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A doença de Chagas, descrita em 1909 por Carlos Chagas,
é enfermidade infecciosa causada por protozoário flagelado da família
Trypanosomatidae, ordem Kinetoplastida, gênero Trypanosoma, espécie
Trypanosoma cruzi (T. cruzi). Esse protozoário é transmitido ao homem,
um dos seus hospedeiros vertebrados, por reduvídeos hematófogos dos
gêneros Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius. No homem causa, algumas
vezes, doença aguda que é caracterizada por febre, manifestações
constitucionais e sinal de porta de entrada, o chagoma de inoculação, como
o Sinal de Chagas - Romaña. A história natural da doença de Chagas no
homem compreende, a seguir, a forma indeterminada que se caracteriza por
ser crônica, assintomática e com exames laboratoriais subsidiários normais,
isto é, sem indicação de comprometimento orgânico. Esta forma, em geral,
tem longa duração, podendo ser indefinida, ou mesmo permanente. Em
alguns casos evolui para forma clínica definida: cardíaca crônica, quando
compromete o coração e forma digestiva se o sistema atingido é o digestivo.
Em menor número de caso evolui para comprometimento cardíaco e
digestivo, ou forma mista (1-6).
A transmissão natural se faz pela contaminação da pele ou
mucosas pelas fezes dos vetores - insetos hematófogos estritos, da família
Triatominae, conhecidos genericamente por triatomíneos e vulgarmente por
barbeiro, chupão, fincão, procotó, contendo formas infectantes de T.cruzi.
Os mecanismos secundários de transmissão são por via transfusional
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sangüínea, materno-infantil (transplacentária ou por aleitamento materno),
por via oral, transplante de órgãos e a transmissão acidental, mais freqüente
pela manipulação de material contaminado em laboratório. Entre estas
possibilidades de veiculação do triatomíneo, vetor de infecção, tem especial
importância epidemiológica à transmissão por transfusão de sangue, que
pode fazer com que a doença se dissemine para áreas sem transmissão
natural, inclusive para grandes centros populacionais. Outro, é transmissão
congênita, que pode representar risco mais duradouro de produção de novos
casos e de manutenção da endemia chagásica(1, 3, 4, 7-9).
A doença era uma zoonose que, com a domiciliação dos
vetores deslocados de habitats silvestres originais, pela ação do homem
sobre o ambiente, passou a constituir uma antropozoonose(4, 5 e 10).
A distribuição dos triatomíneos está limitada ao continente
americano, ainda que, em ambiente domiciliar, haja transmissão natural da
enfermidade ao homem apenas na região compreendida desde o sul dos
Estados Unidos até a província de Chubut, na Argentina(2, 11).
A posição geográfica da doença depende da distribuição
dos vetores e, além disso, da distribuição da pobreza e das condições por ela
geradas, que determinam o convívio do homem com o triatomíneo no
ambiente domiciliar. A casa mal construída, mal acabada ou mal
conservada, a desinformação e a baixa ingestão alimentar, são algumas
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destas condições que expressam a precária situação de sobrevivência das
populações em risco.(1, 3, 4, 12-15).
O protozoário responsável pela parasitose, T. cruzi, vivia
restrito à situação silvestre, circulando entre mamíferos do ambiente
natural, através do inseto vetor ou, também, muito comumente, por via oral
(ingestão de vetores e mamíferos infectados). Foi o homem que invadiu
esses habitats e se fez incluir no ciclo epidemiológico da doença,
oferecendo ao hemíptero vetor vivendas rurais de péssima qualidade, fruto
de perversas relações de produção e de políticas sociais restritivas(1, 7, 8, 16).
Os triatomíneos encontraram, naquelas habitações, condições ideais de
abrigo e oferta alimentar abundante, tornando a transmissão vetorial o
mecanismo primário de difusão da doença. A adaptação dos triatomíneos à
vivenda humana mostrou-se eficiente para cerca de uma dezena de espécies
do vetor e é considerada fator primordial da ocorrência e da expansão da
doença de Chagas no homem(8, 11, 17-19).
No inicio da década de 90, estimou-se que entre 18 a
24,7 milhões de indivíduos fossem portadores de infecção chagásica no
continente americano e em 90 milhões a população exposta ao risco(20, 21).
Estudos de custo-benefício ou custo-efetividade têm
mostrado que o controle das condições que facilitam a infecção é muito
mais efetivo que os gastos com atenção ao paciente chagásico(22). Análise
recente do programa brasileiro de controle da doença de Chagas estimou
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que, entre 1975 e 1995, 2.339.000 novas infecções e 337.000 óbitos teriam
sido prevenidos e 11.486.000 anos de vida, ajustados para incapacidade
(AVAI), teriam sido poupados. Esses números indicam que cada US$1,00
aplicado nas atividades de controle preveniram gastos de cerca de
US$17,00 no tratamento da doença(11,

23)

. Relação semelhante coloca as

ações de controle da doença de Chagas na categoria das intervenções com
alta efetividade(11, 24).
O controle da doença de Chagas é uma preocupação dos
cientistas brasileiros. Os primeiros estudiosos da doença de Chagas
identificaram a transmissão vetorial como a única ou mais importante,
entendendo como prioritária uma ação específica contra os triatomíneos
domiciliados. O enfoque preventivo, que continua acontecendo até hoje, era
movido pela inexistência da imunoprofilaxia e terapêutica específicas
contra a doença(4, 11, 15, 16-19, 25-27). Como não se dispunha de fato, até os anos
40, de produtos inseticidas eficazes contra os “barbeiros”, as posturas dos
pesquisadores concentraram-se na melhoria habitacional(19, 28).
O marco inicial do controle da doença de Chagas, no
Brasil, foi a criação do Centro de Estudos da Fundação Oswaldo Cruz, no
ano de 1943, em Bambuí, Minas Gerais; onde foram desenvolvidas as bases
para controle químico dos vetores em localidades infestadas na região do
Triângulo Mineiro(29). As experiências pioneiras de Dias e Pellegrino(30), em
Bambuí, Minas Gerais e de Pedreira de Freitas(31), em Cássia dos
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Coqueiros, São Paulo, comprovando a eficácia do “Guammexane” como
inseticida residual, foram fundamentais para o controle vetorial da doença.
Esses trabalhos evidenciaram a ação triatomicida persistente do BHC e
permitiram a formulação das bases para moderna luta anti-triatomínica.
No ano de 1950, coube ao Serviço de Profilaxia de Malária
(SPM, São Paulo) e ao então Serviço Nacional de Malária (SNM, Brasil)
iniciarem as atividades mais amplas e programáticas contra a doença de
Chagas. Ambos priorizaram a luta química antivetorial no país, entre os
estados de Minas e São Paulo(28). Os dados obtidos nesses estados
entusiasmaram os pesquisadores e algumas autoridades e motivaram alguns
sanitaristas a falarem em “erradicação do Triatoma infestan (T.
infestans)”(16, 19, 32, 33).
Apesar da magnitude do problema representado pela
doença de Chagas e de se dispor de tecnologia comprovadamente eficaz,
isso não foi bastante para manter ação regular de controle da doença. Entre
1950 e 1975, apenas atividades pontuais e descontínuas foram cumpridas,
devido à quantidade insuficiente de recursos para dar cobertura a toda a
extensa área com transmissão. Muitos indivíduos, certamente, foram
infectados nesse período e contribuem para o número de chagásicos
crônicos que hoje demandam atendimento médico(29).
A partir de 1975, com os avanços obtidos no controle da
malária e com os recursos daí excedentes, o controle da doença de Chagas
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no país passou a merecer maior prioridade(29). Assim, as ações de controle
foram implementadas de forma efetiva a partir dessa data, quando foi
instituído o Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) pela
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), atual
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), dando início à fase de
reconhecimento da endemia(34–37).
Entre 1975 e 1983, foram realizados os primeiros
inquéritos entomológico e sorológico, por amostragem, em todo o país com
o objetivo de atualizar as informações sobre a prevalência da infecção e
sobre a distribuição dos vetores(29,

36)

. Desta forma, foram conhecidas as

áreas endêmicas da doença e também definidas e priorizadas as ações de
controle(38). Em 1983, a área endêmica reconhecida correspondia a 36% do
território nacional, com triatomíneos domiciliados em 2.493 municípios,
50,1% do total de 4974 domicílios brasileiros estudados. O impacto
ocorrido sobre a transmissão foi evidente, com base no acompanhamento
feito dos indicadores entomológicos(25,

36, 39)

. Na época, a prevalência da

infecção no meio rural foi de 4,2%, excluído o estado de São Paulo, onde a
transmissão estava virtualmente interrompida.
Cinco espécies, em função da freqüência com que foram
capturadas, das taxas de infecção natural e capacidade de colonização foram
identificadas como responsáveis pela transmissão direta da doença ao
homem: Triatoma infestans, Panstrogyllus megistus, Triatoma brasiliensis,
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Triatoma sordida e Triatoma pseudomaculata. A principal espécie vetora,
T.infestans, completamente domiciliada e altamente antroprofílica, estava
então distribuída por 711 municípios de 11 estados(4). Desde então, o
controle da transmissão vetorial pelo T. infestans, considerado o mais
importante vetor do T.cruzi no Brasil, é prioritário para o PCDCh(25, 40-42).
No ano de 1982, a partir de ensaios de campo, promoveu-se
a substituição do inseticida clorado, até então utilizado (BHC a 30% de
isomêro gama), por piretróides de síntese (26, 29, 43).
Outro marco importante na história do controle da doença
de Chagas no país foi o ano de 1983, quando se conheceu a totalidade da
área com vetores domiciliados e quando o controle vetorial foi exercido em
caráter pleno. Estas condições se mantiveram pelo menos até o ano de
1986, quando repetidas epidemias de dengue comprometeram em grande
medida as atividades de controle da doença de Chagas (29).
Em 1991, a Iniciativa dos Países do Cone Sul, da qual o
Brasil faz parte, comprometeu-se em buscar a eliminação do T.infestans.
Definiram-se, ainda, como objetivos para o controle da endemia chagásica
nestes países, a redução e eliminação da transmissão por transfusão
sangüínea, através da triagem adequada de doadores e do fortalecimento da
rede de bancos de sangue(19,

27, 44-46)

. O Brasil, Uruguai e Chile estão

comemorando a eliminação do T. infestans em vastas regiões, o que
representa enorme avanço nos índices de incidência e de impacto da
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doença. Este fato pode ser confirmado a partir do consolidado dos
inquéritos

sorológicos

para

a

doença

de

Chagas,

realizados

sistematicamente entre escolares (7-14 anos de idade) de todos os estados
endêmicos no período de 1989 a 1999. Neste consolidado, de 144.770
amostras colhidas, apenas 329 foram positivas, resultando em prevalência
média geral de 0,13%(10).
No ano de 2000, levando em consideração esses resultados
e a redução da área onde é encontrado o T. infestans, a Comissão
Internacional de Especialistas, constituída pela Organização Pan-Americana
de Saúde e pelos países do Cone Sul, com a finalidade de avaliar a situação
epidemiológica de cada país, conferiu o certificado de interrupção da
transmissão vetorial pelo T. infestans a oito Estados brasileiros: São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e
Pernambuco. Os Estados do Piauí e do Rio Grande do Sul, onde os estudos
estão sendo concluídos, serão certificados brevemente; os Estados da Bahia,
Tocantins e Paraná, serão certificados no decorrer de 2003, conforme
mostra o mapa a seguir (Figura 1)(10,47,48).
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Estados certificados
Estados em processo de certificação
Programa em andamento para obter certificação
Área não incluída no Plano de Eliminação por não conter
Triatoma infestans
Área não incluída no Plano de Eliminação por não ser
considerada indene (sem ocorrência da doença)
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Dados oficiais sobre mortalidade por doença de Chagas,
registrados em anos recentes no Brasil são a seguir apresentados (Quadro1).

QUADRO 1 - Número de óbitos e coeficiente específico de mortalidade
por doença de Chagas por 100.000 habitantes. Brasil, 19801996.

ANO

Nº ÓBITOS

COEF. MORTALIDADE/100.000 habitantes

1980

6191

5,2

1981

6543

5,4

1982

6139

5,0

1983

6016

4,8

1984

6274

4,9

1985

6124

4,7

1986

6159

4,6

1987

5958

4,4

1988

6257

4,5

1989

6032

4,3

1990

5836

4,1

1991

5529

3,7

1992

5684

3,8

1993

5772

3,8

1994

5392

3,5

1995

5338

3,5

1996

5373

3,4
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Iniciado em 1951, o Programa de Controle da Doença de
Chagas no Estado de São Paulo priorizou, a partir de 1964, o combate
químico integral ao T.infestans, restrito a ecótopos artificiais. Esse controle
se estendeu por a toda região endêmica, representada por uma área ampla e
contínua, compreendendo todo planalto paulista e incluíndo 231 municípios
dos 369 existentes(49, 50).
Introduzido a partir da Região Sorocabana, o T. infestans se
dispersou ao longo do Estado, em casas onde as condições favoreciam a
colonização. Como conseqüência do controle instituído no final dos anos
1960, esta espécie começou a desaparecer das áreas trabalhadas, não
ocorrendo o mesmo com T. sordida e Panstrogylus megistus(51-53).
A Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN)
optou pela aplicação de inquéritos sorológicos em crianças, após as
expressivas medidas de combate aos vetores, realizadas no período entre
1951 e 1967. Em fins da década de 1960, foram estudados por amostragem
escolares de 9 a 14 anos, da rede oficial de ensino, em todos os municípios
do Estado, a exceção dos da Grande São Paulo(54-56). Nos 54 municípios que
tinham apresentado altas prevalências, deu-se prosseguimento aos
inquéritos entre alunos da primeira série do primeiro grau de escolas da
zona rural, nos anos de 1973 e 1983(57). No final de 1983, o Programa de
Controle da Doença de Chagas, após uma avaliação por Comissão Interna
de Técnicos da SUCEN, encerrou esta atividade e passou a utilizar a
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sorologia aplicada a moradores das unidades domiciliares (UDs),
notificantes de triatomíneos, ou daquelas em que a detecção de vetores
decorreu de atividades de busca de rotina(49, 57, 58).
No ano de 1985, 29 localidades situadas na Região
Sorocabana foram priorizadas para pesquisa triatomínica, por ter sido
detectada em pelo menos um dos três anos imediatamente anteriores, a
presença de T. infestans(59).
Após reiteradas pesquisas negativas de T. Infestans no meio
rural paulista e demonstrada, por meio de reações sorológicas, a ausência de
casos positivos em menores de 10 anos, mantiveram-se, em área de
infestação residual, as ações de vigilância entomológica sobre as espécies
secundárias e a pesquisa de triatomíneos. Os habitantes locais eram
informados sobre a detecção de insetos vetores em seu domicílio(60, 61).
Diante da ausência de capturas de exemplares de T.
infestans em atividades de pesquisa rotineira de triatomíneos e de
notificações encaminhadas pela população, nova proposta metodológica foi
implantada em 1990. Levando-se em conta infestações intra e/ou
peridomiciliar, as localidades do Estado de São Paulo foram classificadas
em prioridades, de acordo com o cálculo das razões entre o total de
intradomicílios ou peridomicílios positivos e o total de intradomicílios ou
peridomicílios

pesquisados.

Assim,

localidade

com

infestações

intradomiciliar = 5% e peridomiciliar <10% foram classificadas como
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Prioridade 1; localidades com infestações intradomiciliar <5% e
peridomiciliar <10%,

Prioridade 2 e com infestações intradomiciliar e

peridomiciliar = zero, Prioridade 3. Além do estímulo às notificações e seu
atendimento a pesquisa foi preconizada nas casas e seus anexos, para as
localidades com Prioridades 1 e 2; nas localidades com Prioridade 2 eram
escolhidas por amostragem aquelas a serem submetidas à pesquisa. Nas de
Prioridade 3, foi abolida a pesquisa de rotina. Incentivaram-se as
notificações de presença de triatomíneos e seu pronto atendimento, tendo
em vista detectar colônias iniciais de vetores nos domicílios, metodologia já
indicada para áreas de vigilância epidemiológica desde os fins da década de
1960(57, 59).
No período de 1990 a 1998, foram pesquisadas, dentro das
atividades de rotina do Programa de Controle da Doença de Chagas no
Estado de São Paulo, 127.408 unidades domiciliares. A presença de
triatomíneos foi notificada pelos moradores em 17.381 dessas pesquisas. Os
percentuais de infestação obtidos na rotina e nos atendimentos a notificação
do triatomíneos foram, respectivamente de 1,5% e 6,2%. No período foram
capturados 77.533 triatomíneos, dos quais T.sordida correspondia a 86,6%
e P.megistus a 13,4%. No mesmo período, contatou-se a ocorrência isolada
e dispersa de apenas três exemplares do T. infestans. Todos foram
notificados por moradores da região de Campinas, nenhum deles infectado
por T. cruzi. Somente o atendimento à notificação de um exemplar do
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triatomíneo, proveniente da área rural do município de Paulínia, resultou no
encontro de uma colônia e captura de 109 exemplares do T. infestans(29, 42,
53, 62-64)

. O encontro deste último foco, após uma década sem registro de

infestação importante por T. infestans no Estado de São Paulo, foi motivo
de preocupação das autoridades da área de Saúde Pública(53).
Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde
(OMS) no Brasil há cerca de 5.000.000 de chagásicos(19). No Estado de São
Paulo, tendo em vista a inexistência da transmissão vetorial a partir de
1983, pressupõe-se que os indivíduos infectados pelo T. cruzi e que vivem
no Estado tenham adquirido a infecção antes de 1983. Muitos indivíduos
que têm a infecção chagásica transferiram-se do meio rural para o urbano e,
como tal, alguns deles tornaram-se doadores de sangue voluntários ou de
reposição, no caso da DIR XI, do Hemocentro da Faculdade de Medicina de
Botucatu da UNESP. Os doadores com sorologia positiva ou inconclusiva
são encaminhados para o Ambulatório de Doenças de Transmissão
Parenteral da Área de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina de
Botucatu da UNESP, instituído em sistema de cooperação entre o
Hemocentro e a Área de Doenças Tropicais, com a finalidade de criar um
programa para esses doadores. Esse programa compreende a confirmação
diagnóstica por meio de testes sorológicos, tais como: hemaglutinação
passiva indireta (HAI), imunofluorescência indireta (IFI) e o ensaio
imunoenzimático (ELISA). O diagnóstico é considerado confirmado
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quando pelo menos dois destes testes são positivos na mesma amostra de
sangue. Nos inconclusivos, repetem -se estes testes pelo menos mais duas
vezes em um intervalo de seis meses. Em todos os doentes com diagnóstico
confirmado e também nos inconclusivos realiza-se o xenodiagnóstico
artificial. Segundo estudo realizado por Lima MJR*(informação pessoal) o
xenodiagnóstico artificial na fase crônica da doença foi positivo em 7,8%
em doadores de sangue do Hemocentro de Botucatu. Em estudo
semelhante, Lucheis SB**(informação pessoal) realizou inquérito nos cães
de pacientes com xenodiagnóstico positivo, encontrando animais infectados
por tripanossomatídeos, atestando que a infecção foi adquirida depois de
1982, não tendo sido possível, nesse estudo, que se definisse agente entre o
T. cruzi e o T. rangeli. De qualquer maneira, a presença de
tripanossomatídeos no homem (T. cruzi) e em cães (T. cruzi e T. rangeli)
foi achado importante que chamou atenção para a necessidade de estudos
que revelassem a existência, ou não, da transmissão vetorial. A redução da
transmissão natural da doença de Chagas no país e o atual processo de
descentralização das ações do PCDCh no Brasil vêm provocando, em
algumas áreas, completa desestruturação das ações de controle vetorial.

Lima MJR: Seleção de doadores de sangue do Hemocentro de Botucatu pelo diagnostico sorológico e xenodiagnóstico
artificial para doença de Chagas. Tese apresentada ao Programa de Pós – Graduação em Doenças Tropicais da Faculdade
de Medicina de Botucatu – UNESP, 2001.

*

**

Lucheis SB Tripanossomatídeos em cães de pacientes chagásicos crônicos, habitantes de Botucatu(SP) e região,
avaliados pelos métodos de xenodiagnóstico artificial, hemocultura e reação em cadeia da polimerase para Trypanosoma
cruzi e/ou trypanosoma rangeli. Tese apresentada ao Programa de Pós – Graduação em Doenças Tropicais da Faculdade de
Medicina de Botucatu – UNESP, 2003.
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Com os recursos financeiros escassos e número de técnicos insuficientes, a
reativação de antigos focos e a manutenção dos já existentes tornaram-se
realidade próxima para diversos municípios no país. Portanto, é justificável
a adoção de medidas de vigilância permanentes, para que seja mantido o
sucesso do programa(65).
O uso da sorologia em campanha contra a doença de
Chagas é relevante em todas as fases: preparatória, ataque e
consolidação(64). Inquéritos abrangentes permitem detectar variações de
comportamento sorológico ao longo de diversas faixas(59,

66–68)

. Verificar

proporções de positividade, por faixa etária e sexo, contribui para a análise
de características da transmissão, associadas, ou não, a medidas de controle
de vetores(69). A presença de infecção em crianças nascidas após a
implantação de tais medidas representam indicadores de sua eficácia(49, 54, 64,
70-73)

. O conhecimento prévio da situação epidemiológica permite avaliar

riscos potenciais de transmissão em grupos específicos(74,

75)

.O inquérito

sorológico tem sido o procedimento individual mais valioso como indicador
de infecção(23, 36, 76, 77).
O diagnóstico da infecção pelo T. cruzi deve ser apoiado
pela epidemiologia e pela clínica e confirmado, quanto à etiologia, pelo
diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial pode ser feito pela
demonstração direta ou indireta do T.cruzi(78). A demonstração direta pode
ser realizada por meio de exames histopatológicos, dos quais destaca-se a
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biópsia de músculos e de gânglios linfático, que podem evidenciar formas
amastigotas do parasita na fase aguda da doença. Entretanto, trata-se de um
método agressivo para o paciente e de baixo rendimento(1, 3). Ainda, entre os
métodos diretos, utilizados na fase aguda, temos o exame da gota fresca(1, 3,
79)

e os métodos de Strout e de Yager(1, 3, 79).
Entre os métodos indiretos de demonstração do T.cruzi,

destacam-se: hemocultura(79-83), quantitative buffy coat (QBC)(79-83), reação
em cadeia da polimerase (PCR)(79) e xenodiagnóstico(1, 3) este último usado
como rotina no Ambulatório de Doenças de Transmissão Parenteral da Área
de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP ,
em

pacientes

com

sorologia

positiva

e

inconclusiva

para

essa

tripanossomíase.
Os

testes

sorológicos

imunofluorescência indireta(79,
(HAI)(79,

85, 87, 88)

usados

atualmente

são:

84-86)

, hemaglutinação passiva indireta

e o ensaio imunoenzimático (ELISA - Enzyme linked

immunosorbent assay)(13, 79, 89).
Os exames laboratoriais devem ser direcionados em função
das fases da infecção(1, 3, 79, 90). Assim, nos casos suspeitos de fase aguda,
face à elevada parasitemia que é peculiar nesta fase, devem ser priorizados
exames parasitológicos; enquanto que, na suspeita de infecção crônica, a
solicitação deve ser primariamente dirigida à pesquisa de anticorpos
específicos contra o parasita(79).
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A forma crônica da doença caracteriza-se por baixo nível
de parasitemia e alto nível de anticorpos. O diagnóstico laboratorial nessa
fase pode ser realizado por diversas técnicas, porém todas apresentam
limitações.

Os

exames

parasitológicos

indiretos

consistem

no

enriquecimento da amostra de sangue, possibilitando a multiplicação do
parasita existente. A especificidade destes exames é de 100%, entretanto,
como apresentam sensibilidade limitada, na doença crônica, em
conseqüência da parasitemia transitória baixa, não podem ser considerados
como exames padrão(79, 91).
O xenodiagnóstico foi descrito inicialmente por Brumpt em
1914, sofrendo modificações sucessivas, que visavam otimizar os
resultados(92-97). É um dos exames parasitológicos aplicados à forma
crônica, resultando em positividade entre 9,0% e 87,5%(91,

98-102)

. O

emprego rotineiro dessa técnica fica restrito devido a sua baixa
sensibilidade e outras limitações inerentes à técnica, tais como: tempo
prolongado para o resultado final, de até 90 dias, necessidade de criação de
triatomíneos em laboratório e morte dos insetos durante o período de
teste(79, 91). Apesar destas limitações, o xenodiagnóstico ainda é considerado
método eficiente e particularmente útil no diagnóstico da doença de Chagas
crônica.
A positividade da hemocultura na forma crônica da doença
varia de 0,0% a 94,0%(80, 82, 83, 98-101, 103-105), e esta técnica tem sido utilizada,
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junto com o xenodiagnóstico para demonstração parasitológica da doença
de Chagas(1,

3, 81, 106)

. Consegue-se maior sensibilidade da hemocultura

obedecendo os seguintes critérios: coleta de maior número de amostras,
aumento do volume de sangue coletado para 30 ml, maior tempo de
observação, emprego do meio Liver Infusion Tryptose (LIT), e menor
tempo entre a coleta e o processamento da amostra(79, 81, 83, 94, 104).
Recentemente, a PCR vem mostrando sensibilidade elevada
para a detecção de DNA de T. Cruzi em amostras de sangue de pacientes
com doença de Chagas e, portanto, tem sido utilizada como alternativa no
diagnóstico dessa doença. A PCR emprega reagentes e aparelhagem
dispendiosos e exige treinamento especializado para sua realização. Há,
também, a necessidade de cuidados para evitar a contaminação das
amostras, por meio de emprego de controles normais, de vários ambientes e
em vários momentos da manipulação. Uma das aplicações da PCR é o seu
emprego em bancos de sangue, quando os resultados dos exames
sorológicos são inconclusivos(79, 91).
Pela análise de custo-efetividade, considerando gastos com
material, equipamentos, recursos humanos especializados, infra-estrutura
física adequada e as características da reação (sensibilidade, especificidade,
acessibilidade, risco de contaminação e tempo para liberação do resultado
final) são sugeridas as seguintes indicações para a PCR: como prova
confirmatória, em pacientes com sorologias inconclusiva; no controle pós-
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terapêutico; em estudos comparativos com novas técnicas sorológicas ou
parasitológicas e na detecção do nível de parasitemia de imunodeprimidos
por técnica quantitativa visando intervenção terapêutica ou profilática
precoce(79, 91).
No período de 1993 á 1999, a região da Direção Regional
de Saúde (DIR. XI) com sede em Botucatu, segundo o PCDCh, apresentou
5 casos soro reagentes para infecção chagásica, apresentados a seguir:

QUADRO 2 - Caracterização de casos sororreagentes para infecção
chagásica nos municípios da DIR-XI, Botucatu - SP,
1990 –1999(59)
Ano* SR Município*
1993 04 Itaberá

Idade
(anos)
49

M

Tempo de
residência(anos)**
Barão de Antonina
49

Sexo

Naturalidade

1993 04 Coronel
Macedo
1993 04 Itaporanga

66

M

Itaporanga

66

45

F

Taquarituba

45

1993 04 Itaporanga

50

F

Itaporanga

50

1993 04 Itaberá

39

F

Itaberá

39

SR= Serviço Regional da Superintendência de Controle de Endemias
* Ano, município da detecção do caso
** Tempo de residência no local da detecção e em municípios vizinhos de passado endêmico para doença de Chagas no
Estado

Introdução

35

Houve, então, interesse em saber se, no domicílio e
peridomicílio dos indivíduos com xenodiagnóstico positivo, haveria
evidências de transmissão vetorial do T. cruzi, em habitantes residentes
nestes locais, nascidos a partir de 1983.
Por este motivo, através deste, se propôs avaliar o impacto
das ações de controle na transmissão da doença de Chagas nos municípios
da Região da DIR -XI, com o objetivo de trazer subsídios adicionais à
epidemiologia da doença de Chagas e dessa maneira contribuir para futuras
campanhas da doença.
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OBJETIVOS

GERAL

O objetivo principal deste estudo foi o de procurar evidências de
transmissão vetorial da doença de Chagas após o ano de 1983, nos domicílios e
peridomicílios de indivíduos residentes na região da DIR-XI, que tiveram
xenodiagnóstico positivo, entre os atendidos no Ambulatório de Doenças

Tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP.

ESPECÍFICO

Estudar indivíduos residentes nesses locais, considerando os em dois grupos, os nascidos antes de 1983 e a partir dessa data.
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA REGIÃO DO ESTUDO

A pesquisa foi desenvolvida na região da DIR. XI com
sede em Botucatu (Figura 2).

DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE – DIR XI
48º

23º

W

S

Trópico de
Capricórnio

Municípios sede de módulo
Municípios adscritos
24 º

S

DIR XI
ITABERÁ

FIGURA 2
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O município de Botucatu possui uma área geográfica de
1.522 km2. Situa-se na região sudoeste do Estado de São Paulo. Dista a 240
km da Capital do Estado, estando a ela ligado por rodovias pavimentadas,
tais como Marechal Rondon e Castelo Branco. A população urbana de
Botucatu, segundo o Censo Demográfico de 2000, é de 103.793 habitantes
e a rural de 4.319, com taxa de crescimento anual de 1,75. A região da DIR
XI compreende uma área de 6.394 km2, população urbana de 425.532
habitantes e, rural de 72.442 habitantes, totalizando 497.975 habitantes (107).
A DIR-XI compreende os municípios listados no Quadro 3 conforme é
mostrado a seguir.
A região da DIR–XI possui dois núcleos de gestão
assistencial, localizados nos municípios de Botucatu e Avaré. Conta com
106 unidades básicas de saúde, 20 hospitais gerais, um hospital
universitário e um hospital psiquiátrico; totalizando 1215 leitos, sendo 240
psiquiátricos. Há três laboratórios estaduais, nos municípios de Botucatu,
Avaré e Pirajú e dois laboratórios municipais, em São Manuel e Laranjal
Paulista.
Os municípios da região da DIR XI, conforme o Índice
Paulista de Responsabilidade Social que avalia os municípios segundo
critérios de riqueza municipal, longevidade e escolaridade, ocupam o
agrupamento 3, correspondente a municípios saudáveis e de baixo
desenvolvimento econômico(108).
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Os municípios da DIR XI, como a maioria dos municípios
paulistas, apresentaram, no ano de 2000, pontuação entre 0,4 e 0,6, de
acordo com o índice de exclusão social. Esse índice leva em consideração
os itens: Padrão de Vida Digno; Conhecimento e Risco Juvenil e resulta em
pontuação entre zero e um; valores próximos de zero são compatíveis com
as piores condições de vida e as melhores situações sociais estão próximas
de um. Nesta região contribuíram para o índice de exclusão social os altos
índices de desemprego formal e de desigualdade social(109).
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QUADRO 3 - Municípios que compõem a DIR – XI com número de habitantes,
Botucatu, SP. 2003***
Nº
*1
*2
3
4
5
*6
*7
8
9
10
*11
12
*13
14
15
16
17
18
19
*20
*21
22
*23
*24
25
*26
27
28
*29
*30
**31

Município
Águas de Santa Bárbara
Anhembi
Arandu
Areiópolis
Avaré
Barão de Antonina
Bofete
Botucatu
Cerqueira César
Conchas
Coronel Macedo
Fartura
Iaras
Itaí
Itaporanga
Itatinga
Laranjal Paulista
Manduri
Paranapanema
Pardinho
Pereiras
Piraju
Porangaba
Pratânia
São Manuel
Sarutaiá
Taguaí
Taquarituba
Tejupá
Torre de Pedra
Itaberá

* Municípios que não possuem hospital.
** O município passou integrar a DIR XI em janeiro de 2003.
*** Dados fornecidos pela DIR XI.

Habitante
5.521
4.537
6.063
10.295
76.400
2.794
7.355
108.112
15.143
14.905
5.584
15.007
3.057
21.053
14.316
15.438
22.081
8.260
15.489
4.737
6.256
27.871
6.628
3.948
36.442
3.733
7.450
21.978
5.332
2.190
19.207
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Mortalidade da região – Os percentuais de óbitos por
Capítulo da CID 10 em 1999, segundo a Fundação SEADE(110), foram:

Doenças do Aparelho Circulatório

30,7

Doenças do Aparelho Respiratório

10,7

Causas externas

8,1

Doenças do Aparelho Digestivo

5,4

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias

3,4

Doenças Endócrinas Nutricionais e Metabólicas

4,9

Algumas afecções originadas no período perinatal

2,6

Doenças do Aparelho Genito - Urinário

1,5

Demais doenças

4,0

Os Coeficientes de Mortalidade*(110) por alguns tipos de
causa óbito das doenças do aparelho circulatório, em 1999, foram:

Doença Hipertensiva

14,85

Doenças Isquêmicas do Coração

76,46

Infarto do Miocardio

49,50

Doenças Cerebrovasculares

69,72

*mortes por 100.000 habitantes

Comparando-a com as demais regiões do Estado de São
Paulo, a região de Botucatu apresenta o segundo maior índice de
mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório.
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Em 2001, a proporção de óbitos precoces (menores de 60
anos de idade) por Acidente Vascular Cerebral – AVC foi de 20,06 e por
Diabetes Mellitus foi de 21,48. Neste mesmo ano, a taxa de mortalidade por
tuberculose foi de 2,57 e a taxa de incidência de tuberculose pulmonar
bacílifera foi de 11,25 (Dados da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo, 2001). O coeficiente de mortalidade infantil (óbitos de menores de
um ano por 1000 nascidos vivos), na região foi de 16,73 e de mortalidade
neonatal (óbitos de crianças menores de 28 dias por 1000 nascidos vivos)
foi de 10,50. O percentual de óbitos infantis sem assistência médica foi de
4,38.
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2. CASUÍSTICA

Foi

constituída

pelos

contatos

dos

pacientes

que

apresentaram, à partir do ano de 1997, diagnóstico parasitológico da doença
de Chagas por xenodiagnóstico artificial positivo, e que estavam em
acompanhamento no Ambulatório de Doenças Tropicais da Faculdade de
Medicina de Botucatu – UNESP. Foram visitadas as localidades de origem
desses pacientes, para avaliação de outras pessoas que lá residiam.
Os indivíduos selecionados ou seus responsáveis legais
foram devidamente esclarecidos sobre a natureza e os objetivos da pesquisa
e somente aqueles que assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido foram incluídos no estudo (apêndice 1 e 2).
Todos os indivíduos visitados aceitaram fazer parte do
estudo. Assim, foram estudados 58 indivíduos dos quais 36 (62%) eram do
sexo feminino, e 22 (38%) do sexo masculino, com a faixa etária que variou
entre 3 e 68 anos. Dos indivíduos estudados 54 (93,2%) eram naturais de
municípios do Estado de São Paulo e 4 (6,9%) de municípios do Estado do
Paraná.

Casuística e Métodos

45

3. MÉTODOS

A) ESTUDO DA POPULAÇÃO

O estudo foi realizado no período de agosto a outubro de
2002.
Os critérios epidemiológicos de inclusão: ser residente na
localidade escolhida, região de abrangência da DIR – XI, e no domicílio ou
peridomicílio de pacientes com doença de Chagas que apresentavam
xenodiagnóstico positivos, pelo menos durante o ano anterior à visita. Foi
definido como “Peridomicílio” a área existente ao redor do domicílio, num
raio de não superior a cem metros.
Os indivíduos estudados foram alocados em dois grupos de
acordo com o ano de nascimento:
Grupo 1 (G1): 29 indivíduos nascidos a partir de 1.983, 20 do sexo
feminino e 9 do masculino, com idades na faixa etária
de 3 a 19 anos.

Grupo 2 (G2): 29 indivíduos nascidos antes de 1.983, 16 do sexo
feminino e 13 masculino, na faixa etária de 20 a 68
anos.
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Uma ficha de entrevista padrão, pré - testada (apêndice 3),
foi utilizada para coleta de dados dos participantes do estudo, no momento
da visita domiciliar que, entre outras informações, continha os antecedentes
epidemiológicos pessoais e familiares. Após o preenchimento da ficha de
entrevista foi coletada amostra de sangue de todos os indivíduos, para
realização de provas sorológicas.
O sangue foi colhido por meio do sistema Vacutainer e o
tubo seco a vácuo para sangue. O volume foi 6 ml de sangue dos adultos e 3
ml das crianças menores de 10 anos. O sangue coletado foi encaminhado ao
Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu –
UNESP, e após a retração do coágulo, em temperatura ambiente, as
amostras foram centrifugadas por 15 minutos, a 2.500 rpm, para a
separação do soro. Em seguida, o soro foi aliquotado em tubos e mantido
em geladeira, com temperatura de 2º a 8º C, até o momento do
processamento. Nos testes sorológicos para a pesquisa de anticorpos antiT.cruzi, foram utilizados os métodos de HAI, IFI e ELISA, cujos
procedimentos técnicos serão descritos em seguida.
Na tentativa de elucidação de eventuais casos, nos quais os
testes sorológicos foram inconclusivos, foram considerados outros
procedimentos clínico-laboratoriais.
Todos os indivíduos que apresentavam testes sorológicos
inconclusivos foram submetidos à observação clínica. As crianças foram
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examinadas no Ambulatório de Imunologia Especial B Área de Pediatria,
por Pediatra - Doutor em Doenças Tropicais e se fossem adultos, por
docente ou médico da área de Doenças Tropicais
Foram realizadas, adicionalmente, as seguintes provas
diagnósticas: hemocultura em meio de Liver Infusion Tryptose (LIT),
reação em cadeia pela polimerase (PCR) e xenodiagnóstico artificial.
Para essas três ultimas provas, o sangue foi colhido na sala
de Coleta da Seção de Laboratório de Análises Clínicas, por meio de
punção venosa no antebraço, utilizando-se o sistema Vacutainer ® e tubos a
vácuo.
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B) ESTUDO LABORATORIAL
b1) Pesquisa de anticorpos anti T.cruzi
b1.1) Imunofluorescência Indireta (111)

Lâminas de Chagas7 prontas para uso (1) - (Laboratório
Lio Serum7/Ribeirão Preto/SP): Lâminas de vidro 12X75mm, com
delimitação de 12 áreas circulares, sensibilizadas com T.cruzi.
Tampão Fosfato (PBS) (2): preparado no próprio
Laboratório de Sorologia do Laboratório de Análises Clínicas , com a
seguinte composição:

NaCL

30,6 g

Na2HPO4

2,896 g

KH2PO4
H20 destilada q.s.p.

0,84

g

4.000 ml

O pH do tampão assim preparado foi de 7,2.

Solução de Azul de Evans (3): preparada pelo Laboratório
de Sorologia do Laboratório de Análises Clínicas, utilizando-se água
destilada para a diluição do Azul de Evans, até se obter a concentração de
100 mg%.
Fluoline G 7 Biolab ou Fluoline G 7 Wama (4): globulina
de carneiro anti-IgG humana marcada pelo isoticianato de fluoresceína.
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(5):

preparada

no
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próprio

Laboratório de Sorologia do Laboratório de Análises Clínicas, com a
seguinte composição:

0,4 ml de solução A composta de:
5,3 g de Na2 CO3 e 100 ml de H20 destilada QSP
10 ml de solução B composta de:
4,2 g H de Na HCO3 e 100 ml de H20 destilada QSP
98 ml de glicerina
3 gotas de HCl concentrado
O pH desta solução foi de 8,7.

Execução da Técnica:
Foram utilizados soros livres de hemólise e inativados por
30 min a 561 C. Os soros foram diluídos 1/30 em solução tampão fosfato salina PBS. Desta diluição foram colocados 10 µl de cada amostra sobre a
suspensão de Trypanosoma cruzi fixos em lâminas, que foram equilibradas
a temperatura ambiente 15 minutos antes de serem utilizadas. Todas as
lâminas continham controles positivos e negativos, e foram incubadas em
câmara úmida por 30 minutos à temperatura ambiente. Usando uma pipeta,
as lâminas foram lavadas cuidadosamente com PBS, evitando dirigir o
fluxo diretamente nas áreas reativas. Posteriormente, as lâminas foram
imersas em PBS, de modo a ficarem totalmente cobertas, permanecendo por
5 minutos. O PBS foi renovado e esta etapa foi repetida por três vezes. As
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lâminas foram secas naturalmente, e posteriormente foram colocadas na
câmara úmida, com 1 gota de antigamaglobulina diluída em PBS, marcadas
com substância fluorescente, em cada uma de suas áreas. Foi realizada nova
incubação de 30 minutos e nova lavagem, conforme etapa anterior. As áreas
das lâminas foram cobertas com corante Azul de Evans por 1 a 2 minutos.
O excesso do corante foi lavado com água destilada. As lâminas foram
cobertas com 2 a 3 gotas de glicerina tamponada e cobertas com lamínulas.
A fluorescência foi visualizada em microscópio de câmara
escura. O título para

mostrar a positividade foi de 1/256. Foram

considerados como soro - reagentes quando a fluorescência apresentou uma
coloração amarelo-esverdeada em todo o contorno do T. cruzi. Soros com
ausência de fluorescência amarelo-esverdeada em todo o contorno do T.
cruzi foram considerados como reação não reagente, exibindo uma
coloração avermelhada. Os resultados foram comparados com os controles
positivos e negativos presentes em cada lâmina. Foi considerado um
resultado inconclusivo quando a presença de fluorescência se apresentou
duvidosa em relação aos controles positivos e negativos da lâmina.
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b.1.2) Hemaglutinação Passiva Indireta (111)
O kit utilizado para a realização deste método foi: WAMA
Diagnóstica (Imuno-HAI CHAGAS7).

Execução da técnica:
Os soros foram inativados em banho-maria, por 30
minutos, a 561C. Concomitantemente, foi preparada a solução diluente com
2-mercaptoetanol (2-ME), misturando-se 70 µl de 2-ME com 10 ml de
diluente fornecido em próprio kit. A placa de microtitulação descartável,
contendo 96 orifícios, com fundo em U, foi colocada sobre um pano úmido,
com a finalidade de neutralizar as forças eletrostáticas. Em tubos de ensaio,
diluiu-se o soro, na proporção de 1/32 (10 µl do soro em 310 µl da Solução
diluente com 2-ME). De cada um dos tubos de ensaio, foram retirados 25 µl
que foram transferidos para os respectivos orifícios da placa de
microtitulação. Parte do kit, um frasco contendo hemácias de aves
sensibilizadas e estabilizadas com componentes antígênicos de T. cruzi foi
homogeneizado em agitador Kline. Adicionaram-se 25 µl dessas hemácias
em cada orifício da placa junto ao soro já diluído. Pelo menos um controle
negativo e 2 controles positivos foram utilizados em cada placa, que foi
coberta com papel alumínio e homogeneizada, por três a quatro minutos em
agitador Kline, sendo, então, mantida em repouso, livre de vibrações, por
uma a duas horas, em temperatura ambiente.
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soro-reagente: quando as hemácias depositaram-se no
fundo dos orifícios da placa, obtendo a aparência de
um tapete e, às vezes, de rede ou véu, com bordas
irregulares, com título igual ou maior que 1/32.

•

soro-não-reagente: uma aglutinação e sedimentação
das hemácias que se depositaram no fundo da cavidade
da placa, formando um botão, com títulos menores que
1/32.

•

soro-inconclusivo:

quando

o

aspecto

da

hemaglutinação foi, na maioria das vezes, uma mistura
dos dois resultados anteriores.

b.1.3) Ensaio Imunoenzimático(ELISA)(111)
Para a realização deste método, foi utilizado o kit ImunoElisa, WAMA diagnóstica, São Carlos B SP.

Microplacas (1) - constituídas de 12 tiras com oito
microcavidades de poliestireno, sensibilizadas com uma mistura de
antígenos de diferentes cepas de Trypanosoma cruzi.

Diluente de amostra (2) - solução tampão fosfato com
estabilizante protéico e conservante.*
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Selo adesivo (3).
Solução de lavagem (4) - solução tampão fosfato com
Tween 207
Solução de conjugado (5) - anticorpo anti-IgG humano,
produzido em coelho, marcado com peroxidase e contendo conservantes.
Solução substrato (6) B composta de diluente do substrato,
uma solução de peróxido de hidrogênio e ácido cítrico em tampão fosfato e
substrato TMB 40x concentrado este último uma solução cromógena de
tetrametilbenzidina (TMB) e dimetilsulfóxido (DMSO).
Solução bloqueadora (7) - solução de ácido sulfúrico 1N.

Execução da técnica:
Foram utilizadas amostras de soro livres de hemólise. O kit
a ser utilizado foi retirado da geladeira, onde estava conservado em
temperatura que variava de 2 a 8 °C, e colocado em temperatura ambiente,
por cerca de 30 minutos antes da execução da técnica. Após esse tempo,
foram separadas as tiras de microplacas (1) em quantidade suficiente para a
realização dos testes. Diluíram-se, em tubos de ensaio com auxílio de um
pipetador automático, 5 µl da amostra para 1000 µl de diluente de amostra
(2). Também foram diluídos os controles positivos e negativos. Dessa
diluição, foram retirados 100 µl e transferidos para as respectivas cavidades
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da placa estabilizada com T. cruzi. Esta foi coberta com selo adesivo (3) e
colocada em estufa a 37°C, por 30 minutos. Em lavadora automática a placa
foi lavada com a solução (4), por três ciclos duplos. Envolveu-se a placa em
papel de filtro e aplicaram-se suaves batidas sobre a mesma, em posição
invertida, com a finalidade de retirar o excesso da solução de lavagem(4).
Foram transferidos, para todas as cavidades da placa, com um pipetador
automático Eppendorf

7

,100 µl de solução de conjugado (5). Cobriu-se

novamente a placa com selo adesivo e colocou-se em estufa, por 30 minutos
à 37°C. Preparou-se então, a solução substrato (6), nos 5 a 10 minutos
anteriores ao término da incubação. Decorridos os 30 minutos da
incubação, a placa foi novamente lavada com a solução de lavagem (4), em
lavadora automática de microplaca, por três ciclos duplos. Envolveu-se a
placa em papel de filtro e aplicaram-se suaves batidas sobre a mesma, em
posição invertida, com a finalidade de retirar o excesso de solução de
lavagem (4). Foram transferidos para as cavidades da placa, com um
pipetador automático Eppendorf 7, 100 µl da solução substrato (6) sendo,
então, a placa novamente colocada para incubação, por 15 minutos, em
temperatura de 18ºa 25ºC ao abrigo da luz. As amostras desenvolveram
uma coloração azul. Após esse tempo, a reação foi bloqueada, dispensandose, com pipetador automático Eppendorf 7, 100 µl de solução bloqueadora
(7), em todas as cavidades da placa, alterando a cor das das amostras para
amarelo.
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A leitura procedeu-se em espectofotometro de microplacas,
com filtro duplo de 450/630 nm, zerando-se o aparelho no ar ambiente, em
que foi considerada a seguinte interpretação:

Cálculo do cut off : 0,300 foram somados à média dos
valores da densidade ótica do controles negativos, o qual apresentaram uma
densidade óptica entre 0,000 e 0,1000. Uma margem de 20% acima e
abaixo do valor do cut off foi calculada.
• soro-reagente: densidade ótica 20% maior que o valor
do cut off.
• soro não reagente: densidade ótica 20% menor que o
valor do cut off
• soro

duvidoso

(Boderline):

densidade

ótica

compreendida entre o cut-off + 20 %. Esta é chamada
zona duvidosa.

b.2.) Pesquisa T.cruzi
b.2.1) Hemocultura
Com a obtenção do sangue refrigerado em tubo a vácuo
contendo EDTA, o mesmo foi processado sob condições de assepsia em
capela de fluxo laminar no Laboratório Experimental de Doenças Tropicais
da Faculdade de Medicina da UNESP, campus de Botucatu.
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O meio de cultura utilizado foi o ALiver Infusion Tryptose@
LIT, o qual foi produzido e cedido pelo Laboratório de Diagnóstico de
Zoonoses da FMVZ - Campus de Botucatu. O mesmo foi distribuído, sob
condições de assepsia, no volume de 3ml para cada tubo com rosca estéril
para cada amostra de sangue. Foram utilizados três tubos de meio LIT para
cada amostra: no primeiro tubo, foi adicionada a porção de plasma; no
segundo, a interface entre o plasma e o sedimento de hemácias (a camada
leucocitária) e, por fim, no último tubo foi adicionado o sedimento de
hemácias. Em seguida, os tubos foram incubados em estufa, mantida sob
temperatura de 28-30°C e homogeneizados manualmente 3 a 4 vezes por
semana. Após 15 dias de incubação, foi realizada a leitura dos tubos,
retirando-se uma alíquota de 5 µl em capela de fluxo laminar, a qual foi
examinada, sob lâmina e lamínula, em microscópio óptico no aumento de
1000X. Os tubos foram mantidos até 120 dias com leituras semanais. A
amostra foi considerada positiva com o encontro do parasita.

b.2.2) Reação em cadeia pela polimerase (PCR)

• Extração do DNA total(112).
Foi utilizado o kit de purificação de DNA “GFXTM
Genomic Blood DNA Purificacion Kit” (Amersham Pharmacia Biotech;
lote 11320, nº27 - 9603 – 01) para extração do DNA da amostra de soro,
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tendo em vista a possibilidade de inibição da Taq-polimerase pela presença
do heme ou porfirinas, presentes nos eritrócitos.
As normas operacionais para realização do procedimento
de extração foram seguidas exatamente de acordo com o fabricante (Anexo
1-“Procedimento B, págs. 11–14”).

• Reação em cadeia pela polimerase
Para amplificação dos fragmentos de minicírculo de kDNA,
foram utilizados os primers P35 e P36, descritos por STURM et al (113).
P35: 5 >- AAATAATGTACGGGGGAGATGCATGA B 3=
P36: 5=- GGGTTCGATTGGGGTTGGTGT B 3=
Nesta reação, os produtos resultantes apresentam 330 pares
de base (pb) de comprimento, que correspondem à amplificação de
segmento contendo região específica de minicírculo do kDNA de T. cruzi.
Cada tubo de reação de 0,2 ml recebeu 5 µl de tampão de
PCR (50 mmol KCl, 10 mmol Tris-HCl), 1,5 µl de MgCl2 (1,5 mmol), 8,0
µl da solução de deoxinucleotídeos (1,25 mmol), 1,5 U de taq-polimerase,
10 pmol de cada oligonucleotídeo, 10 µl de amostra e 15,2 µl de água ultrapura (MIX PCR).
Desta forma, colocou-se no tubo da reação 40 µl do MIX PCR
e 10 µl do produto de extração do DNA. As condições de amplificação em
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termociclador (PTC-200, MJ Research) foram as seguintes conforme
AVILA et al(114).
a) 1 ciclo a 96°C por 2 minutos.
b) Denaturação, anelamento e alongamento dos primers em
30 ciclos por 1 minuto cada a 94, 60 e 72°C, respectivamente.
c) 1 ciclo a 72°C por 10 minutos.

• Eletroforese em Gel de Agarose para identificação dos
Produtos Amplificados
Alíquota de 10 µl da amostra amplificada foi homogeneizada
com 5 µl de solução de azul de bromofenol e submetida a eletroforese
horizontal em gel de agarose 2,5% em tampão tris-borato-EDTA (TBE)
0,5x. A corrida foi realizada a 100 voltz por 90 minutos.
Após a corrida o gel foi corado em solução de brometo de
etídeo por uma hora, e a visualização das bandas realizada em
transiluminador ultravioleta, com filtro de 300 nm.
O gel foi fotografado utilizando-se o sistema fotográfico
Polaroid.
O aparelho de eletroforese utilizado foi da marca Horizon
11-14 (Life Technologies B GIBCO). Transiluminador ultravioleta: UV
Transluminator 2000.
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• Controles e marcador de peso molecular
Os produtos amplificados da cepa AY@ de T. cruzi (que é
mantida e cedida pelo Laboratório Experimental de Doenças Tropicais da
Faculdade de Medicina da UNESP, campus de Botucatu), foram utilizados
como controles positivos na reação. Controle negativo: TNE (Tris NaCl
EDTA) e amostras de 5 µl de 100 pb DNA Ladder foram utilizados como
marcador de peso molecular.

b.2.3) Xenodiagnóstico artificial

O xenodiagnóstico artificial foi realizado no Laboratório
Experimental de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina da UNESP,
campus de Botucatu (SP). Para o exame realizado, foram necessárias 40
ninfas de 1° estádio de Dipetalogaster maximus, não infectadas, criadas e
mantidas em Acontainer@ sob temperatura de 27°C e taxa de umidade de 58
a 60%, sob privação alimentar durante 30 dias. Utilizou-se aparelho
adaptado para xenodiagnóstico artificial, composto de uma fonte de
aquecimento: uma bomba para circular água aquecida (37°C) até um
recipiente de vidro (Amamadeira@), revestido ao fundo por uma membrana
de látex (preservativo masculino não lubrificado), onde foi depositado o
sangue a ser testado. De uma cuba coberta com filó, ninfas foram colocadas
em contato com o sangue aquecido para o repasto de 40 minutos
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aproximadamente. Em seguida, permaneceram em uma estufa B.O.D. a
27°C por 30 dias e, após esse período, todas as ninfas foram examinadas
pelo método da compressão abdominal (pool de 3 a 4 ninfas por lâmina),
obtendo-se assim, as fezes, as quais foram misturadas com solução salina
tamponada (PBS), sob lâmina e lamínula, procedendo-se à leitura em
microscópio óptico sob aumento de 400 a 1000X. O resultado foi
considerado positivo no encontro de T.cruzi.

c) Pesquisa de Triatomíneos

No momento da visita domiciliar, foi também realizada a
pesquisa de triatomíneos por técnico especializado da Superintendência de
Controle de Endemias (SUCEN), de acordo com a normatização de
Pesquisa de Campo do Programa de Controle de Doença de Chagas (anexo
2).
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dados obtidos neste estudo serão apresentados em
tabelas em números absolutos e relativos para análise descritiva dos
resultados.
Para comparação dos resultados obtidos entre e intra
grupos de estudo foi utilizado o teste do χ21, as estatísticas foram
consideradas significativas quando p < 0,05 (p é a probabilidade de
erroneamente concluir pela significância). Nos casos em que a variável era
igual a zero, foi realizada a correção de Yates(115).
O presente estudo recebeu parecer favorável do Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP,
segundo parecer emitido (Anexo 3).
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1) CARACTERÍSTICAS DA CASUÍSTICA

Na Tabela 1 está apresentada a distribuição dos indivíduos
que participaram dos grupos de estudo de acordo com o sexo. Houve
discreta diferença numérica e percentual de indivíduos do sexo feminino,
em G1 e G2, 20 (69,0%) e 16 (55,2%) respectivamente. Na comparação
entre os dois grupos de estudo, não ocorreu diferença estatística.

TABELA 1 – Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo
de acordo com sexo. Botucatu, SP, 2003
GRUPOS

G1

G2

Total

SEXO

n

(%)

n

(%)

n

(%)

feminino

20

(69,0)

16

(55,2)

36

(62,0)

masculino

09

(31,0)

13

(44,8)

22

(38,0)

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=1,172

p> 0,05

G1=G2
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Na Tabela 2 está apresentada a distribuição dos indivíduos
incluídos nos grupos de estudo de acordo com a faixa etária. Quanto à faixa
etária, embora tenha havido diferença na comparação entre os grupos, a
mesma não deve ser considerada, pois a faixa etária foi um dos critérios de
classificação nos grupos de estudo.

TABELA 2 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo de
acordo com a faixa etária. Botucatu, SP, 2003

FAIXA
ETÁRIA

G1

GRUPO
n

(%)

3-5

4

(13,8)

6-10

8

11-15

FAIXA
ETÁRIA

G2

GRUPO
n

(%)

20-29

10

(34,5)

(27,6)

30-39

5

(17,2)

9

(31,0)

40-49

4

(13,9)

16-19

8

(27,6)

50-59

5

(17,2)

-

-

-

60-69

5

(17,2)

Total

29

(100,0)

Total

29

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983
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A distribuição dos grupos de estudo de acordo com a
escolaridade está apresentada na Tabela 3. Em G1 as escolaridades
predominantes, foram analfabetos 18 (75,0%) e o ensino fundamental 5
(20,8%). Ressalta-se que, no G1, não estão incluídos os cinco indivíduos
menores de sete anos não alfabetizados. Enquanto que, no G2, as
escolaridades predominantes foram: analfabetos 8 (27,6%) e alfabetizados
15 (51,7%).

TABELA 3 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com a escolaridade. Botucatu, SP, 2003
GRUPOS

G1

G2

Total

ESCOLARIDADE

n

(%)

n

(%)

n

(%)

analfabeto

18

(75,0)

8

(27,6)

26

(49,0)

alfabetizado (1)

1

(4,2)

15

(51,7)

16

(30,2)

ensino fundamental (2)

5

(20,8)

2

(6,9)

7

(13,2)

0

(0,0)

2

(6,9)

2

(3,8)

0

(0,0)

2

(6,9)

2

(3,8)

24

(100,0)

29

(100,0)

53

(100,0)

ensino médio

(3)

ensino superior (4)
Total

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983
1
que, ou aquele que sabe ler
2
corresponde ao antigo 1º Grau completo ou incompleto
3
corresponde ao antigo 2 º Grau completo ou incompleto
4 corresponde ao antigo 3 º Grau completo ou incompleto
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Na Tabela 4 está apresentada a distribuição dos grupos de
estudo de acordo com as ocupações informadas pelos indivíduos
participantes, na época da coleta de dados. Observa-se que em G1 houve
predomínio de estudantes 18 (75,0%), e em G2, a classificação “do lar” 15
(51,7%) foi a que mais se destacou, mostrando que a maioria dos
participantes desta pesquisa estavam fora do mercado de trabalho.

TABELA 4 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com a ocupação. Botucatu, SP, 2003
G1

GRUPOS

G2

Total

OCUPAÇÃO

n

(%)

n

(%)

n

(%)

estudante

18

(75,0)

1

(3,5)

19

(35,8)

balconista

1

(4,2)

0

(0,0)

1

(1,9)

lavrador

4

(16,6)

8

(27,6)

12

(22,6)

costureira

1

(4,2)

0

(0,0)

1

(1,9)

do lar

0

(0,0)

15

(51,7)

15

(28,3)

outras ocupações
Total

0
24

(0,0)
(100,0)

5
29

(17,2)
(100,0)

5
53

(9,5)
(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983
Outras ocupações: borracheiro, açougueiro, aposentado ajudante geral e recepcionista nenhum em G1e 1 de cada em G2
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A distribuição dos indivíduos participantes dos dois grupos
de estudo segundo a naturalidade está apresentada na Tabela 5. Nota-se, que
nos dois grupos, a maioria (93,1%) dos indivíduos nasceram no estado de
São Paulo, enquanto que quatro (6,9%) eram naturais do estado do Paraná.

TABELA 5 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com a naturalidade. Botucatu, SP, 2003
GRUPOS

G1

G2

Total

NATURALIDADE
Taquarituba*

n

(%)

n

(%)

n

(%)

11

(37,9)

10

(35,0)

21

(36,2)

Pirajú*

1

(3,4)

3

(10,3)

4

(6,9)

Botucatu*

3

(10,3)

1

(3,4)

4

(6,9)

Itaporanga*

2

(6,9)

1

(3,4)

3

(5,1)

Fartura*

2

(6,9)

1

(3,4)

3

(5,1)

Itatinga*

1

(3,4)

3

(10,3)

4

(6,9)

Paranapanema*

3

(10,3)

0

(0,0)

3

(5,2)

Avaré*

0

(0,0)

3

(10,3)

3

(5,2)

Conchas*

2

(6,9)

0

(0,0)

2

(3,5)

Itaí*

1

(3,4)

0

(0,0)

1

(1,7)

Itaberá*

1

(3,4)

1

(3,4)

2

(3,5)

Itapetininga*

0

(0,0)

2

(6,9)

2

(3,5)

Itararé*

0

(0,0)

1

(3,4)

1

(1,7)

Taguaí*

1

(3,4)

0

(0,0)

1

(1,7)

Cidades do Paraná**

1

(3,4)

3

(10,3)

4

(6,9)

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983
*municípios do estado de São Paulo
**municípios do estado do Paraná
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A distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de
estudo de acordo com a procedência está apresentada na Tabela 6. Nota-se
que a maior proporção deles (44,8%) era procedente do município de
Taquarituba.

TABELA 6 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com a procedência. Botucatu, SP, 2003
G1

GRUPOS

G2

Total

PROCEDÊNCIA
Taquarituba*

n

(%)

n

(%)

n

(%)

12

(41,5)

14

(48,4)

26

(44,8)

Itaporanga*

4

(13,8)

2

(6,9)

6

(10,3)

Itatinga*

4

(13,8)

4

(13,8)

8

(13,8)

Paranapanema*

3

(10,3)

4

(13,8)

7

(12,1)

Itaí*

1

(3,4)

2

(6,9)

3

(5,2)

Taguaí*

3

(10,3)

1

(3,4)

4

(6,9)

Porangaba*

2

(6,9)

1

(3,4)

3

(5,2)

Coronel Macedo*

0

(0,0)

1

(3,4)

1

(1,7)

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983
* municípios do estado de São Paulo
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Na Tabela 7, está apresentada a distribuição de indivíduos
que participaram dos grupos de estudo, de acordo com o tipo de habitação
na infância e atualmente. Na comparação entre o tipo de habitação na
infância e atualmente, em G1 houve discreta diferença em números
absolutos e relativos, 12 (41,4%) deles habitaram em residências de não
alvenaria na infância, enquanto que atualmente 10 (34,5,5%) deles moram
em residência desse tipo. Em G2, também, ocorreu discreta diminuição em
números absolutos e relativos, pois 17 (58,6%) deles habitaram em
residências que não eram de alvenaria na infância, comparando com 11
(37,9%) deles atualmente. Entretanto, o estudo estatístico revelou que as
diferenças não foram significantes.

Resultados
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TABELA 7 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo de
acordo com o tipo de habitação na infância e atual. Botucatu,
SP, 2003
GRUPOS

G1

G2

HABITAÇÃO
alvenaria

infância
n
(%)
17 (58,6)

atual
n
(%)
19 (61,5)

infância
n
(%)
12 (41,4)

atual
n
(%)
18 (62,1)

não alvenaria

12

(41,4)

10

(34,5)

17

(58,6)

11

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

29

(100,0) 29 (100,0)

(37,9)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Tipo de habitação na infância
Hipótese
G1=G2

Estatística
Calculada
χ21=1,724

Nível de
significância
p> 0,05

Comentário

Nível de
significância
p> 0,05

Comentário

G1=G2

Tipo de habitação atual
Hipótese
G1=G2

Estatística
Calculada
χ21=0,0746

Grupos

Hipótese

Em G1
Em G2

infância = atual
infância = atual

Estatística
Calculada
χ21=0,0746
χ21=2,486

G1=G2
Nível de
significância
p> 0,05
p> 0,05

Comentário
infância = atual
infância = atual

Resultados
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Na Tabela 8 está apresentada a distribuição dos
participantes dos grupos de estudo, de acordo com o local de moradia,
urbana ou rural, na infância e no dia da entrevista. Na comparação entre os
grupos de estudo, G1 e G2, ocorreu diferença em números absolutos e
relativos dos participantes moradores na zona urbana durante a infância e
atualidade, 16 (55,2 %) contra 21 (72,4%) respectivamente e dos moradores
na zona rural, 13 (44,8%) contra 8 (27,6%), respectivamente. Entretanto,
não houve diferença estatística, na comparação entre os dois grupos
estudados com relação ao local da moradia no dia da entrevista.

TABELA 8 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo de
acordo com o local de moradia urbana ou rural na infância e
no dia da entrevista. Botucatu, SP, 2003
GRUPOS

G1

G2

infância
LOCAL

n

atual

(%)

n

(%)

infância
n

(%)

atual
n

(%)

urbana

16

(55,2)

11

(37,9)

21

(72,4)

11 (37,9)

rural

13

(44,8)

18

(62,1)

8

(27,6)

18 (62,1)

Total

29

(100,0) 29

(100,0)

29

(100,0) 29 (100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Local da habitação na infância
Hipótese
G1=G2

Estatística
Calculada
χ21=1,866

Nível de
significância
p> 0,05

Comentário

Nível de
significância
p> 0,05

Comentário

G1=G2

Local da habitação atual
Hipótese
G1=G2

Estatística
Calculada
χ21=0,000

G1=G2
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Na Tabela 9 está apresentada a distribuição dos indivíduos
incluídos nos dois grupos de estudo, quanto à condição de órfãos de pai. Em
G1, somente um (3,5%) dos participantes era órfão de pai. Enquanto que,
dos participantes de G2, 14 (48,3%) eram órfãos. Na comparação entre os
dois grupos de estudo houve diferença estatística.

TABELA 9 - Distribuição dos indivíduos dos dois grupos de estudo quanto
à condição órfãos de pai. Botucatu, SP, 2003
GRUPOS

G1

G2

Total

ÓRFÃOS
DE PAI

n

(%)

n

(%)

n

(%)

sim

1

(3,5)

14

(48,3)

15

(25,9)

não

28

(96,5)

15

(51,7)

43

(74,1)

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21= 15,197

p< 0,001

G1<G2

Resultados
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Na Tabela 10 está apresentada a distribuição dos
indivíduos incluídos nos dois grupos de estudo, quanto á condição de órfãos
de mãe. Em G1, 28 (96,6%) participantes do estudo não eram órfãos de
mãe, enquanto que em G2, 18 (62,1%) não eram órfãos. Ocorreu diferença
estatística na comparação entre os grupos de estudo.

TABELA 10 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
quanto à condição órfãos de mãe. Botucatu, SP, 2003
G1

GRUPOS

G2

Total

ÓRFÃOS
DE MÃE

n

(%)

n

(%)

n

(%)

sim

1

(3,4)

11

(37,9)

12

(20,7)

não

28

(96,6)

18

(62,1)

46

(79,3)

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100.0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=12,738

p<0,001

G1<G2

Resultados
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Na tabela 11 está apresentada a distribuição dos indivíduos
incluídos nos grupos de estudo de acordo com a causa morte do pai. Em
G1, o pai morreu por enforcamento, embora fosse chagásico. Em G2, dos
15 pais mortos, três (21,5%) tiveram como causa de morte a doença de
Chagas enquanto que os demais 11 (78,5%), outras causas. Destaca-se que
não houve diferença estatística na comparação entre os dois grupos de
estudo.

TABELA 11 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo
de acordo com causa morte do pai. Botucatu, SP, 2003

CAUSA
MORTE

GRUPOS

G1

G2

Total

n

(%)

n

(%)

n

(%)

Chagas

0*

(0,0)

3

(21,5)

3

(20,0)

Outras causas

1

(100,0)

11

(78,5)

12

(80,0)

Total

1

(100,0)

14

(100,0)

15

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=0,268

p> 0,05

G1=G2

*com correção de Yates

Resultados
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Na Tabela 12 está apresentada a distribuição dos indivíduos
incluídos nos grupos de estudo, de acordo com a causa morte da mãe.
Observa-se que, em G1, a única mãe morta, não teve doenças de Chagas
como causa. Em G2, três (27,3%) tiveram doença de Chagas como causa.
Destaca-se que não houve diferença estatística na comparação entre os dois
grupos de estudo.

TABELA 12 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com a causa morte da mãe. Botucatu, SP, 2003
G1

GRUPOS
CAUSA
MORTE

n

Chagas

0

Outras causas
Total

G2
(%)

Total

n

(%)

n

(%)

(0,0)

3

(27,3)

3

(25,0)

1

(100,0)

8

(72,7)

9

(75,0)

1

(100,0)

11

(100,0)

12

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=0,364

p> 0,05

G1=G2

Resultados
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Na Tabela 13 está apresentada a distribuição dos indivíduos
incluídos nos grupos de estudo, de acordo com presença de doença de
Chagas, ou de outras doenças do pai relatada no dia da entrevista. Em G1,
em 16 pais doentes, sete (43,7%) tinham doença de Chagas, enquanto que
no G2, em seis pais, dois (33,3%) tinham doença de Chagas. Não ocorreu
diferença estatística entre os grupos de estudo.

TABELA 13 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo
de acordo com a presença de doença de Chagas ou de
outras doenças do pai. Botucatu, SP, 2003
G1

GRUPOS

G2

Total

DOENÇA

n

(%)

n

(%)

n

(%)

Chagas

7

(43,7)

2

(33,3)

9

(41,0)

Outras doenças

9

(56,3)

4

(66,9)

13

(59,9)

Total

16

(100,0)

6

(100,0)

22

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=0,196

p> 0,05

G1=G2

Resultados
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A distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de
estudo de acordo com a presença de doença de Chagas ou de outras doenças
da mãe está apresentada na Tabela 14. Não houve diferença percentual
relativa e estatística na comparação entre os grupos.

TABELA 14 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com a presença de doença de Chagas ou de
outras doenças da mãe. Botucatu, SP, 2003
GRUPOS

G1

G2

Total

DOENÇA

n

(%)

n

(%)

n

(%)

Chagas

5

(35,7)

3

(33,3)

8

(34,8)

Outras doenças

9

(64,3)

6

(66,7)

15

(65,2)

Total

14

(100,0)

9

(100,0)

23

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=0,0137

p> 0,05

G1=G2

Resultados
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A distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de
estudo, de acordo com o relato de conhecimento e/ou contato com o
triatomíneo (barbeiro), está apresentada na Tabela 15. Nota-se que houve
predomínio dos que tiveram contato em G2, quando foram comparados os
dois grupos. Ocorreu diferença estatística entre os grupos.

TABELA 15 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com o relato de conhecimento e/ou contato com o
triatomíneo. Botucatu, SP, 2003
G1

GRUPOS

G2

Total

n

(%)

n

(%)

n

(%)

sim

1

(3,5)

16

(55,2)

17

(29,3)

não

28

(96,5)

13

(44,8)

41

(70,7)

total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100,0)

CONHECIMENTO

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=18,72

p< 0,001

G1<G2

Resultados
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A distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de
estudo, de acordo com o relato de transfusão de sangue ou não, está
apresentada na Tabela 16. Nota-se que 28 (96,5 %) dos indivíduos em G1 e
24 (82,8 %) em G2, não receberam transfusão de sangue. Não houve
diferença estatística na comparação entre os grupos estudo para este
parâmetro. Entretanto, houve uma tendência segundo a qual ocorreram mais
transfusões de sangue nos indivíduos de G2.

TABELA 16 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com relato de recebimento de transfusão de
sangue. Botucatu, SP, 2003
GRUPOS

G1

G2

Total

TRANSFUSÃO

n

(%)

n

(%)

n

(%)

Sim

1

(3,5)

5

(17,2)

6

(10,3)

Não

28

(96,5)

24

(82,8)

52

(89,7)

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=2,974

p< 0,10

Tendência: G1<G2

Resultados
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Na Tabela 17 está apresentada a distribuição dos indivíduos
incluídos nos grupos de estudos, de acordo com a presença de outras
doenças. Não houve diferença percentual, nem estatística na comparação
entre os dois grupos de estudo.

TABELA 17 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com presença de outras doenças. Botucatu, SP,
2003
GRUPOS

G1

G2

Total

OUTRAS
DOENÇAS

n

(%)

n

(%)

n

(%)

sim

1

(3,5)

2

(6,9)

3

(5,2)

não

28

(96,5)

27

(93,1)

55

(94,8)

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=0,352

p> 0,05

G1=G2

Resultados
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2) DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA DE ACORDO COM OS
RESULTADOS DOS EXAMES SOROLÓGICOS

A distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de
estudo, de acordo com os resultados dos testes de HAI está apresentada na
Tabela 18. Observa-se que quatro (13,8%) dos indivíduos do G2
apresentaram resultados reagentes, enquanto que todos de G1 foram não
reagentes. Não houve diferença estatística na comparação entre os grupos.

TABELA 18 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com os resultados de HAI para diagnóstico de
doença de Chagas. Botucatu, SP, 2003
G1

GRUPOS

G2

Total

RESULTADOS

n

(%)

n

(%)

n

(%)

reagente

0*

(0,0)

4

(13,8)

4

(6,9)

não reagente

29

(100,0)

25

(86,2)

54

(93,1)

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=2,41

p> 0,05

G1=G2

*com correção de Yates

Resultados
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A distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de
estudo, de acordo com os resultados dos testes de IFI para diagnóstico da
doença de Chagas, está apresentada na tabela 19. Nota-se que somente
cinco (17,2) indivíduos em G2 tiveram resultados reagentes. Não ocorrendo
diferença estatística na comparação entre os dois grupos de estudo.

TABELA 19 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com os resultados dos testes de IFI para
diagnóstico de doença de Chagas. Botucatu, SP, 2003
G1

GRUPOS

G2

Total

n

(%)

n

(%)

n

(%)

reagente

0*

(0,0)

5

(17,2)

5

(8,6)

não reagente

29

(100,0)

24

(82,8)

53

(91,4)

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100,0)

RESULTADOS

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=3,500

p<0,10

Tendência:G1<G2

*com correção de Yates

Resultados
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Na Tabela 20 está apresentada a distribuição dos
indivíduos incluídos nos grupos de estudo de acordo com o resultado dos
testes de ELISA para diagnóstico da doença de Chagas. Nota-se que sete
(24,1%) indivíduos do G2 obtiveram resultados reagentes, enquanto que
nenhum dos de G1 apresentou reatividade a esse teste. Houve diferença
estatística entre os grupos.

TABELA 20 - Distribuição dos indivíduos incluídos nos grupos de estudo,
de acordo com os resultados dos testes de ELISA para
diagnóstico de doença de Chagas. Botucatu, SP, 2003
G1

GRUPOS

G2

Total

RESULTADOS

n

(%)

n

(%)

n

(%)

reagente

0*

(0,0)

7

(24,1)

7

(12,1)

não reagente

29

(100,0)

22

(75,9)

51

(87,9)

Total

29

(100,0)

29

(100,0)

58

(100,0)

G1: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos a partir de 1983
G2: indivíduos residentes no domicílio e peridomicílio do paciente com xenodiagnóstico positivo, nascidos antes de 1983

Hipótese

Estatística
Calculada

Nível de
significância

Comentário

G1=G2

χ21=5,747

p< 0,05

G1<G2

*com correção de Yates
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3) CARACTERIZAÇÃO DOS INDIVÍDUOS COM RESULTADOS
DOS EXAMES SOROLÓGICOS POSITIVOS

Na Tabela 21, está apresentada a distribuição dos sete
indivíduos com resultados dos exames sorológicos positivos, de acordo,
com as variáveis estudadas. Todos eram naturais da região da DIR XI,
residentes em moradia do tipo não alvenaria, localizadas na zona rural,
durante a infância. Atualmente, quatro continua morando no mesmo tipo de
residência e na zona rural. Quatro deles eram do sexo feminino e três do
masculino, com idade variando entre 38 e 68 anos; 57,1% eram
alfabetizados e 42,9% possuem o ensino fundamental. Cinco deles (71,4%)
conheciam ou tiveram contato com “barbeiro” e quatro relataram ter
recebido transfusão de sangue, e somente um deles tinha antecedente de
doença de Chagas (pai).
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TABELA 21 - Distribuição dos sete indivíduos com resultados positivos de
acordo com variáveis relatadas no momento da entrevista.
Botucatu, SP, 2003
VARIÁVEL

n

(%)

feminino

4

(57,1)

masculino

3

(42,9)

30-40

1

(14,3)

41-50

2

(28,6)

51-60

3

(42,8)

61 e +

1

(14,3)

alfabetizado

4

(57,1)

ensino fundamental

3

(42,9)

“do lar”

4

(57,1)

Trabalhador Rural

3

(42,9)

NATURALIDADE - DIR – XI

7

(100,0)

PROCEDÊNCIA - DIR - XI

7

(100,0)

MORADIA
não alvenaria
infância
atualidade

7
4

(100,0)
(57,1)

LOCAL DA MORADIA
zona rural
infância
atualidade

7
4

(100,0)
(57,1)

ANTECEDENTES DE CHAGAS

1

(14,3)

CONTATO COM TRIATOMÍNEO

5

(71,4)

TRANSFUSÃO DE SANGUE

4

(57,1)

SEXO

FAIXA ETÁRIA

ESCOLARIDADE

OCUPAÇÃO

4)

RESULTADO DE BUSCA
DOMICÍLIOS E ANEXOS

DE
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TRIATOMÍNEOS

EM

O resultado das vistorias realizadas para detectar presença
do vetor no interior da casa e exterior do domicílio foi negativo para a
presença do triatomíneos.

5) RELATO DE CASO ESPECIAL DO GRUPO 1

Uma das crianças incluídas em G1 apresentou o teste de
HAI inconclusivo. Uma menina de oito anos de idade, natural e procedente
de Taquarituba, município abrangido pela DIR-XI, residente em casa de
madeira, na zona rural, e que, segundo relatos da mãe, não teve contato com
o barbeiro (triatomíneo). A mãe dessa criança era uma das pacientes em
acompanhamento no Ambulatório de Doenças Tropicais da Faculdade de
Medicina de Botucatu – UNESP que, no ano de 1998, realizou, no
Laboratório Experimental de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina
de Botucatu – UNESP, xenodiagnóstico artificial com resultado positivo.
Assim, foi umas das pacientes selecionadas para visita domiciliar e
peridomiciliar para avaliação das outras pessoas que lá residiam.
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Após a realização dos primeiros exames sorológicos para o
diagnóstico da doença de Chagas, ELISA, HAI e IFI, colhidos para o
estudo, detectou-se HAI com resultado inconclusivo para o diagnóstico da
doença de Chagas.
Portanto, tomou-se por conduta encaminhá-la para o
Ambulatório de Imunologia Especial, Área de Pediatria. Após exame físico
detalhado, o médico decidiu realizar nova coleta de sangue e repetir todos
os sorológicos, afora, também hemocultura, P.C.R., xenodiagnóstico,
radiografia de tórax e eletrocardiograma.
Frente a anamnese e exame físico normais sem sinais de
anormalidades e os resultados negativos dos novos exames, concluiu-se que
a criança não era portadora da doença de Chagas.
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Entre aquelas transmitidas por vetores, a doença de Chagas
é considerada uma das mais importantes como problema de saúde pública,
seja por sua elevada prevalência e extensa distribuição geográfica, em
algumas regiões do país, seja pela alta letalidade das formas clínicas da
doença(116, 117).
Não existem recursos terapêuticos eficazes contra as
complicações crônicas da doença, como o megacolo, megaesôfago e a
cardiopatia chagásica, assim como não existe vacina que evite a infecção ou
a evolução para as formas crônicas indeterminada nos indivíduos(2,

14)

.

Deste modo, a única possibilidade de evitar o aparecimento das formas
clínicas debilitantes e letais da doença de Chagas reside no controle da
transmissão vetorial, ou transmissão por transfusão de sangue e transplante
de órgãos sólidos, de medula e tecidos(14).
Duas estratégias têm sido propostas para o controle da
densidade do triatomíneos transmissores da doença de Chagas: a melhoria
habitacional e o controle químico(2, 118). A melhoria habitacional tem sido
aplicada em áreas restritas do país e nenhuma avaliação sistemática da
eficácia desta estratégia tem sido realizada. Entretanto, o controle químico
de populações de triatomíneos vem sendo extensivamente usado nas áreas
endêmicas do país(26).
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No período de 1975 a 1983, foi evidente o impacto
ocorrido sobre a transmissão vetorial da doença de Chagas, em decorrência
das ações de controle baseadas no tratamento químico domiciliar(4).
Na área de distribuição do T. infestans, anos seguidos de
rociado

das

habitações

humanas,

inicialmente

com

inseticidas

organoclorados e, depois, com inseticidas do grupo piretróide, levaram o
Ministério da Saúde do Brasil a declarar a interrupção da doença de Chagas
em extensas áreas do Sul e Centro-Sul do país(29).
A redução da transmissão vetorial sempre resulta, também,
na diminuição, á médio prazo, de doadores de sangue e de gestantes
infectados, o que reduz o risco da transmissão transfusional e congênita(7,
119-123)

.
Nos anos sessentas havia transmissão da doença de Chagas

na zona rural de São Paulo, inclusive na região da DIR-XI(124). A SUCEN
considera que a interrupção da doença de Chagas, no Estado de São Paulo,
deve ter ocorrido nos primeiros anos da década de 70. Se ocorreu uma
“transmissão residual”, além desses anos, deve ter sido numa área restrita
situada na região de Sorocaba, em municípios pertencentes às microrregiões
de Campos de Itapetininga e de Avaré(63). Essa constatação é reforçada pelo
acompanhamento dos índices de infecção entre escolares de sete anos de
idade matriculados entre 1973 e 1983, que mostrou ausência de positivos a
partir de 1982(60, 63).
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A manutenção de vigilância em caráter permanente, para a
doença de Chagas, mesmo após a eliminação do T. infestans, foi destacada
pela Iniciativa do Cone Sul como indispensável para a consolidação dos
resultados(125, 126).
Embora a campanha contra o T. infestans no Estado de São
Paulo possa ser considerada bem sucedida, é fundamental manter a
vigilância epidemiológica e dispor de recursos suficientes para isso(8, 63).
Em geral, os estudos epidemiológicos estão dirigidos para
avaliar a associação entre duas ou mais variáveis(127,

128)

. Esta pesquisa

tratou de avaliar dados de antecedentes epidemiológicos pessoais e
familiares, para a doença de Chagas, obtidos por meio de entrevista com os
participantes do estudo, resultados de provas laboratoriais e da pesquisa de
triatomíneos intra e peridomicílio.
Foi estudada a sorologia e a caracterização epidemiológica
para doença de Chagas de 58 indivíduos residentes em municípios da DIRXI. Esta pesquisa optou por distribuir a casuística em dois grupos de estudo,
os que nasceram antes de 1983 e a partir deste ano. Essa escolha foi
conseqüência dos inquéritos sorológico e entomológico realizados no país
entre os anos de 1975 e 1983(4).
Na distribuição dos indivíduos participantes do estudo
pelos grupos, não ocorreu diferença estatística na comparação entre eles
com relação ao sexo, tipo de habitação e local da residência, na infância e
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atualmente. Não houve, também, diferença significante quando foram
considerados os seguintes fatores: causa de morte, estado de saúde e
doenças dos pais e mães; relato de recebimento de transfusão de sangue ou
não, e ter associação de outras doenças. Ocorreu, entretanto, diferença
estatística na comparação entre os grupos de estudo somente com relação à
distribuição dos indivíduos, quando considerados se eram órfãos de pai ou
mãe e com relação ao conhecimento, ou contato, com o “barbeiro”. As
diferenças com relação à faixa etária, ocupação e escolaridade eram
esperadas, em conseqüência de o critério utilizado para a distribuição dos
indivíduos no grupo de estudo, ter sido a faixa etária. Os grupos eram
semelhantes com relação à naturalidade e procedência. Respeitados os
critérios adotados a distribuição da casuística desta pesquisa pode ser
considerada homogênea.
A análise dos resultados mostrou não ter havido diferença
estatística com relação ao sexo na comparação entre os grupos. Entretanto,
em valores absolutos houve discreto predomínio de indivíduos do sexo
feminino. Este fato pode ser explicado pela característica desta pesquisa,
que abrangeu indivíduos da população geral. Poucos estudos relatam o sexo
como uma variável que interfira no comportamento da transmissão vetorial
da doença de Chagas, dada à eqüiprobabilidade de aquisição da infecção,
para ambos os sexos no ambiente domiciliar(56, 77).
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A ausência de soropositivo em grupos de faixa etária menor
pode indicar a eficácia da campanha de controle da doença de Chagas(47).
Neste estudo, os indivíduos foram classificados em grupos de acordo com a
data de nascimento, os nascidos até 1982 e os nascidos após esta data, em
razão de o ano de 1983 ter sido um marco importante na história do
controle da doença de Chagas no país, quando se conheceu a totalidade da
área com vetores domiciliados, e quando o controle vetorial foi exercido em
caráter pleno(29).
Quando analisamos a escolaridade dos indivíduos que
participaram deste estudo, excluindo-se os menores de sete anos,
observamos que a maioria tinha sua instrução até o ensino fundamental,
mostrando que os participantes do estudo tinham baixa escolaridade e
exerciam ocupações com atividades que não exigem qualificação técnica,
nesta pesquisa estão as de lavrador entres os homens e “do lar” entre as
mulheres. Em pesquisas sobre os aspectos clínicos, e sociais e trabalhistas
da doença de Chagas os resultados associam o portador de doença de
Chagas aos estratos mais primários da produção(129-131).
Quanto

à

naturalidade,

a

maioria

dos

indivíduos

participantes do estudo era natural do interior do Estado de São Paulo,
municípios da DIR XI ou outras regionais próximas. O restante era natural
do interior do Estado do Paraná, região que já foi endêmica para doença de
Chagas(1-3). A procedência dos participantes eram municípios da DIR – XI,
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resultado esperado, pois este foi um dos critérios de inclusão do estudo. A
maioria era procedente do município de Taquarituba, localizado no
sudoeste do Estado de São Paulo, que integrou, em passado recente,
importante área endêmica da doença de Chagas. Aí predominava, como na
parte do Estado(132), o vetor T. infestans.
No início da década de 50, quando foram oficialmente
desencadeadas as medidas de combate ao vetor no Estado de São Paulo,
apareceram os primeiros informes sobre a ocorrência de triatomíneos
infectados pelo vetor T. cruzi em nove dentre onze localidades do
município de Taquarituba(133). A introdução do vetor T. infestans na região
teria sido conseqüência do comércio de muares e eqüinos vindos do sul do
continente para o pólo comercial de Sorocaba(134).
Estimou-se haver na época, uma proporção de 66,7% de
soropositivos no município de Taquarituba. Essa proporção era elevada no
grupo etário até 10 anos, como conseqüência do fato de as crianças
permanecerem dentro das casas por mais tempo e indo dormir mais cedo
que os adultos, serviam de “anteparo protetor dos maiores” por serem
picadas em primeiro lugar, saciando os triatomíneos(135). A análise de dados
soroepidemiológicos relacionados com o grupo etário inferior indica ter
sido interrompida a transmissão natural da doença de Chagas no final da
década de 60(47).
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No Estado de São Paulo, o acompanhamento dos índices de
infecção entre os escolares de 7 anos de idade matriculados entre 1973 e
1983, mostrou ausência de positivos a partir de 1982. Embora os resultados
sorológicos anuais permitam considerar a inexistência de casos desde 1981.
Estudos relacionam a doença de Chagas a condições de
habitação, em geral de barro, madeira, sapé, com pouca higiene, situada na
zona rural, situações essas que favorecem a permanência do vetor(1-3).
Portanto, as moradias de baixo padrão de construção, que apresentam
muitos locais adequados para abrigar triatomíneos, são as que oferecem
maior risco de infecção para seus moradores(13, 135).
Neste estudo, não ocorreu diferença estatística na
comparação dos grupos em relação ao tipo de habitação na infância e
atualmente, notou-se que em número absoluto houve uma discreta melhora
nas condições de habitação, enquanto que o que se refere ao local de
moradia houve aumento em números absolutos e relativos de moradores na
zona rural.
Entre outras possibilidades de veiculação da doença de
Chagas tem importância epidemiológica a transmissão congênita, que pode
representar o risco mais duradouro de produção de novos casos e de
manutenção da endemia chagásica(4). A transmissão transplacentária do T.
cruzi tem sido mostrada em vários estágios da gravidez, com risco de
transmissão durante sucessivas gestações de mães chagásicas(136-138). A
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doença de Chagas congênita manifesta por várias vias: morte intra-uterina
durante alguma fase fetal, prematuridade, hepatoesplenomegalia, febre e ou
problemas cardíacos e nervosos e manifestações digestiva. As crianças
podem, ou não, ser assintomáticas ao nascimento(138). Neste estudo quando
analisamos os antecedentes familiares dos indivíduos com relação às mães
mortas, observou-se que somente a minoria teve como causa de morte a
doença de Chagas e quando considerou as mães vivas com referência de
alguma doença, a moléstia de Chagas estava presente nos dois grupos de
estudo.
Com relação ao relato dos indivíduos participantes do
estudo de conhecimento e/ou contato com o triatomíneo (barbeiro) nota-se
que houve predomínio dos que tiveram contato no grupo dos nascidos antes
de 1983, ocorrendo diferença estatística entre os grupos. Resultado
esperado, após 1983 houve eliminação do T.infestans.
A notificação de triatomíneos por parte da população
passou a ser incentivada pelas equipes de campo da SUCEN, em suas
atividades rotineiras de pesquisa nos domicílios rurais, a partir da
implantação da fase de vigilância epidemiológica, nos anos setentas,
quando os indicadores soroepidemiológicos e entomológicos apresentavam
que a transmissão vetorial da doença de Chagas por T.infestans estava sob
controle. A partir de 1983 foi introduzida a priorização da pesquisa
domiciliar em resposta a uma notificação de triatomíneo encaminhada por
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moradores, sobre a programação de rotina. O processo de deteccão de
triatomíneos com a participação da população significa vigilância contínua,
se comparado às atividades rotineiras realizadas, pelas equipes de campo.
Na fase de vigilância entomológica a cooperação da população é eficaz.
Sensibilizado, o morador se mantém constantemente atento ao surgimento
do barbeiro(139-141). Entretanto, a constatação de que neste estudo o grupo de
indivíduos nascidos após 1983, apresentou somente um relato de contato ou
conhecimento do triatomíneo, torna-se claro a necessidade de buscar
mecanismos alternativos, que propiciem efetivamente um grande
envolvimento da população na vigilância triatomínica.
Em informação pessoal Lima, MJR* relata que um fator de
risco importante na transmissão da doença de Chagas é o recebimento de
transfusão de sangue e hemoderivados. Nesta pesquisa a maioria dos
participantes não recebeu transfusão.
O diagnóstico da infecção pelo T.cruzi deve ser apoiado
pela epidemiologia e pela clínica e confirmado, quanto à etiologia, pelo
diagnóstico laboratorial, que oferece importantes subsídios, desde que
realizadas as técnicas apropriadas, com utilização de reagentes adequados e
seguindo as boas práticas de laboratório (79, 142, 143)

*

Lima, M.J.R: Seleção de doadores de sangue do Hemocentro de Botucatu pelo diagnostico sorológico e xenodiagnóstico artificial para
doença de Chagas. Tese apresentada ao Programa de Pós – Graduação em Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu –
UNESP, 2001.
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Durante a fase crônica da doença de Chagas, a parasitemia
é baixa e inconstante, enquanto que o nível de anticorpos é alto. Diversas
técnicas laboratoriais podem ser utilizadas nesta fase, porém, todas com
limitações(91). A detecção de anticorpos anti - T.cruzi é o método escolhido
para o diagnóstico etiológico da doença de Chagas na fase crônica, sendo
mais econômico, rápido e com maior acurácia(79).
Os exames sorológicos são métodos indiretos de detecção
do agente, pelo que sempre têm o contexto de “probabilidade”, ao contrário
dos parasitológicos, que são de “certeza”(143). Por isso mesmo os locais
visitados foram escolhidos com base nos moradores com xenodiagnóstico
positivo. O xenodiagnóstico é considerado o “padrão ouro” para o
diagnóstico de infecção chagásica(144).
Os três testes sorológicos mais utilizados no diagnóstico
laboratorial da infecção pelo T.cruzi durante a fase crônica, a
hemaglutinação indireta, a imunofluorescência indireta e o teste
imunoenzimático de ELISA, vêm sendo utilizados há mais de 20 anos, em
todos os países da América Latina(79). Seus resultados são satisfatórios,
pois, permitem o diagnóstico em mais de 95% dos infectados, desde que
sejam utilizados reagentes de boa qualidade e procedimentos técnicos
adequados(145,

146)

. Para confirmação diagnóstica, em casos de sorologia

duvidosa, a pesquisa do agente é indicada(2,

147)

. O tipo de exame

empregado baseia-se na multiplicação do parasita por hemocultura e
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xenodiagnóstico ou na amplificação de seus ácidos nucléicos (técnica de
reação em cadeia da polimerase)(148). Na hemocultura o meio que tem
fornecido melhores resultados é o Liver Infusion Tryptose(LIT)(79, 80). Este
grupo de exames não se encontra disponível em laboratórios clínicos que
fazem rotina diagnóstica, e está restrito, no momento, a centros de pesquisa.
Neste estudo, foram considerados dois grupos que incluíram 58 indivíduos,
cujas amostras de sangue foram analisadas para pesquisa de anticorpos da
classe IgG contra o T.cruzi, por meio das provas de HAI, IFI e ELISA e, no
caso de resultado inconclusivo, para qualquer uma das provas, foi realizada
a pesquisa do agente por xenodiagnóstico artificial, hemocultura no meio
LIT e PCR, de acordo com a literatura(2, 79, 80, 144).
Nos indivíduos desta casuística com sorologia positiva, a
comparação entre os métodos utilizados, em freqüência numérica e relativa
mostrou o ELISA como mais sensível que HAI e IFI.
A distribuição dos indivíduos com testes positivos nos
mostra que o sexo não foi uma variável que interferiu nos resultados,
confirmando a eqüiprobabilidade de aquisição da infecção, para ambos os
sexos no ambiente domiciliar(56, 77).
Todos os sororeagentes relataram ter morado em casa de
não alvenaria localizadas na zona rural na infância e atualmente, existe
discreto predomínio em freqüência absoluta e relativa de indivíduos com os
resultados do sorológico positivo, que continuam residindo nas mesmas
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condições da infância, isto indica que a distribuição espacial da doença
depende não só da distribuição dos vetores e mas também da distribuição da
pobreza e das condições por ela gerada, que determinam o convívio do
homem com o vetor no ambiente domiciliar. Portanto, apesar dos
determinantes de natureza biológica ou ecológica, existem os de natureza
econômica e social que facilitam a transmissão da doença(13).
A maioria dos sororeagentes não tinha antecedentes
familiares da doença de Chagas, sugerindo que neste estudo a transmissão
congênita não representou o risco de produção de novos casos e
manutenção dessa endemia.
O contrário foi observado com relação aos fatores de risco
contato, ou conhecimento do triatomíneo, e recebimento de transfusão de
sangue e hemoderivados, pois, a maioria apresentou os dois fatores como
antecedentes que confirmam a importância epidemiológica destes fatores na
transmissão da doença de Chagas.
O peridomicilio representa um dos maiores desafios dos
programs governamentais, tanto pelas dificuldades na localização e captura
de triatomíneos, quanto pela constante recolonização e pelas limitações do
uso de inseticidas. Ainda existe o risco de ocupação de áreas trabalhadas
pelas ações de controle, por espécie silvestre de triatomíneos, podendo levar
a mudanças importantes na epidemiologia da doença de Chagas

(37, 149)

.

Com a crescente desmobilização do Programa de Controle da Doença de
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Chagas (PCDCh) no Brasil, a partir de meados da década de 80, as ações de
vigilância e controle tornaram-se menos efetivas, fazendo com que a
intradomiciliação dos triatomíneos fosse uma possibilidade concreta(37). Por
este estudo, não se pode afirmar que o triatomíneo foi eliminado, apesar de
não terem sido encontrados, quer no domicílio ou peridomicílio dos
indivíduos estudados e mesmo levando em consideração, que nos anos de
1994 a 1997 tenham ocorrido 40 notificações de triatomíneos da espécie P.
megistus, não infectados pelo T. cruzi(47). Lucheis, S B* (informação
pessoal), em trabalho recente realizado na mesma região deste estudo,
encontrou grande proporção de cães infectados com tripanossomatídeos,
sendo 50% infectados especificamente com T. cruzi e/ou T. rangeli.
Portanto,

são

necessárias

futuras

investigações

entomológicas e sorológicas, para se manter avaliação constante da eficácia
do PCDCh, no controle da transmissão vetorial da doença de Chagas,
principalmente no estado de São Paulo.

*

Lucheis, S.B. Tripanossomatídeos em cães de pacientes chagásicos crônicos, habitantes de Botucatu(SP) e região,
avaliados pelos métodos de xenodiagnóstico artificial, hemocultura e reação em cadeia da polimerase para
Trypanosoma cruzi e/ou trypanosoma rangeli. Tese apresentada ao Programa de Pós – Graduação em Doenças
Tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, 2001.
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A doença de Chagas humana é uma das principais
endemias das Américas, particularmente no Brasil.
Apesar das múltiplas complicações em seu tratamento
específico, a doença de Chagas apresenta grande vulnerabilidade às ações
de prevenção, principalmente nas formas mais habituais de transmissão.
Para avaliar a eficácia do Programa de Controle da Doença
de Chagas torna-se necessário à realização de estudos sorológicos e
entomológicos. Neste estudo optou-se pela pesquisa do triatomíneos e
avaliação da soroprevalência da transmissão vetorial da doença de Chagas,
nos domicílios e peridomicílios de indivíduos residentes em municípios da
DIR -XI, atendidos no ambulatório de Doenças de Transmissão Parenteral
da Área de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu da
UNESP, que tiveram xenodiagnóstico positivo.
No presente estudo foram observados 58 indivíduos,
classificados em dois grupos: os nascidos até o final de 1982 e os nascidos a
partir de 1983, residentes em localidades onde havia pelo menos um
morador com xenodiagnóstico positivo.
O comportamento da transmissão vetorial da doença de
Chagas com relação ao sexo, não está claro ainda. Os resultados deste
estudo mostraram que não ocorreu diferença estatística, mas houve discreto
predomínio dos indivíduos do sexo feminino em números absolutos e
relativos.
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A distribuição de freqüências de soropositivos por faixa
etária mostrou que estes ocorreram entre os nascidos entre o ano de 1934 a
1964, há de considerar que esse período foi anterior à campanha combate ao
vetor (os nascidos entre 1934 a 1950), ou no período que a campanha foi
descontínua e não o suficiente para interromper a transmissão, e que após o
uso intensivo de inseticidas contra os vetores (“operação arrastão”), durante
o período de 1965 a 1967, não houve nenhum relato de casos soropositivos.
Quanto

à

escolaridade

e

ocupação

os

resultados

confirmaram estudos, que afirmam que os pacientes chagásicos possuem
baixa escolaridade e portanto ocupam cargos que exigem uma menor
qualificação.
A

naturalidade

de

todos os sororreagentes foram

municípios da DIR XI
Observando os resultados das sorologias referentes aos
métodos de HAI, IFI e ELISA, foi verificado que o ELISA apresentou
maior sensibilidade, quando comparado com os dois outros, e que o IFI foi
discretamente mais sensível que o HAI. Ressalta-se que somente um
indivíduo, do grupo dos nascidos a partir de 1983 apresentou o teste de HAI
inconclusivo. E para esclarecer este resultado foram utilizados os métodos
de PCR, hemocultura em meio de LIT e xenodiagnóstico artificial conforme
indicação da literatura.
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o

desconhecimento da população nascida após o ano de 1983, a respeito do
vetor transmissor da doença de Chagas, destacando a importância da
notificação de triatomíneos por parte da mesma, tendo em vista que a partir
de 1983 foi priorizada a pesquisa domiciliar, em resposta a uma notificação
de triatomíneo encaminhada por moradores, sobre a programação de rotina.
Portanto, o conhecimento do triatomíneos pela população é imprescindível
para o sucesso do programa.
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A Doença de Chagas é considerada um dos mais importantes problemas de
Saúde Pública entre aquelas transmitidas por vetores. A medida mais
efetiva de evitar o aparecimento da doença de Chagas reside no controle da
transmissão vetorial, congênita, secundária a transfusão de sangue e a
transplantes de órgãos sólidos, de medula ou tecidos.
Atualmente, embora a campanha contra o T. infestans no Estado de São
Paulo possa ser considerada bem sucedida é fundamental manter a
vigilância epidemiológica e dispor de recursos financeiros suficientes para
executá-la.
O objetivo deste estudo foi o de procurar evidências de transmissão vetorial
da doença de Chagas, após o ano de 1983, nos domicílios e peridomicílios
de indivíduos residentes em municípios da Direção Regional de Saúde XI.
Neste ano, eram conhecidas todas as áreas com vetores domiciliados e o
controle vetorial tinha sido exercido em carater pleno. Para alcançar este
objetivo, foram estudados indivíduos residentes nestes locais, divididos em
dois grupos, os nascidos antes de 1983 e os nascidos a partir dessa data. A
partir dos endereços de pacientes com xenodiagnóstico positivo, residentes
na DIR XI, e acompanhados no Ambulatório de Doenças Tropicais da
Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP, foram escolhidos os locais
para realização do inquérito soroepidemiológico.
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Foram avaliados 58 indivíduos e foi coletada amostra de sangue para
realização de exames laboratoriais. A pesquisa de anticorpos anti–T.cruzi
foi realizada por meio dos testes de HAI, IFI e ELISA e a pesquisa de
T.cruzi, por meio da hemocultura em meio de LIT, PCR e xenodiagnóstico
artificial.
Os resultados deste estudo mostraram que os indivíduos, de ambos os
grupos, tinham baixa escolaridade e exerciam profissões que não exigem
qualificação técnica. Houve discreto predomínio dos indivíduos do sexo
feminino, em números absolutos e relativos, em ambos os grupos.
Quando comparadas com as condições anteriores, verificou-se que houve
discreta melhora nas condições de habitação; por outro lado, houve
aumento de moradores na zona rural.
Em mães, dos indivíduos dos dois grupos de estudo, a moléstia de Chagas
foi antecedente mórbido. Os indivíduos nascido antes de 1983,
apresentaram conhecimento e contato com triatomídeo estatisticamente
mais elevado quando comparado com aqueles nascidos a partir de 1983. A
maioria

dos

participantes

não

recebeu

transfusão

de

sangue

e

hemoderivados. A análise e comparação dos resultados das sorologias,
referentes aos métodos HAI, IFI e ELISA, mostrou que o ELISA
apresentou maior sensibilidade.
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Os resultados deste estudo mostram que população nascida a partir de 1983
não conhecia o vetor transmissor da doença de Chagas. Levando em
consideração, a importância da notificação de triatomíneos por moradores,
estabelecida como prioridade, sobre a programação de rotina, para a
pesquisa domiciliar a partir de 1983, a eficácia do controle da doença pode
ser comprometida. Portanto, é evidente a necessidade de desenvolvimento
de mecanismos alternativos que propiciem grande envolvimento da
população na vigilância triatomínica.
Nosso estudo, não permite afirmar que o triatomíneo foi eliminado, apesar
de não termos encontrado o vetor, quer no domicílio ou peridomicílio dos
indivíduos estudados. Portanto, são necessárias futuras investigações
entomológicas e sorológicas para que seja mantida avaliação constante da
eficácia do PCDCh, no controle da transmissão vetorial da doença de
Chagas, principalmente no Estado de São Paulo.
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Chagas disease has been considered one of the most important Public
Health problem among diseases transmitted by vectors. The most effective
way to avoid its uprising is by controlling congenital, vectorial and blood
transfusion transmission. Less common forms of transmission as solid
organs as well as blood marrow and tissue transplantation have also to be
verified.
Control measures against T.infestans has been considered successful in the
State of São Paulo; however, epidemiological surveillance and adequate
financial support are fundamental to verify and maintain this state of the art
condition.
The aim of this study was to look for evidences of vectorial transmission of
Chagas disease after 1983, in residences and neighboring areas, where
xenodiagnosis positive patients lived, within the XI Regional Health
Administration Districts. In this year, the vectorial control had been
obtained and the distribution of residential vector was well known in the
state. To reach this objective, two groups of study were elected: the first one
contained all subjects born before 1983 and the second, the subjects born
after this year. The population was selected based in the addresses of the
patients with xenodiagnosis positive, who were followed at Tropical
Disease Ambulatory of the Medical School at UNESP
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Fifty-eight subjects were selected and had blood samples collected for
laboratory

analysis.

immunofluorescence

Indirect
(IIF)

and

haemagglutination

(IHA),

indirect

enzyme-linked-immunosorbent-assay

(ELISA were used to identify anti-T.cruzi antibody. T. cruzi isolation was
done through haemaculture using liver infusion tryptose (LIT) medium,
polymerase chain reaction (PCR) and artificial xenodiagnosis.
Subjects in both groups presented low formal education level, had been
working on unskilled professions and were represented predominantly by
females.
At the moment of the study, when compared to previous condition, there
was a slight improvement in dwelling conditions of the subjects and an
increase of dwellers in rural areas.
Chagas disease was present as previous disease in mothers from both
groups. Subjects born before 1983, presented significantly higher
acknowledgement of and/or contact with triatomine. The majority of
subjects had not received blood transfusion. Analyzing and comparing the
results of serological tests including IHA, IIF and ELISA, the later showed
better sensitivity.
The results of this study have revealed that the population, born after1983,
did not know the physical characteristics of the Chagas disease transmitting
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vector. Taking in consideration the importance of triatomine notification by
the population, surveillance method prioritized since 1983, the efficacy of
disease control may be compromised. Therefore, it is evident the
importance of searching alternative tools that favour a high population
involvement in the triatomine surveillance.
Based on this study, it is not possible to state that the triatomine has been
eliminated, even considering that we did not identify the vectors in the
residences of the patients or in their neighboring areas. Therefore, further
entomological and serological investigations are necessary in order to
maintain a regular evaluation of the Chagas disease control program
efficacy in the State of São Paulo.
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APÊNDICE 1
UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Participação em
Estudo Científico
Nome da Pesquisa: “Soroprevalência da Infecção Chagásica nos
Municípios Pertencentes à Região de Saúde da Direção Regional de Saúde
– XI”
O presente estudo tem como objetivo principal:
• determinar a soroprevalência da infecção chagásica nos
municípios pertencentes à região da Direção Regional de Saúde –
XI (DIR-XI) com sede em Botucatu.

Tendo sido satisfatoriamente informado (a) sobre o estudo realizado sob a
responsabilidade da Prof. Ass. Ilda de Godoy, concordo em participar do
mesmo. Estou ciente que a Prof. Ass. Ilda de Godoy estará disponível para
responder quaisquer perguntas e de que posso retirar o meu consentimento a
qualquer tempo, sem prejuízo, dos meus cuidados médicos. Caso não me
sinta atendido (a), poderei entrar em contato com Chefe do departamento de
Doenças Tropicais e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina de
Botucatu – UNESP ou com o Diretor do Hospital das Clínicas de Botucatu.
Botucatu,........de........................................de..........
................................................................................................
Assinatura do paciente ou responsável
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APÊNDICE 2

UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Participação em
Estudo Científico
Nome da Pesquisa: “Soroprevalência da Infecção Chagásica nos
Municípios Pertencentes à Região de Saúde da Direção Regional de Saúde
– XI”
O presente estudo tem como objetivo principal:
• determinar a soroprevalência da infecção chagásica nos
municípios pertencentes à região da Direção Regional de Saúde –
XI (DIR-XI) com sede em Botucatu.

Declaro que o projeto de pesquisa foi explicado em detalhes,
inclusive quanto aos riscos inerentes ao mesmo e os direitos de recusar-se a
participar da entrevista, sem prejuízo do seu atendimento.

....................................................................................................
Prof. Ass. Ilda de Godoy
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APÊNDICE 3
UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
FICHA
Nº______________
PRONT:______________________________________
NOME:______________________________________________________
SEXO:______NASC:__/___/___ NATURAL:____________ UF:________
OCUPAÇÃO: ______________ ESCOL:___________________________
END:________________________________________________________
MUN:___________________ UF:____TEL:_________________________
CONTATO:__________________ TEL. CONTATO:_________________
END. CONTATO:_____________________________________________
ANTECEDENTES:
PAI VIVO: SIM ( )
NÃO ( )
SAUDÁVEL: SIM( ) NÃO ( )
MÃE VIVA:SIM ( )
NÃO ( )
SAUDÁVEL: SIM( ) NÃO ( )
CAUSA MORTE DO PAI:_______________________________________
CAUSA MORTE DA MÃE:_____________________________________
DOENÇA DO PAI:_____________________________________________
DOENÇA DA MÃE:___________________________________________
MORADIA: ATUAL: ALVENARIA( ) MADEIRA( ) BARRO( )
OUTRO( ) __________ZR( )ZU( )
INFÂNCIA: ALVENARIA( ) MADEIRA( ) BARRO( )
OUTRO( ) __________ZR( )ZU( )
CONHECE O “BARBEIRO”? SIM ( ) NÃO( ) ____________________
TRANSFUSÃO DE SANGUE? SIM ( ) NÃO( ) ____________________
OUTROS DADOS:_____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
EXAMES SOROLÓGICOS:
DATA
ELISA

HAI

IFI
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APÊNDICE 4
Distribuição dos sete indivíduos com resultados de exames reagente, segundo algumas variáveis
sóciodemograficas e epidemiológicas relatadas no dia da entrevista
Paciente
Variável
Sexo
Idade
Elisa
HÁ
IF
Conhece o
Barbeiro
Transfusão de
sangue
Naturalidade
Residencia
Moradia
Infância
Moradia Atual
Zona Infância
Zona atual
Antecedentes de
Chagas
Ocupação
Escolaridade

1

2

3

4

5

6

7

Feminino
68
R
R
NR
Sim

Masculino
52
R
NR
R
Sim

Feminino
50
R
NR
R
Sim

Feminino
38
R
R
R
Não

Masculino
43
R
R
NR
Não

Feminino
57
R
R
R
Sim

Masculino
60
R
NR
R
Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Itaberá
Coronel
Macedo
Barro

Piraju
Itaporanga

Avaré
Itaporanga

Taquarituba
Taquarituba

Taquarituba
Taquarituba

Taquarituba
Taquarituba

Taquarituba
Taquarituba

Madeira

Barro

Madeira

Madeira

Barro

Barro

Alvenaria
Rural
Urbana
-

Alvenaria
Rural
Urbana
-

Alvenaria
Rural
Urbana
-

Madeira
Rural
Rural
-

Madeira
Rural
Rural
-

Madeira
Rural
Rural
Chagas/pai

Madeira
Rural
Rural

Do lar

Trabalhador
rural
Alfabetizado

Do lar

Do lar

Trabalhador
Do lar
rural
Alfabetizado Alfabetizado Alfabetizado

Ensino
Fundamental

Trabalhador
rural
Ensino
Ensino
Fundamental Fundamental
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ANEXO 1

COMPONENTES DA SOLUÇÃO DO GFXTM GENOMIC BLOOD
DNA PURIFICACION KIT:
a. Solução de Lise RBC: 10mM KHCO3, 155mM NH4CL,
0,1 mM EDTA.
b. Solução de Extração: Solução Tampão contendo
caotrópico e detergente.
c. Solução de Lavagem: Tampão Tris-EDTA. Necessário
adicionar 48 ml de etanol absoluto à solução de lavagem,
misturando por imersão.
CONCENTRAÇÃO DOS “PRIMERS” P35 E P36:
Os primers P35 e P36 foram confeccionados pela
INVITROGEN (Order number: 006674 01), estando nas seguintes
concentrações:
P35= 33,6 nmoles
P36= 48,4 nmoles
COMPOSIÇÃO DO CORANTE DE AZUL DE BROMOFENOL:
Tris base__________________1,5g
Azul de bromfenol__________0,1g
Sacarose__________________40g
Água Mili-Q_______________100ml
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MÉTODO DE PREPARO DO GEL ELETROFORESE
3,0g agarose pura___________10ml Tampão Tris EDTA Borato
(TBE) 0,5x
Dissolver a agarose em TBE previamente aquecido, de forma a
dissolvê-lo totalmente. Distribuir uniformemente na cuba de
eletroforese.
MEIO LIT (LIVER INFUSION TRYPTOSE) – Preparo para 500 ml
Na2HPO4 s/ H2O = 4g
NaCl = 2g
Dextrose = 1g
Triptose = 2,5g
Infusão de fígado = 1,5g
KCL = 0,2g
Hemoglobina bovina (2,2%) = 11ml
Soro fetal bovino (11%) = 55ml
Gentamicina (20mg) = 1ml

Modo de Preparo:
Diluir os sais em proveta com 200ml de H20 Mili-Q e transferir
para um kitassato. Lavar a proveta com 89 ml de H20 Mili-Q e
adicionar à mesma.
Montar o filtro no kitassato e autoclavar a 121º C durante 15
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minutos. Diluir a infusão de fígado em 200ml de H20 Mili-Q
aquecida, acrescentar a dextrose e a tryptose e filtrá-los. A
hemoglobina bovina deve ser filtrada por último.
Ligar a luz UV durante 30 minutos em capela de fluxo laminar.
Após este período, adicionar o soro fetal bovino (previamente
filtrado) e a gentamicina no meio de cultura. Homogeneizar bem,
cuidadosamente.
Distribuir o meio de LIT para tubos grandes rosqueados estéreis,
com capacidade de 30ml.
Manter os tubos em estufa a 37ºC durante 48 horas para o
controle da esterilidade e, após este período, mantê-los em estufa
a 28-30ºC.

SOLUÇÃO TAMPONADA DE FOSFATOS (SST) 0,01 M Ph 7,2

Sal_________________1 litro
NaCL_______________8,183g
Na2HPO4___________________1,0516g
Na2HPO4. H2O________0,358g
NaH2HPO4___________0,3105g
Autoclavar quinze minutos a 121ºC
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