
Universidade Federal de Ouro Preto 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas  

CiPharma 

 

1 
 

                         

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA GENÉTICA DO PARASITO E DO 

HOSPEDEIRO, BIOLOGIA DO PARASITO E CLÍNICA 

DA DOENÇA DE CHAGAS EM DUAS GERAÇÕES DE 

UMA FAMÍLIA 

 

 

 

Ana Paula Braga Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto 

2017 



Universidade Federal de Ouro Preto 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas  

CiPharma 

 

2 
 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA GENÉTICA DO PARASITO E DO HOSPEDEIRO, 

BIOLOGIA DO PARASITO E CLÍNICA DA DOENÇA DE CHAGAS EM 

DUAS GERAÇÕES DE UMA FAMÍLIA 

 

 

Ana Paula Braga Lima 
Orientadora: Profa Dra Glenda Nicioli da Silva 

Co-orientadora: Profa Dra Marta de Lana 

Colaboradora: Profa Dra Vanja Maria Veloso 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Farmacêuticas da 

Universidade Federal de Ouro Preto, 

como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre. 

  

 

 

 

 

 

Ouro Preto 

 2017



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seja persistente. 

 Supere os obstáculos diariamente.  

O mundo costuma ser cruel com aqueles que desistem. 
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RESUMO 

 

A doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é considerada uma doença 

multifatorial em que há interação de fatores do parasito e do hospedeiro. Estudos de 

correlação genética do parasito com suas propriedades biológicas, associando-as à genética do 

hospedeiro, vem sendo realizados com o objetivo de prever a evolução da infecção, 

auxiliando no diagnóstico, controle e conhecimento de sua epidemiologia. A proposta deste 

projeto foi avaliar a genética e a biologia do T. cruzi e a genética do hospedeiro de duas 

gerações de uma família com diagnóstico da doença de Chagas, procedentes da região do Alto 

Paranaíba, MG, constituída de mãe e suas cinco filhas. Amostras de sangue das voluntárias 

foram coletadas objetivando isolar o parasito e caracterizá-lo geneticamente. Entretanto, 

somente o parasito de uma única amostra foi isolado, sendo pertencente ao grupo genético ou 

DTU TcII. Na ausência de isolados do parasito da mãe e de quatro de suas filhas, a 

continuidade da caracterização genética do T. cruzi foi feita pela técnica de PCR-LSSP, com o 

objetivo de verificar a variabilidade intraespecífica do parasito. Com os resultados obtidos, 

um dendograma UPGMA foi construído, no qual as amostras foram divididas em três grupos 

distintos. O valor do índice Shannon (0,492) e a média do valor da heterozigosidade por locus 

(0,322) foram baixos, indicando baixa variabilidade genética entre os parasitos. A única 

amostra de parasito isolada apresentou baixa taxa de crescimento em meio de cultura acelular 

(LIT) e alta taxa de infectividade em células VERO e em camundongos. Três genes humanos 

relacionados à cardiopatia (TNF, WISP1 e TGF-β1) foram avaliados e as seis voluntárias 

apresentaram os mesmos genótipos para os três genes. Na ausência de diferenças genéticas, as 

voluntárias foram estudadas pelos questionários SF-36 (Versão Brasileira do Questionário de 

Qualidade de Vida) e Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage para avaliar a auto-

percepção do estado de saúde e possibilidades de transtornos afetivos/depressivos. As 

voluntárias apresentaram transtornos afetivos associados a uma ruim/negativa auto-percepção 

do estado de saúde.  Em conclusão, a compreensão da evolução clínica da DC vai além dos 

aspectos genéticos e biológicos do parasito e de aspectos genéticos do hospedeiro. 

 

Palavras-chave: Depressão, Doença de Chagas, Polimorfismos de base única (SNP), PCR-

LSSP, T. cruzi.  
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ABSTRACT 

Chagas disease, caused by the protozoan Trypanosoma cruzi, is considered a multifactorial 

disease which involves parasite and host factors. Studies of parasite’s genetic correlation with 

its biological properties and the host genetic and Chagas disease clinical evolution have been 

carried out with the objective of predicting the prognosis of the disease. The aim of this study 

was to evaluate the genetic and biology of T. cruzi and the host genetic of two generations of 

a family diagnosed with Chagas' disease from the Alto Paranaiba region of Minas Gerais, 

Brazil, consisting of a mother and her five daughters. Samples of volunteers' blood were 

collected in order to isolate the parasite and characterize the parasite and host genetic profiles. 

However, only the parasite of a single sample was isolated, which belongs to the genetic 

group or DTU TcII. In the absence of isolates from the parasite of the mother and four 

daughters, the genetic characterization of T. cruzi was carried out using the PCR-LSSP 

technique, with the objective of to verify the intraspecific variability of the parasite. A 

phenogram UPGMA was constructed, in which the samples were divided into three distinct 

groups. The low values of the Shannon index (0.492) and of the mean heterozygosity value 

per locus (0.322) were considered low, which indicate low genetic variability of the parasites 

samples. The only parasite sample isolated was inoculated in mice and in “Vero” cells, and its 

high infectivity was verified in vitro and in vivo. Three human genes related to 

cardiomyopathy (TNF, WISP1 and TGF-β1) were evaluated and all six patients presented the 

same genetic profile. In the absence of genetic differences, the patients were evaluated 

through SF-36 (Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida) and Escala de 

Depressão Geriátrica de Yesavage questionnaires to evaluate the self-perception of health 

status and possibilities of affective /emotional disorders. However, the patients presented 

affective/emotional disorders associated with a poor self-perception of health status. In 

conclusion, the findings show that the real understanding of the clinical evolution of CD goes 

beyond the genetic and biological aspects of the parasite and of genetic aspects of the host. 

 

Key-words: Depression, Chagas disease, Single-base polymorphisms (SNP), PCR-LSSP, T. 

cruzi. 
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1.0 INTRODUÇÃO  

 

A doença de Chagas (DC), que tem como agente etiológico o protozoário 

Trypanosoma cruzi, foi descrita pela primeira vez em 1909 por Carlos Chagas e atualmente é 

considerada uma doença endêmica na América Latina e a sexta doença negligenciada mais 

importante do mundo (Chagas, 1909; WHO, 2017). 

 Durante muitos anos, o principal mecanismo de transmissão da DC foi o vetorial, 

dependente de hemípteros hematófagos pertencentes à família Reduviidae, denominados 

triatomíneos (Chagas, 1909; Dias, 2000). Entretanto, com o advento dos programas de 

controle do vetor, a transmissão vetorial foi intensamente reduzida (Dias, 2000) e, atualmente, 

a infecção oral tem sido um importante mecanismo de transmissão, principalmente na região 

amazônica, em decorrência do extrativismo, tornando-se motivo de preocupação para os 

programas de controle da DC no Brasil (Ministério da Saúde, 2005). 

Em 1999, essa enfermidade entrou na Lista Nacional de Doenças de Notificação 

Compulsória do Brasil, pois além de apresentar um problema para a saúde pública devido ao 

seu alto risco de transmissão e alto índice de mortalidade, ela também carece de tratamento 

etiológico eficaz e clínico adequado, gerando prejuízo econômico para o país (Brasil, 1999; 

Schofield et al., 2006; WHO, 2007).  

Atualmente, estima-se que existem entre 6 a 7 milhões de indivíduos infectados e 

outros 25 milhões se encontram em área de risco de transmissão (WHO, 2017). Porém, nos 

últimos anos, o perfil epidemiológico da doença sofreu alterações e a DC tem sido 

progressivamente diagnosticada em países não endêmicos como Estados Unidos da América, 

Japão, vários outros na Europa, Ásia e Oceania devido aos processos imigratórios (WHO, 

2015). Nesses países a transmissão ocorre por outros meios, como por exemplo, transfusão 

sanguínea, transmissão congênita, transplantes e/ou uso compartilhado de seringas (Schmunis, 

2007; WHO, 2010; Schmunis e Yadon, 2010; Coura, 2013). 

Uma vez infectado, o indivíduo desenvolverá a fase aguda da doença. Esta é 

assintomática em 98% dos casos, podendo apresentar alguns sinais de porta de entrada, como 

por exemplo, o sinal de Romaña (Romaña, 1935) e/ou chagoma de inoculação, quando a 

infecção se dá por meio de triatomíneos infectados (Mazza e Freire, 1940) e diversos sintomas 

inespecíficos como edemas, linfadenopatias e febre (Dias et al., 1984). Após um período, que 

pode variar entre um a quatro meses, o indivíduo evolui naturalmente para a fase crônica da 

DC e assim permanecem por toda sua vida (Rassi et al., 2000; Prata, 2001; Rassi et al., 2010).  
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A fase crônica, diferentemente da fase aguda, apresenta escassez de parasito na 

corrente sanguínea devido ao estabelecimento de uma resposta imune específica que consegue 

manter a parasitemia subpatente e muito reduzida.  

 A DC apresenta um curso clínico bastante variado, podendo permanecer em 60 a 

75% dos casos na sua forma indeterminada, ou seja, com diagnóstico laboratorial positivo 

(sorologia) e parasitológicos (hemocultura, xenodiagnóstico e PCR) oscilantes, porém sem 

alterações eletrocardiográficas e radiográficas; ou pode evoluir para as formas sintomáticas, 

que são as formas cardíaca, digestiva ou mista, sendo esta última uma associação da forma 

cardíaca com a forma digestiva, com graus variáveis de comprometimento clínico (Rassi et 

al., 1992). 

Esse variável quadro clínico é observado principalmente quando são avaliados 

pacientes de diferentes regiões geográficas da América Latina (WHO, 2007), pois a 

distribuição das diferentes cepas do parasito influencia na prevalência de determinada forma 

clínica em uma determinada região. Essas variadas formas clínicas encontradas podem estar 

associadas com a variabilidade biológica e genética das cepas de T. cruzi (Macedo e Pena, 

1998; Macedo et al., 2001; Macedo et al., 2004). Nesse sentido, vários estudos já foram 

realizados com o objetivo de estabelecer uma correlação fidedigna entre o perfil genético do 

parasito com suas características biológicas, bem como com as formas clínicas da DC. 

Entretanto, os resultados obtidos até o presente momento são frágeis e controversos (Brenière 

et al., 1985; Apt et al, 1987; Brenière et al., 1989; Vago et al., 2000; Lages-Silva, 2001; 

Lages-Silva et al., 2006; D’Ávila et al., 2006; D´Ávila et al., 2009). 

Para tentar elucidar e compreender as variáveis envolvidas no polimórfico quadro 

clínico da DC, principalmente aquelas observadas em diferentes populações, alguns 

pesquisadores estão buscando outros alvos de estudos que não sejam restritos apenas ao 

parasito, agente etiológico da doença, ou seja, o perfil genético da população humana também 

pode influenciar o curso da infecção. Entende-se que para se determinar um bom prognóstico 

da DC no hospedeiro humano é necessário também obter conhecimento sobre o impacto de 

sua genética na susceptibilidade ao parasito. Neste sentido, Williams-Blangero et al. (2011) 

mostraram que parte da variabilidade na susceptibilidade à infecção pelo T. cruzi poderia ser 

atribuída a fatores genéticos do hospedeiro e Zicker et al. (1990) sugeriram um provável 

componente genético no desenvolvimento da cardiopatia chagásica. 

Nesse panorama, o estudo dos aspectos biológico e molecular do parasito integrado 

ao estudo do polimorfismo de genes alvos em humanos e as características clínicas da doença, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065308X06640049#bib98
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torna-se importante para avaliar a evolução clínica da DC. Entretanto, esse estudo é complexo 

e multifatorial, pois além de haver interação entre o parasito e o hospedeiro humano, pode 

haver também outras influências (Cunha-Neto et al., 2009; Miles et al., 2009; Zingales et al., 

2012), incluindo aspectos imunológicos, doenças intercorrentes, dentre outros. 
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2.0 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA DE CHAGAS 

 

A DC é considerada uma enfermidade negligenciada e endêmica na América Latina, 

pois dentre os 7 milhões de infectados, 62,4% são residentes em nações da Iniciativa dos 

Países do Cone Sul (WHO, 2017). Entretanto, as imigrações têm contribuído bastante para 

que a DC seja também diagnosticada cada vez mais em países considerados não endêmicos, 

como os Estados Unidos da América que contabilizam em torno de 300 mil pessoas 

infectadas pelo T. cruzi (Montgomery et al., 2014).  

Estimativas mais recentes mostram que o número de indivíduos infectados no Brasil 

varia entre 1,9 milhão e 4,6 milhões de pessoas (Martins-Melo et al., 2014), ou seja, 

aproximadamente 2% da sua população e, dentre os infectados, a maioria são casos crônicos 

decorrentes de infecções acontecidas no passado. Entretanto, apesar dos programas de 

controle da doença lutarem pela erradicação do principal vetor domiciliar no Brasil (Triatoma 

infestans), focos vetoriais residuais permanecem nos estados da Bahia (Araújo et al., 2014) e 

Rio Grande do Sul (Ministério da Saúde, 2010). Além disso, nos estados da Amazônia Legal, 

a infecção oral tem ganhado destaque, contribuindo, portanto, na incidência da doença no país 

(Dias, 2000; Ministério da Saúde, 2005; Brasil, 2013).  

Devido ao fato da DC apresentar características de transmissão predominantemente 

rurais, a ocorrência dela no sertão brasileiro é tradicionalmente muito comum, principalmente 

naqueles locais que contêm condições ideais para que o vetor possa se alojar facilmente (Dias, 

2007).  Isso justifica o fato de algumas regiões do Brasil conterem mais casos de DC 

registrados que outras (Camargo et al. 1984). 

Dados de um inquérito sorológico realizado no país em 1984 (Camargo et al. 1984) 

mostrou que o estado de Minas Gerais é um dos mais prevalentes, principalmente na região 

norte, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e à margem esquerda do Rio Grande. 

Em 2007, o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) divulgou 2.940 casos 

de internações por DC no estado de Minas Gerais registrados entre o período de 1998 a 2007. 

Dentre os municípios com casos registrados, os dados demonstraram que além da capital do 

estado, Belo Horizonte, as duas outras regiões com maior número de casos foram a região 

norte e a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.  

 Souza (1983) observou que houve uma redução da taxa de infecção da DC entre 

doadores de sangue da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, entre o período de 1967 
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(15%) e 1982 (8%). Entretanto, Lopes et al. (1984), analisando a mesma região, observaram 

que entre as 2690 necropsias realizadas, 38,84% eram chagásicas, demonstrando que a 

prevalência da infecção ainda era alta na região de estudo. 

Mais recentemente, em um inquérito soro epidemiológico realizado na região do 

Alto Paranaíba, Silva e Silva (2009) avaliaram, entre os anos de 1996 a 2006, um grupo de 

21.787 doadores de sangue. Nesse estudo, eles encontraram positividade de 1,2% para 

infecção chagásica, sendo a maioria no grupo de 41-50 anos de idade. Isso demonstra a 

prevalência da DC ainda presente nessa região.  

 

2.2 O TRYPANOSOMA CRUZI E SUAS CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

 

O Trypanosoma cruzi, agente etiológico da DC, foi descrito pela primeira vez em 

1909 pelo pesquisador Carlos Chagas. Este é um protozoário que possui um único flagelo e 

uma única mitocôndria alongada que contém o DNA mitocondrial, denominado cinetoplasto 

(kDNA). Esse parasito se encontra amplamente disperso no Continente Americano, 

circulando tanto em ambientes domiciliares quanto silvestres, mantendo, assim, um íntimo 

contato com os seres humanos, animais reservatórios e seus vetores (Chagas, 1909; Zingales 

et al., 1998; Macedo e Pena, 1998; Miles et al., 2009; Yeo et al., 2011). 

Vários trabalhos demonstraram que o T. cruzi é uma espécie heterogênea, constituída 

por várias subpopulações que diferem entre si em relação a sua morfologia (Brener e Chiari, 

1963; Brener, 1977) e propriedades biológicas, tais como, infectividade, nível de parasitemia, 

virulência, mortalidade (Andrade, 1985; Brener 1977; Melo e Brener, 1978), moleculares 

(Morel et al., 1980; Macedo et al., 1992; Fernandes et al., 1998), bioquímicas (Bogliolo et al., 

1996; Miles et al., 1977) e suscetibilidade aos fármacos (Andrade, 1974; Brener e Alvarenga, 

1976; Andrade et al., 1996; Toledo et al., 2003; Toledo et al., 2004).  

A primeira diferença observada entre as populações de T. cruzi foi quanto a sua 

variabilidade morfológica. Em 1909, Carlos Chagas, durante suas pesquisas, notou a 

existência de formas largas e delgadas de tripomastigotas sanguíneas e estas foram 

correlacionadas com alguns parâmetros biológicos por Brener (1965). Ele verificou que as 

formas delgadas ocorrem principalmente em cepas de alta virulência, apresentam parasitemia 

precoce, tropismo pelos macrófagos e são mais susceptíveis aos anticorpos circulantes. Por 

sua vez, as cepas que apresentam predomínio de formas largas apresentam baixa virulência, 

tropismo pelas células do miocárdio e são mais resistentes aos anticorpos do hospedeiro 
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(Brener, 1965; Brener, 1969; Andrade, 1974). Andrade, em 1974, propôs o primeiro critério 

de subdivisão das populações de T. cruzi após estudar as diferenças de parâmetros 

morfobiológicos e histopatológicos encontrados em tripomastigotas sanguíneas. Nesse estudo, 

as cepas foram agrupadas em perfis similares de comportamento biológico em camundongos, 

com base nos seguintes parâmetros: morfologia das tripomastigotas sanguíneas, predomínio 

de formas largas ou delgadas, curva de parasitemia, tropismo tecidual, taxa de mortalidade, 

lesões histopatológicas e resposta ao tratamento etiológico. Com base nesses critérios foram 

definidos inicialmente três grupos distintos: Tipo I, II e III. Andrade e Magalhães (1997) 

deram continuidade a esses estudos e propuseram o termo biodema (associação entre aspectos 

biológicos e perfil de isoenzimas) para esses grupos que foram assim descritos: 

a) tipo I ou biodema I: Seu protótipo é a cepa Y, sendo constituído por cepas com 

predomínio das formas delgadas e que apresentam uma elevada e precoce parasitemia. A 

morte dos camundongos ocorre geralmente entre o 7º e o 12º dia da infecção e há uma 

predominância de macrofagotropismo na fase inicial da infecção. Essas cepas são susceptíveis 

ou parcialmente resistentes ao tratamento com benznidazol e com nifurtimox. 

b) tipo II ou biodema II: A cepa de referência é a São Felipe, que se revela com 

predomínio de formas largas e miotropismo. Apresenta multiplicação relativamente lenta, 

com picos de parasitemia irregulares e tardios que ocorrem entre o 12º e 20º dia de infecção, 

podendo, nesse período, ocorrer elevado índice de mortalidade. Este tipo de cepa é 

considerado parcialmente resistente ou resistente ao tratamento. 

c) tipo III ou biodema III: Esse grupo é representado pela cepa Colombiana que 

possui predomínio das formas largas com lenta multiplicação, picos de parasitemia tardios 

após o 20º e 30º dia de infecção; tropismo principalmente para a musculatura esquelética, com 

baixo índice de mortalidade e resistência ao tratamento. 

Embora se tenha conseguido agrupar cepas de T. cruzi de acordo com a similaridade 

de seus respectivos parâmetros biológicos e bioquímicos (biodemas), ainda não há uma forte 

correlação entre a genética do parasito e a manifestação clínica da doença desencadeada em 

humanos (Brener, 1985; Macedo et al., 2004; Lages-Silva et al., 2006). 

Assim, o estudo em conjunto desses diferentes aspectos é relevante e pode auxiliar 

na compreensão das diferenças regionais quanto à variabilidade das manifestações clínicas, 

resposta ao tratamento, e até mesmo à transmissibilidade e controle da doença. Diversos 

estudos de associação entre os parâmetros biológicos e moleculares do T. cruzi têm sido 

realizados e essas análises, realizadas em conjunto, têm demonstrado a existência de 
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correlação entre tais parâmetros com a epidemiologia, evolução clínica da infecção 

experimental murina, bem como a resposta ao tratamento etiológico nestes animais (Andrade 

e Magalhães, 1997; Toledo et al., 2003; Oliveira et al., 2016). 

 

2.3 VARIABILIDADE GENÉTICA E ESTRUTURA POPULACIONAL DO 

TRYPANOSOMA CRUZI 

 

O T. cruzi é uma espécie que além de apresentar uma biologia variável, ele também 

apresenta diversidade quanto aos seus parâmetros moleculares e bioquímicos. Ambos foram 

identificados em estudos de análise do DNA e da expressão de proteínas (Miles et al., 2009; 

Zingales et al., 2009). 

A primeira evidência de variabilidade genética do T. cruzi aconteceu em 1974 por 

Toyé, que identificou a existência de diferentes padrões enzimáticos nessa espécie (ASAT – 

aspartato aminotransferase e ALAT - alanina aminotransferase).  

Posteriormente vários estudos utilizando a técnica da reação em cadeia da polimerase 

(PCR) foram realizados com o objetivo de comprovar esse polimorfismo genético, utilizando 

como alvo tanto o DNA nuclear quanto o mitocondrial do parasito. 

Esses estudos evoluíram e atualmente está bem estabelecido que existem seis 

subdivisões genéticas (DTU - Discrete Typing Units) no interior dessa espécie, e mais um 

possível grupo, denominado Tcbat (Marcili et al., 2009; Zingales et al., 2012), isolado de 

morcegos. Em 2009, durante um encontro de Protozoologia, realizado em Búzios, RJ, um 

novo consenso taxonômico para a espécie de T. cruzi foi estabelecido (Zingales et al., 2009), 

sendo esta subdividida em seis grupos genéticos denominados TcI, TcII, TcIII, TcIV, TcV e 

TcVI.  

As DTUs TcI e TcII são consideradas linhagens filogenéticas ancestrais únicas e as 

DTUs TcIII, TcIV, TcV e TcVI apresentam características híbridas derivadas provavelmente 

de eventos de hibridização, sendo que TcIII e IV apresentam afinidade genética tanto com TcI 

quanto com TcII (Westenberger et al., 2006); enquanto as DTUs V e VI apresentam 

haplótipos provenientes de TcII e TcIII (Westenberger et al., 2005; Subileau et al., 2009; Yeo 

et al., 2011). Entretanto, um segundo modelo ancestral também é proposto como possível 

evento de hibridização entre as DTUs de T. cruzi. Nesse modelo, as DTUs TcI, TcII e TcIII 

são consideradas linhagens filogenéticas ancestrais únicas e as DTUs TcV e TcVI apresentam 

características híbridas derivadas provavelmente de eventos de hibridização entre TcII e TcIII 
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(Freitas et al., 2006, Westenberger et al., 2005). Para melhor caracterizar as cepas de T. cruzi 

em suas respectivas DTUs, D’Ávila et al. (2009) delinearam uma análise em conjunto do 

24Sα rDNA (Souto et al., 1996), SL-IR (Burgos et al., 2008) e RFLP do gene citocromo 

oxidase subunidade II (CoII) (Freitas et al., 2006). Em 2015, Oliveira et al. demonstraram que 

esse protocolo apresenta melhor desempenho na identificação das diferentes DTUs quando 

comparado com a metodologia proposta por Lewis et al. (2009), que obteve resultados 

inconclusivos na caracterização de 7 das amostras estudadas por Oliveira et al. (2015).  

Uma desvantagem encontrada para a execução da metodologia de D’Ávila et al. 

(2009) é a dificuldade de isolar o parasito de pacientes crônicos. Para aumentar as 

possibilidades de alcançar uma fidedigna correlação entre a genética do parasito e as 

diferentes formas clínicas da DC, outras metodologias têm sido utilizadas. 

Em 1996, Vago et al. utilizaram uma técnica sensível para detectar pequenas 

quantidades do T. cruzi em amostras biológicas. Essa técnica, denominada Low-stringency 

Single Primer PCR (PCR-LSSP), apesar de não ser capaz de caracterizar geneticamente o 

parasito em uma determinada DTU, gera um padrão de fragmentos que constitui uma 

assinatura gênica do parasito. Esses fragmentos de DNA são oriundos da hibridização de 

primers em diversos sítios da região variável do minicírculo do kDNA, e têm a vantagem de 

demonstrar a variabilidade intra-grupo entre populações de T. cruzi circulantes em seus 

hospedeiros que podem determinar diferentes tropismos teciduais e influenciar no curso 

clínico da doença (Lages-Silva et al. 2006). 

 

2.4 EVOLUÇÃO NATURAL DA DOENÇA DE CHAGAS 

 

A DC é marcada por apresentar duas diferentes fases evolutivas: a fase aguda, que se 

inicia no momento da infecção pelo T. cruzi e perpetua até aproximadamente 4 meses, e a fase 

crônica, que se inicia após a fase aguda, passando anteriormente pela fase subaguda quando as 

alterações clínicas existentes regridem progressivamente (Chagas, 1911).  

A fase aguda pode ser assintomática na maioria dos casos e os sintomas, quando 

aparentes, são inespecíficos na   maioria dos pacientes (casos oligossintomáticos). As pessoas 

infectadas pelo T. cruzi podem apresentar estado febril, linfadenopatia, cefaleia, 

hepatoesplenomegalia, dores musculares e edema (Brener, 1992), e os únicos dois sintomas 

característicos da fase aguda da doença de Chagas e que auxiliam muito na suspeita clínica 

são o sinal de Romaña (Romaña, 1935) e o chagoma de inoculação (Mazza e Freire, 1940). A 
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meningoencefalite e a miocardite aguda podem comprometer o prognóstico da doença e ser 

causa de óbitos (Rassi et al., 2010; WHO, 2010).  

A mortalidade, quando ocorre, tem sido observada em crianças de até quatro anos de 

idade ou em pacientes imunossuprimidos (Prata, 2001; Rassi et al., 2010).  

Uma característica da fase aguda, que se diferencia da fase crônica, é o alto nível de 

parasitos circulantes na corrente sanguínea que podem ser demonstrados e quantificados por 

meio do exame de sangue a fresco (Brener, 1962). Com o surgimento da resposta imune 

ocorre redução progressiva tanto da parasitemia bem como da sintomatologia existentes e o 

paciente evolui para a fase crônica da infecção.  

A fase crônica, por sua vez, é caracterizada por baixa parasitemia e por apresentar 

diversos quadros clínicos, correspondendo às formas indeterminada, cardíaca, digestiva e 

mista (Prata, 1990). 

A forma indeterminada é também denominada de assintomática, ou seja, o indivíduo 

infectado apresenta sorologia positiva, porém os exames de eletrocardiograma, 

ecocardiograma e radiológicos do esôfago e cólon são normais. Essa é a forma mais comum 

da DC, pois 60% dos indivíduos a desenvolvem. Entretanto, mesmo após um longo período 

de permanência nessa fase, aproximadamente 30% dos indivíduos podem desenvolver a 

forma cardíaca e 10% podem apresentar alterações digestivas (Coura, 1983). 

 A forma cardíaca ou cardiopatia chagásica crônica (CCC) é considerada a 

manifestação clínica mais grave da doença e é responsável pelo maior número de óbitos 

(Rassi et al., 2010). Esse quadro clínico é bem caracterizado, pois apresenta alterações 

peculiares da DC que as diferem das demais cardiopatias.  

As alterações cardíacas podem acontecer por três processos patológicos: inflamação, 

morte celular (inclusive de neurônios) e fibrose. Os resultados disso são disfunção do 

processo de condução elétrica, arritmias, cardiomegalia e insuficiência cardíaca (Andrade, 

1999; WHO, 2002), sendo que todos são capazes de ser diagnosticados por exames 

específicos.  

 O eletrocardiograma é capaz de identificar distúrbios da condução elétrica 

intraventricular, como o bloqueio completo do ramo direito (BCRD) que é muito comum na 

DC. O teste ergométrico ou de Holter mostram os episódios de taquicardias ventriculares não 

sustentadas, os exames ecocardiográficos, que representam o ultrassom do coração, e o raio X 

de tórax oferecem uma grande importância no manejo dos pacientes que desenvolvem essa 
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forma clínica, mostrando os bloqueios, as alterações fisiológicas e a dilatação cardíaca 

(Gascon et al., 2006).  

A disfunção ventricular esquerda, que também é comum na DC, tem uma grande 

relevância, pois pode interferir no prognóstico, manejo e tratamento do paciente. A perda 

dessa função é consequência das alterações elétricas condutoras, e pode apresentar níveis de 

comprometimento diferentes em cada indivíduo, contribuindo na classificação de 

insuficiência cardíaca (II Consenso Brasileiro em doença de Chagas; Dias et al., 2016). Outras 

manifestações cardíacas importantes são o aneurisma apical ventricular e os eventos 

tromboembolíticos (Rassi et al., 2010; Rocha et al., 2009). 

A forma digestiva da DC é marcada pelo aumento progressivo do calibre do esôfago, 

do cólon ou de ambos, que são também denominados como megaesôfago e megacólon 

(Rezende, 1960). 

O fator aparentemente mais importante responsável por essa dilatação é a degeneração 

e morte de células nervosas presentes no sistema entérico, decorrente de um processo 

inflamatório e/ou fibrose. Como consequência, os pacientes tem problemas nutricionais pela 

dificuldade na ingestão de alimentos, com perda de peso, nos casos de megaesôfago e 

prolongada prisão de ventre, consequente do megacólon (Andrade e Andrade, 1966). A 

confirmação desse quadro clínico se dá por radiologia, com contraste (Rezende, 1960) ou sem 

contraste, manometria esofágica e enema de bário (Pérez et al., 2011).  

 

2.5 CORRELAÇÕES ENTRE A GENÉTICA DO T. CRUZI E PROPRIEDADES 

BIOLÓGICAS DO PARASITO, CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DA DOENÇA DE 

CHAGAS 

 

Por meio de um estudo de variabilidade genética de T. cruzi, Tibayrenc et al. (1986) 

observaram a existência de um forte desequilíbrio de ligação genética ao realizar análises dos 

perfis isoenzimáticos de amostras provenientes de ciclos domiciliar e selvagem da DC de 

diversas regiões da América Latina. Ao identificar 15 lócis isoenzimáticos, ele observou que a 

combinação entre os genótipos era muito mais baixa que o esperado, ou seja, se as aloenzimas 

se combinassem de forma aleatória, o número total de genótipos possíveis seria enorme. 

Entretanto, durante esse estudo, foram encontrados 43 genótipos, sendo que desses, 16 

diferem entre si apenas por um alelo. Essa baixa frequência de combinações de genótipos 
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evidencia que o fluxo genético entre a espécie de T. cruzi é restrito e que há um grande desvio 

do equilíbrio da lei de Hardy-Weinberg (Tibayrenc, 1998). 

Ficou assim demonstrado que a estrutura da população de T. cruzi é clonal, pois 

alguns zimodemas (19, 20, 39 e 32) foram encontrados predominantemente (mais que 50% do 

total dos clones) em diferentes espécies de vetores, animais reservatórios doméstico e silvestre 

e em humanos presentes em diferentes localidades geográficas de vários países da América 

Latina (Tibayrenc e Brenière, 1988), sendo, portanto, denominados clones principais.   

Levando em consideração que a reprodução sexuada é rara, mas que pode existir, e 

que as cepas de T. cruzi são clones naturais, ou seja, suas unidades genéticas são estáveis ao 

longo do tempo e do espaço (Bogliolo et al., 1996; Machado e Ayala, 2001; Brisse et al., 

2003; Sturm et al., 2003), há uma necessidade de estudá-las separadamente para poder 

estabelecer suas características bioquímicas e biológicas. Como organismo clonal, a hipótese 

esperada é que clones filogeneticamente próximos apresentariam propriedades biológicas e 

clínicas mais semelhantes entre si que clones filogeneticamente distantes e que essas 

propriedades permaneceriam estáveis ao longo do tempo e do espaço (Tibayrenc e Ayala, 

1988).  

Algumas correlações entre a genética do T. cruzi e propriedades biológicas do 

parasito, clínicas e epidemiológicas da DC foram confirmadas por meio de vários trabalhos de 

diferentes autores que utilizaram cepas ou clones de diferentes grupos genéticos. Foi 

observado que isolados pertencentes a DTUI (genótipos 19 e 20) apresentam maior 

capacidade para multiplicar e se diferenciar em meios de cultura celular (Andrade et al., 2010; 

Revollo et al., 1998), vetores (Dvorak, 1980; Lana, et al., 1998), maior virulência para 

camundongos (Andrade, 1985; Andrade e Magalhães, 1997; Toledo et al., 2002; Martins et 

al., 2006) e maior resistência a fármacos “in vitro” (Revollo et al., 1998) e “in vivo” (Andrade 

e Magalhães 1997; Toledo et al., 2003 e 2004). O oposto foi observado nos parasitos 

pertencentes a DTUII, filogeneticamente distantes de DTUI, principalmente em relação ao 

tratamento quando houve uma menor resistência (Revollo et al., 1998; Toledo et al., 2003).  

As formas clínicas e a morbidade da doença são distribuídas de maneira distinta no 

espaço geográfico, e isso pode estar correlacionado à distribuição genética das DTUs 

(Luquetti et al., 1986; Zingales et al., 1999; Macedo et al., 2004; Miles et al., 2009; Ramos et 

al., 2011). Na região da Bacia Amazônica, e em países da América Central e norte da 

América do Sul, a DTU predominante é a TcI, porém casos humanos crônicos envolvendo 

essa DTU são menos frequentes, as manifestações clínicas dos pacientes são menos graves 
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(Miles et al., 1981b; Zingales et al., 1999; Coura et al., 2002; Feliciangeli et al., 2002; 

Buscaglia e Di Noia, 2003) e quando encontradas consistem apenas em cardiopatia branda. 

Outro aspecto interessante é que nos países do norte da América do Sul, onde a DTU 

prevalente é a TcI, não há ocorrência de “megas” em pacientes com DC. Entretanto, tem-se 

relatado o envolvimento dessa linhagem em casos agudos severos da DC acometidos por 

transmissão oral em diferentes localidades, sendo a maioria delas na região Amazônica 

(Marcili et al., 2009; Valente et al., 2009). Outro achado interessante é o envolvimento dessa 

DTU com a reativação da DC em pacientes seriamente imunossuprimidos devido ao 

tratamento de imunossupressão ou coinfecção com HIV (Añez et al., 2004; Burgos et al., 

2008), exacerbando as lesões e sintomatologia.  

O contrário é observado na distribuição da DTU TcII, filogeneticamente mais 

distante de TcI. Essa está amplamente dispersa na região central, sul e sudeste do Brasil onde 

a doença de Chagas adquire maior gravidade e variabilidade clínica, e em países do Cone Sul 

da América Latina, onde casos graves da DC estão presentes, com manifestações cardíacas 

severa, incluindo ainda as formas digestivas da doença (megacólon e megaesôfago) 

(Montamate et al., 1996; Freitas et al., 2005; Lages-Silva et al., 2006). 

As DTUs TcV e TcVI são constituídas por cepas híbridas e estão associadas a DC no 

sul e no centro da América do Sul (Zingales et al., 2012) resultantes de fenômeno de 

hibridação entre TcII e TcIII (Westenberger et al., 2005). São praticamente predominantes no 

ciclo domiciliar de transmissão e, assim como a TcII, também estão correlacionadas com 

cardiopatia e megassíndromes (Zingales et al., 2012).  

Além disso, Valadares et al. (2007) e Burgos et al. (2007) demonstraram que a DTU 

TcVI está correlacionada com casos de transmissão congênita na Argentina e no Brasil (Rio 

Grande do Sul), e Schijman et al. (2009) encontraram populações do grupo TcV e TcVI no 

sangue de pessoas com HIV, evidenciando coinfecção Chagas/HIV. 

As DTUs TcIII e TcIV estão associadas principalmente ao ciclo silvestre de 

transmissão desde o sul dos EUA até a Argentina. No Brasil a TcIV tem sido relatada em 

repetidos casos de infecção oral na Amazônia (Monteiro et al., 2012; Maeda et al., 2016; 

Zingales et al., 2012), e infecções por TcIII são raramente documentadas.  

Ainda não foi possível correlacionar a variabilidade genética do parasito com a 

patogênese, evolução clínica e morbidade da doença humana (Brenière et al., 1985; Brenière 

et al., 1989; Vago et al., 2000; Lages-Silva et al., 2006; D’Ávila et al., 2006). No entanto, 

recentemente, Oliveira et al. (2016) demonstraram algumas associações importantes entre a 
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genética de parasitos isolados de pacientes com DC do Vale do Jequitinhonha, MG, com seus 

aspectos biológicos in vitro (meio celular e acelular), infecção experimental em modelo 

murino (incluindo também a intensidade da inflamação) e a gravidade das formas clínicas 

encontradas nos pacientes dos quais os parasitos foram isolados. Além disso, os autores 

demonstraram que a associação foi mais forte em relação às DTUs TcI e TcII (mais distantes 

geneticamente) do que em relação à TcVI (DTU híbrida). 

Essa correlação é difícil de ser demonstrada, pois a evolução clínica da DC se 

manifesta com o envolvimento de diversos fatores, desde a genética do parasito envolvido, 

passando pelas suas consequentes características biológicas e pelas características genéticas 

do hospedeiro. Desse modo, é fundamental conhecer a diversidade de qualquer agente 

patogênico, avaliando, também, as variáveis encontradas em seus hospedeiros, como por 

exemplo, seu polimorfismo genético, e investigar a correlação entre todos esses parâmetros 

com as manifestações clínicas fundamentais da DC, a fim de orientar o manejo clínico do 

paciente, pertinência ou não de seu tratamento etiológico, bem como ter alguma ideia sobre o 

prognóstico da doença. 

 

2.6 SUSCETIBILIDADE GENÉTICA DO HOSPEDEIRO 

 

Quando se fala em doença de Chagas é importante lembrar que existem vários 

reservatórios da doença, uma vez que os mamíferos selvagens, bem como os animais 

domésticos, são hospedeiros do parasito (Tibayrenc, 2009a). 

Não há dúvidas que os camundongos continuam sendo o modelo animal mais fácil de 

manipular na DC experimental (Lana et al., 2000, Toledo et al., 2002), mas até o presente 

momento, os pesquisadores ainda não conseguiram identificar claramente os genes candidatos 

que poderiam estar envolvidos na suscetibilidade à DC utilizando modelos animais 

(Tibayrenc, 2007). 

 Alguns autores acreditam que a resistência ou a predisposição a uma doença 

infecciosa, incluindo a DC, pode seguir um padrão de herança genética simples ou complexo 

(Picard et al., 2006) e, além disso, é difícil saber se diferentes genótipos do patógeno são 

capazes de causar diferentes formas clínicas, sem conhecer qual o papel que a genética do 

hospedeiro poderia exercer no desenvolvimento da doença (Tibayrenc, 2009a). 

 Assim, estudar fatores de suscetibilidade ou resistência às doenças infecciosas é 

desafiante, já que envolve genes do hospedeiro e sua interação com a genética do parasito e 
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com o ambiente, dificultando o entendimento dos mecanismos responsáveis pela diversidade 

clínica observada em áreas endêmicas (Campino et al., 2006).  

Estudos com esses objetivos utilizam métodos de epidemiologia genética, que 

combinam informações epidemiológicas (medida de fatores de risco) e genéticas (relações 

familiares entre indivíduos e marcadores genéticos) (Abel et al., 1997). Neste contexto, 

métodos eficientes para a procura de genes potencialmente envolvidos na suscetibilidade a 

doenças infecciosas são utilizados.  

Os dois principais métodos são: genes candidatos e estudos de ligação (linkage). No 

segundo tipo de estudo, uma região específica do genoma é identificada por meio de 

mapeamento com marcadores de microssatélites ou outros marcadores de alta resolução, 

sugerindo que a região identificada possui genes que estão associados com a patologia em 

questão. Nos estudos de genes candidatos, a hipótese de trabalho é a de que um dado gene ou 

um grupo de genes está envolvido na suscetibilidade a uma dada doença. Por exemplo, um 

gene ou uma família de genes deve ser estudada porque está associada com processos 

biológicos que estão envolvidos em processos infecciosos (Tibayrenc, 2007). 

Vários estudos de associação de genes candidatos como marcadores das 

manifestações clínicas da DC (por exemplo, insuficiência cardíaca, hipertrofia cardíaca, 

fibrose etc.) têm sido conduzidos. Entretanto, eles levaram a resultados conflitantes, já que 

diferentes etnias foram estudadas (Cunha-Neto et al., 2009).  

 Deng et al. (2013) sugeriram que polimorfismos de base única (SNP) em genes 

relacionados com a hipertrofia miocárdia, fibrilogênese e com o canal de cálcio em indivíduos 

com DC poderiam aumentar o risco de progressão para cardiomiopatia, e Bilate e Cunha-Neto 

(2008) mostraram que polimorfismos genéticos relacionados à resposta imune poderiam 

influenciar também a progressão.  

As proteínas inflamatórias foram relacionadas à insuficiência cardíaca pela primeira 

vez em 1990 por Levine et al. e, desde então, várias citocinas e quimiocinas têm sido alvos de 

estudos de associação com eventos inflamatórios do coração.  

 O fator de necrose tumoral (TNF) é uma citocina pró-inflamatória que foi associada 

à cardiopatia de Chagas (Ferreira et al., 2003; Talvani et al., 2004). Em um estudo realizado 

numa população Colombiana, Criado et al. (2012) encontraram uma forte correlação entre o 

polimorfismo nesse gene e a susceptibilidade à cardiopatia em pacientes com a doença. 

Outro gene relacionado à cardiopatia é o TGF-β1, que codifica uma citocina 

pertencente à superfamília do fator de transformação do crescimento beta (TGF-β) (Border e 
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Noble, 1994). Essa citocina contém três isoformas homólogas (TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3) e 

é considerada multifuncional por desempenhar um papel significativo em vários processos 

biológicos (Chin et al., 2004). Dentre as três isoformas existentes, o TGF-β1 é o mais 

abundante e destaca-se por ser considerado um poderoso fator pró-fibrótico que age 

estimulando os fibroblastos a sintetizar e secretar componentes fibrilares, como o colágeno e a 

elastina durante processos normais de cicatrização (Border e Noble, 1994). 

Entretanto, níveis aumentados dessa citocina podem conduzir a uma série de 

distúrbios fibróticos (Mattey et al., 2005; Cebinelli et al., 2016), como foi observado em 

pessoas com DC (Araújo-Jorge et al., 2002; Martin et al., 2007; Waghabi et al., 2007), e a 

presença de polimorfismos de base única em algumas regiões do gene que o codifica pode ser 

o fator responsável por alterar os níveis plasmáticos de TGF-β1 (Cao et al. 2014; Cebinelli et 

al. 2016).  

Outros genes envolvidos em outras vias também têm sido alvo de estudos, como por 

exemplo o gene WISP1, que é um dos mais importantes da via de sinalização canônica Wnt/β-

catenina (Tao et al., 2016). Evidências demonstraram que essa via desempenha um importante 

papel na patogênese da fibrose cardíaca por meio da ativação e proliferação dos fibroblastos 

cardíacos (Duan et al., 2012; Huang et al., 2012; Tao et al., 2015). Polimorfismo nesse gene 

esteve correlacionado com aumento do processo fibrótico e infarto agudo do miocárdio (Tao 

et al., 2016).  

De fato, algumas pesquisas mostram que há diferenças entre os indivíduos em termos 

de susceptibilidade a doenças infecciosas e essas diferenças possuem bases genéticas (Cooke 

e Hill, 2001). Entretanto, o nosso conhecimento sobre o papel da diversidade genética humana 

na transmissão de Chagas, gravidade e variabilidade clínica é contraditório e poucos estudos 

estão sendo conduzidos nessa direção. Neste sentido, abordagens como essa podem 

complementar os conhecimentos necessários a respeito da epidemiologia genética da DC. 

Baseado no exposto acima e sabendo que a variação genética humana pode ser um 

importante determinante da progressão da DC, nós propomos estudar SNPs encontrados nos 

genes TNF, TGF-β1 e WISP1, uma vez que foi relatado que esses polimorfismos poderiam 

aumentar o risco de progressão para a cardiomiopatia (Criado et al., 2012; Cebinelli et al., 

2016; Tao et al., 2016). 
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3.0 JUSTIFICATIVA/HIPÓTESE  

 

Tendo em vista que uma doença infectocontagiosa a exemplo da DC apresenta 

evolução e aspectos clínicos resultantes de uma complexa relação multifatorial parasito x 

hospedeiro, que por sua vez são associadas à genética de ambos, este trabalho se justifica no 

sentido de (i) caracterizar genética e biologicamente amostras de T. cruzi obtidas de pacientes 

com diagnóstico positivo para DC procedentes de duas gerações de uma família residente na 

região do Alto Paranaíba, MG, (ii) avaliar a evolução e as formas clínicas da doença que eles 

apresentam e (iii) seu polimorfismo genético e (iv) verificar se haverá correlações entre a 

biologia do T. cruzi e sua a genética e o perfil genético dos pacientes infectados com as 

manifestações clínicas por eles apresentadas, para nesta visão integrada compreender melhor 

a complexa evolução clínica da doença de Chagas. 
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4.0 OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo geral do projeto foi avaliar a genética e a biologia de amostras de 

Trypanosoma cruzi isoladas de pacientes de duas gerações de uma família com diagnóstico 

positivo para DC, procedentes da região do Alto Paranaíba, MG, e o polimorfismo genético 

destes pacientes e seus aspectos clínicos.  

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Isolar amostras de T. cruzi de pacientes com diagnóstico positivo para a DC; 

2. Caracterizar geneticamente as amostras de T. cruzi obtidas; 

3. Caracterizar biologicamente as amostras de T. cruzi obtidas; 

4. Avaliar a variabilidade intra-grupo dos T. cruzi circulantes na família; 

5. Avaliar o polimorfismo de genes humanos relacionados à forma cardíaca da DC; 

6. Caracterizar clinicamente as pacientes; 

7. Verificar se há correlação entre o perfil genético das amostras de T. cruzi obtidas com as 

suas características biológicas in vivo e in vitro; 

8. Verificar se há correlação entre o polimorfismo genético das pacientes com os aspectos 

clínicos da doença que elas apresentam; 

9. Verificar se o estudo da genética do parasito e do hospedeiro auxiliam na compreensão da 

evolução clínica da doença de Chagas. 
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5.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi desenvolvido segundo o delineamento experimental abaixo. 

 

Figura 1: Delineamento experimental do estudo 

Legenda: ELISA: Linked immunosorbent assay; HAI: Hemaglutinação indireta; PCR: Polymerase chain 

reaction; LIT: Liver Infusion Triptose; DTU: Discrete Typing Units; PCR-LSSP: Low-stringency Single 

Specific Primer-PCR.  

 

5.1 CASUÍSTICA 

 

Este trabalho compreendeu a participação de duas gerações de uma família (mãe e 

cinco filhas) infectada pelo T. cruzi. Essa família foi selecionada pelo motivo de todas serem 

naturais e residentes da região do Alto Paranaíba-MG, que é endêmica para DC (Mattar, 

1998).   

Todas consentiram em participar dessa pesquisa assinando um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice I) aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto Ouro Preto, MG, parecer número 

1.328.756 (Anexo I). 
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Após a assinatura do Termo de Consentimento e confirmação do diagnóstico positivo 

para DC amostras de sangue foram coletadas para o desenvolvimento da pesquisa como 

descrito nesta Dissertação.   

 

5.2 DADOS DEMOGRÁFICOS, ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E AVALIAÇÃO 

CLÍNICA DAS PACIENTES 

 

Os dados demográficos, aspectos clínicos e epidemiológicos e a capacidade cognitiva 

das participantes do projeto foram avaliados mediante preenchimento dos questionários 

Ficha Clínica e Epidemiológica (Apêndice II) e Mini-exame do estado mental (MEEM) 

(Apêndice III), respectivamente. Para a avaliação da qualidade de vida de todas as pacientes 

envolvidas no estudo, a versão brasileira do questionário SF-36 (Medical Outcomes Study 36 

– Item Short – Form Health Survey, Apêndice IV) foi utilizado. Esse questionário é um 

instrumento que avalia o impacto de uma doença sobre a qualidade de vida do paciente 

(Ciconelli et al., 1999). Ele consta de 36 itens, englobados em 8 domínios que avaliam a 

capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, 

aspectos emocionais e saúde mental. O escore foi calculado por meio da técnica de Raw Scale 

(Simionato et al., 2015) e o resultado final foi obtido pelo cálculo da média e desvio padrão de 

cada domínio. 

Em paralelo ao teste de qualidade de vida (QV), o questionário da Escala de 

Depressão Geriátrica de Yesavage (Apêndice V) também foi utilizado para auxiliar na 

identificação de sinais e sintomas de transtornos afetivos que podem influenciar na qualidade 

de vida das pacientes (Yesavage et al., 1983). O questionário consiste em 30 itens com 

questões fechadas. Pontuações maiores ou iguais a 11 são indicativas de transtorno afetivo 

(Reichel et al., 2001). 

As pacientes foram classificadas por uma médica clínica e cardiologista colaboradora 

do projeto, Dra. Rosália Morais Torres, da Faculdade de Medicina da UFMG, que as 

classificou com base nos exames de eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma (ECO), raio X 

do tórax, teste ergométrico, teste de caminhada de 6 minutos e questionários aplicados.  

O eletrocardiograma, realizado em repouso com o registro das doze derivações 

clássicas, foi interpretado de acordo com os critérios da New York Heart Association (NYHA, 

1973).  
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Na interpretação do ecocardiograma foram adotados os critérios do II Consenso 

Brasileiro em Doença de Chagas de 2015 (Dias, 2016) para a detecção de acometimento 

cardíaco e classificação do paciente chagásico de acordo com a gravidade da doença. Essa 

classificação permite a identificação de subgrupos distintos ou estadiamento dos pacientes 

com base em exames eletrocardiográficos (ECG), ecocardiográficos (ECO) que são 

importantes para definir o estadiamento da cardiopatia chagásica crônica. Dessa forma, os 

pacientes na fase crônica podem ser enquadrados em 4 estágios.  

O estágio A é composto por aqueles que apresentam sorologia positiva para DC com 

exame de ECG alterado e ECO normal, sem alterações digestivas e sem insuficiência 

cardíaca. O estágio B é composto por aqueles pacientes que nunca tiveram sintomas de 

insuficiência cardíaca crônica (ICC).  Entretanto, esse estágio pode ser subdivido em dois 

grupos (B1 e B2), sendo que B1 é composto por aqueles que apresentam alterações 

eletrocardiográficas ou ecocardiográficas com função ventricular global normal e B2 é 

composto por aqueles que apresentam disfunção ventricular global. O estágio C é composto 

por aqueles pacientes que apresentam sintomas de ICC e disfunção ventricular. O estágio D 

compreende aqueles com sintomas de ICC em repouso e refratários ao tratamento clínico com 

necessidade de intervenções especializadas (Quadro I). 

 

Quadro I: Estadiamento do comprometimento miocárdico na cardiopatia chagásica 

crônica 

Estádios ECG ECO Insuficiência 

cardíaca 

A Alterado Normal Ausente 

B1 Alterado Alterado feve>45% Ausente 

B2 Alterado Alterado feve<45% Ausente 

C Alterado Alterado Compensável 

D Alterado Alterado Refratária 
Fonte: II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas (Dias, 2016). 

Legenda: ECG: eletrocardiograma; ECO: ecocardiograma; feve: fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo 

 

As pacientes foram ainda avaliadas pelo teste de caminhada por 6 minutos (TC6). 

Este teste consiste na caminhada do paciente em rua plana devidamente demarcada entre dois 

pontos com distância conhecida de 30 metros. Cada paciente foi instruída a caminhar de um 

ponto ao outro e a percorrer a maior distância possível durante o tempo de 6 minutos. Ao final 

do teste, sintomas como dispneia, fadiga, tonturas, e a distância total percorrida (em metros) 

foram registrados (Bitner et al., 1993). 
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Esse teste é um instrumento que consiste em avaliar a tolerância ao esforço físico 

(ATS, 2002). Distâncias caminhadas maiores que 450 metros indicam um bom prognóstico, 

ao passo que distâncias percorridas entre 150 e 300 metros indicam pior prognóstico.  

 

5.3 DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO, MOLECULAR E PARASITOLÓGICO DA 

INFECÇÃO 

 

Inicialmente 5mL de sangue de todos membros da família foram coletados para a 

realização do diagnóstico sorológico por meio das técnicas de Enzime Linked Immunosorbent 

Assay (ELISA) (Santos et al., 2012) e hemaglutinção indireta (HAI), seguindo as normas da 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1991) e do Ministério da Saúde (1991), que 

consideram a positividade de pelo menos dois testes sorológicos de princípios distintos como 

confirmação do diagnóstico. Em um segundo momento (18 meses após a primeira coleta), 

nova amostra de sangue de todas participantes foi coletada para confirmação do diagnóstico 

molecular. 

O teste de ELISA foi realizado com amostras dos soros diluídos na proporção de 

1:80 em tampão fosfato-salino (PBS); antígeno na concentração de 2,5µg/mL e conjugado 

anti-IgG humano (Sigma, St. Louis, MO, EUA), marcado com peroxidase na diluição 

1:7.500, seguindo o procedimento descrito por Santos et al. (2012). O teste de 

hemaglutinação indireta (HAI) foi realizado por meio do Kit Chagas-HAI Analisa® 

seguindo as recomendações do fabricante. 

Adicionalmente, o diagnóstico molecular foi realizado por meio da técnica da 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), segundo Gomes et al. (1998) com adaptações. 

Para isso, 5mL de sangue foram coletados em tubo estéril sem anticoagulante e rapidamente 

adicionados a uma solução de cloridrato de guanidina/EDTA (6M/0,2M pH=8,0) como 

descrito por Ávila et al., (1991). As amostras foram mantidas à temperatura ambiente durante 

sete dias. Após esse período, foram fervidas a 100°C durante 10 minutos (Britto et al.,1993) e, 

em seguida, uma alíquota do lisado foi submetida à extração do DNA utilizando o Kit 

Wizard™ Genomic DNA Purification (Promega, Madison, WI, USA), seguindo 

recomendações do fabricante.  

A mistura da reação totalizou em um volume final de 20µL, contendo 10mM 

cloridrato de Tris-HCl/pH 9,0, 0,1% de Triton X-100 (Tampão PCR 10x, Invitrogen São 

Paulo, SP, Brasil), 10pmoles de cada primer #121 
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(5’AAATAATGTACGGGTGGAGATGCATGA-3’) e #122 (5’-

GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA-3’), 75mM de KCl (Tampão PCR 10x, 

Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 3,5mM de MgCl2 (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 

0,2mM de cada desoxinucleotídeo (dATP, dCTP, dGTP, dTTP – Sigma, EUA ), 0,5U de Taq 

Platinum DNA polimerase (Sigma, EUA),2 e 2µL de DNA. A PCR foi conduzida nas 

seguintes condições: uma temperatura inicial de desnaturação a 95°C por 5 minutos, 35 ciclos 

de desnaturação a 95°C por 1 minuto, anelamento a 65°C por 1 minuto e extensão a 72°C por 

1 minuto. O DNA amplificado foi visualizado por eletroforese em gel eletrônico e controles 

positivos, negativos e de reagentes foram incluídos em cada um dos ensaios realizados. 

A hemocultura, um método de diagnóstico parasitológico, foi realizada na tentativa 

de isolar o parasito das pacientes para posterior caracterização molecular (DTU). Para tal, 

30mL de amostras de sangue de cada indivíduo foram coletadas em tubos com heparina e 

adicionados em meio Liver Infusion Triptose (LIT). Posteriormente, as amostras foram 

processadas, cultivadas e examinadas em microscópio eletrônico, segundo a metodologia de 

Chiari et al. (1989), no 30o, 60o, 90o e 120o dias após a coleta para verificar positividade para 

formas flageladas do T. cruzi. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO ISOLADO DE T. CRUZI 

 

5.4.1 Obtenção da massa úmida de T. cruzi 

 

Para a obtenção da massa úmida de T. cruzi destinada à caracterização molecular, o 

parasito isolado na hemocultura foi mantido em crescimento por adição sucessiva de meio 

LIT até a obtenção de aproximadamente 35,0mL de cultura. A cultura foi processada 

seguindo o protocolo padronizado no Laboratório de doença de Chagas da UFOP, e a massa 

úmida de parasitos foi armazenada a -80°C. 

 

5.4.2 Extração de DNA do T. cruzi 

 

A extração do DNA foi processada após descongelamento e homogeneização da 

massa úmida do isolado. Para o processo de extração do DNA, o Kit de extração WizardTM 

Genomic DNA Purification (Promega, Madison, WI, USA) foi utilizado, seguindo as 

recomendações descritas pelo fabricante, e a concentração de DNA foi determinada por 



Materiais e métodos 
 

39 
 

espectrofotometria por meio de um espectrofotômetro Nano-Drop ND-1000 (Nano-Drop 

Technologies, EUA). Durante a realização dessa etapa, uma amostra livre de DNA do parasito 

foi processada em paralelo como controle. 

 

5.4.3 Genotipagem do parasito isolado 

 

Neste estudo, o isolado de T. cruzi foi caracterizado segundo a metodologia descrita 

por D’Ávila et al. (2009) que baseia-se na combinação da análise do polimorfismo do gene 

mitocondrial citocromo oxidase subunidade II (COII) (Freitas et al., 2006), do espaçador 

intergênico SL-IL do mini-exon do T. cruzi (Burgos et al., 2007) e do domínio divergente D7 

da subunidade 24Sα do rDNA (Souto et al., 1996). O Quadro II mostra o perfil de bandas em 

pares de bases e os números de bandas, esperados para as seis DTU(s) do T. cruzi, 

considerando todos os marcadores citados. 

 

Quadro II: Critério de classificação dos isolados de Trypanosoma cruzi nas DTU(s) TcI 

a TcVI 

T. cruzi 

DTUs 

24sα rDNA 
(Souto et al., 1996) 

COII 
(Freitas et al., 2006) 

SL-IR 
  (Burgos et al., 2007) 

 Fragmentos em pares de bases ou número de bandas apresentado 

TcI 110pb Haplótipo A (262pb + 

81pb + 30pb) 

~150/157pb 

TcII 125pb Haplótipo C (212pb + 

81pb) 

~150/157pb 

TcIII 110pb Haplótipo B (294pb + 

81pb) 

200pb 

TcIV ~120pb Haplótipo B (294pb + 

81pb) 

 200pb  

TcV 110pb + 125pb Haplótipo B (294pb + 

81pb) 

~150/157pb 

TcVI 125pb Haplótipo B (294pb + 

81pb) 

~150/157pb 

Fonte: D’Ávila et al. (2009). 

Legenda: 24rDNA: Domínio divergente D7 da subunidade 24Sα do rDNA (LSU rDNA) 

CoII: Gene Mitocondrial Citocromo Oxidase subunidade II; SL-IR: Espaçador intergênico dos genes mini-exon 

 

 

Neste trabalho, apenas a primeira técnica citada, análise do polimorfismo do gene 

mitocondrial citocromo oxidase subunidade II (COII), segundo Freitas et al. (2006), foi 

suficiente para caracterizar o isolado em sua respectiva DTU. 

Para isso, o DNA de T. cruzi foi submetido a uma PCR composta de 10mM Tris-HCl 

pH 8,4, 50mM KCl, 0,1% Triton X-100 (Tampão PCR 10x, Invitrogen, Brasil), 1,5mM 
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MgCl2, (Tampão 10x, Invitrogen, Brasil), 1U Taq DNA Polimerase Platinum (Invitrogen, 

USA), 250M de cada desoxinucleotídeo (Sigma, EUA), 0,3M de cada um dos iniciadores 

#TcMit10 (5’-CCATATATTGTTGCATTATT-3’) e #TcMit21 (5’-

TTGTAATAGGAGTCATGTTT-3’) e 2L de DNA (Freitas et al., 2006). 

Posteriormente, os produtos amplificados foram submetidos à digestão enzimática 

utilizando a endonuclease de restrição AluI (Invitrogen, USA, 4 a 12U/µL), durante 16 horas a 

37oC. Os fragmentos gerados foram visualizados em gel de poliacrilamida 6%, corado com 

nitrato de prata. 

A caracterização genética foi feita em paralelo aos clones de referência das três 

DTU(s) do T. cruzi, gentilmente cedidos pelo Dr. Michel Tibayrenc (IRD, França): TcI (P209 

cl1, 92101601P cl1 e Cutia cl1), TcII (MAS cl1 e Tu18 cl2) e TcVI (P63 cl1 e Tula cl2). 

 

5.5 CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DA AMOSTRA DE T. CRUZI ISOLADA DE 

PACIENTE 

 

5.5.1 Caracterização in vivo em modelo murino 

 

Para determinar a caracterização biológica in vivo da única amostra de T. cruzi 

isolada, 10.000 tripomastigotas (diferenciadas em meio Grace) foram inoculadas 

intraperitonealmente em cinco grupos (grupo 1, grupo 2A, grupo 2B, grupo 3A e grupo 3B) 

de camundongos contendo sete animais cada. Para isso, foram utilizados camundongos Swiss, 

fêmeas, com 28-30 dias de idade, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP).  

Todos os procedimentos realizados em animais foram anteriormente aprovados pelo 

Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA) da Universidade Federal de Ouro Preto, 

sob o protocolo 2016/36 (Anexo II) que segue as diretrizes do CONCEA (Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal). 

Dentre os grupos infectados, um deles (grupo 1) foi destinado apenas à 

caracterização biológica, dois deles foram destinados ao tratamento com benznidazol durante 

as fases aguda (grupo 2A) e crônica (grupo 3A) da infecção, e os outros dois foram os 

grupos controles infectados não tratados nas fases aguda (grupo 2B) e na crônica (grupo 3B) 

da infecção, respectivamente. Além disso, mais outros dois grupos com sete animais cada 

foram utilizados como grupos controles não infectados. A seguir os animais dos grupos 
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infectados foram examinados a partir do quarto dia de infecção por exame de sangue a fresco 

(ESF) mediante coleta de 5µL de sangue da veia caudal segundo Brener (1962), para 

confirmação da infecção e caracterização biológica. 

O ESF foi realizado durante 40 dias consecutivos e os camundongos que não foram 

positivos até o 40° dia pós infecção (d.p.i) foram submetidos à hemocultura segundo 

metodologia de Filardi e Brener (1987), ELISA (Santos et al., 2012) e PCR (Gomes et al., 

1998) como anteriormente descrito. 

 

5.5.2 Cinética de crescimento in vitro em meio de cultura acelular 

 

A curva de crescimento in vitro do parasito isolado foi avaliada em meio de cultura 

acelular LIT com 10% SFB a partir de um inóculo padrão de 1,0 x 106 parasitos/mL em um 

volume final de 3mL (Nogueira-Paiva et al., 2015). As culturas foram mantidas em uma 

incubadora refrigerada BOD (FANEM® modelo 347) a 28°C ± 1°C durante 20 dias. O 

número de epimastigotas foi monitorado diariamente, em câmara de Neubauer examinada em 

microscopia óptica (400x). O experimento foi realizado em triplicata e os resultados foram 

expressos em número de epimastigotas/mL.  

 

5.5.3 Perfil de infecção e desenvolvimento in vitro (células VERO)  

 

O crescimento de amastigotas de T. cruzi nas células VERO foi avaliado conforme 

proposto por Andrade et al. (2010). Para a infecção, formas epimastigotas de culturas 

axênicas do isolado de T. cruzi foram previamente submetidas à metaciclogênese em meio 

Grace (1,0 x 107 parasitos em 10mL de meio), conforme descrito por Contreras et al. (1985). 

Concomitantemente, com a finalidade de estudar a biologia deste isolado do parasito “in 

vitro”, células VERO foram descongeladas, semeadas em garrafas estéreis de 75cm2 contendo 

10,0mL de meio DMEN (Dulbecco's Modified Eagle Medium, Invitrogen) suplementado com 

5% de soro fetal bovino inativado (Nutricell), com adição de 2,5% de HEPES 1 M pH 7,2, 

1,0% de glutamina/mL 2mM, mercaptoetanol a 0,1% 50mM/mL e 0,2% de sulfato de 

gentamicina 200 mg/mL (Schering-Plough, Kenlworth, NJ, EUA). Em seguida, elas foram 

incubadas a 37oC em 5% de CO2 com atmosfera umidificada até apresentarem as condições 

para serem infectadas.  
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Inicialmente as células VERO foram plaqueadas (1x104 células/lamínula de 13mm de 

diâmetro) em meio DMEM/F-12 com 5% de SFB e dispostas em placas de cultivo de células 

com 24 poços (NUNCTM, Dinamarca). 

Os cultivos foram mantidos em atmosfera úmida, com 5% de CO2 a 37°C durante 24 

horas, permitindo a aderência das células às lamínulas. Após esse período, as células foram 

infectadas com formas tripomastigotas (1,0 x 105 parasitos) da amostra estudada, deixadas 

interagir por 18 horas (overnight), lavadas com tampão salina-fosfato (PBS) para eliminação 

de parasitos extracelulares e mantidas nas mesmas condições de incubação anteriores até o 

momento de sua coleta (24, 48 e 72 horas após a infecção).  

Para serem feitas as avaliações, as culturas foram fixadas em metanol, coradas pelo 

Panótico Rápido e as taxas de infecção e desenvolvimento ou multiplicação foram analisadas 

por microscopia óptica em objetiva de 100x. Foram avaliados o perfil de infecção e o 

desenvolvimento in vitro das amostras (expressos em percentual de células infectadas e 

número de parasitos-amastigotas por célula), em triplicata. A taxa de infecção foi registrada 

em porcentagem como número de células infectadas em relação a 100 células contadas, e a 

taxa de desenvolvimento em cultura foi avaliada considerando o número de amastigotas em 

relação ao número de células infectadas.  

 

5.6 VARIABILIDADE GENÉTICA INTRA-GRUPO DO T. CRUZI POR PCR-LSSP 

 

As amostras de DNA extraídas utilizadas para o diagnóstico molecular foram 

também analisadas pela técnica de Low-stringency Single Specific Primer-PCR (PCR-LSSP) e   a 

obtenção das assinaturas gênicas do kDNA foi realizada em duas etapas segundo o protocolo 

de Vago et al. (1996). 

A primeira constituiu-se na amplificação específica da região variável do minicírculo 

do kDNA utilizando 10pmol dos primers #S35 (5’-

AAATAATGTACGGG(T/G)GAGATGCATGA-3’) e #S36 (5’-

GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA-3’). A mistura da reação resultou em um volume 

final de 20 µL e foi preparada contendo 10mM de Triton X-100 (Tampão 10x, Invitrogen São 

Paulo, SP, Brasil), 3,5mM de cloreto de magnésio (MgCl2 – Invitrogen, São Paulo, SP, 

Brasil), 250µM de cada desoxinucleotídeo (Sigma, St. Louis, MO, EUA), 1U de Taq DNA 

polimerase (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil) e 1µL de DNA, seguindo o mesmo perfil de 

ciclagem descrito no item 5.3. Os fragmentos de 330pb foram revelados em gel de agarose 
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1,5% (1,0% agarose, 0,5% agarose low melting point - Invitrogen), corados por brometo de 

etídio e visualizados pela radiação ultravioleta. Em seguida, os fragmentos foram removidos 

do gel com o auxílio de um pipetador de plástico, aquecidos em banho-maria, 

homogeneizados e diluídos em água Milli-Q estéril (1:10), para serem utilizados em um 

segundo passo de amplificação.  

O segundo passo consistiu na amplificação do material diluído utilizando um único 

iniciador específico (análogo do iniciador S35), denominado #S35G (5’-AAATAATGTACG 

GGGGAGAT-3’) (Macrogen, USA). A mistura da reação totalizou um volume final de 10µL, 

contendo 10mM de 5x Tampão Green GoTaq (Promega, EUA), 250µM de cada 

desoxinucleotídeo (Sigma, EUA), 1U de GoTaq DNA Polimerase (GoTaq - Promega), 

450µM do iniciador #S35G e 1µL do DNA diluído na proporção de 1:10.  

Seu perfil de ciclagem constou de uma temperatura inicial de desnaturação a 95°C 

por 5 minutos, 40 ciclos de desnaturação a 94°C por 1 minuto, anelamento a 30°C por 1 

minuto, extensão a 72°C por 1 minuto e uma etapa final de extensão a 72°C por 10 minutos. 

Os produtos da reação foram separados por eletroforese em gel de agarose 2% e os 

perfis da PCR-LSSP foram utilizados para construir uma matriz de presença/ausência de cada 

banda visualizada. A partir da matriz formada foi construída uma análise de similaridade 

(Dice, 1945) usando o software NTSYSpc 2.10m (Rohlf, 1998). As relações entre os kDNAs 

de T. cruzi foram estimadas usando um fenograma representativo dos dados da PCR-LSSP 

que foi construído com base no coeficiente DICE (Dice, 1945) e no método da ligação média 

não ponderada (UPGMA), usando o software PAST 2.17. No fenograma gerado, traçou-se a 

linha de corte ou linha “fenon”, que representa a média de valores de similaridade entre os 

pares e indica o ponto de referência para a divisão de organismos em grupos separados. A 

opção bootstrap com 1.000 repetições foi usada com a finalidade de obter estimativas de 

confiança para os agrupamentos taxonômicos (Felsenstein, 1985). 

A diversidade de Shannon, o coeficiente de correlação cofenética e a 

heterozigosidade por locus (He) foram calculados usando o software GenAlEx 6.5.  

 

5.7 AVALIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS HUMANO 

 

O estudo do polimorfismo genético das pacientes constituiu-se da coleta de 5mL de 

sangue em tubo estéril com anticoagulante EDTA, extração do DNA e avaliação do 

polimorfismo dos genes TNF, WISP1 e TGF-β1 conforme descrito posteriormente. 
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5.7.1 Extração do DNA 

 

Após a coleta do sangue, o DNA genômico foi obtido de células mononucleares do 

sangue periférico utilizando o Kit de extração WizardTM Genomic DNA Purification 

(Promega, Madison, WI, USA), seguindo as recomendações descritas pelo fabricante. Em 

seguida, as amostras foram submetidas a uma PCR para amplificação do gene constitutivo β-

globina, para checagem da qualidade da extração.  

 

5.7.2 Estudo dos Polimorfismos dos genes TNF, WISP1, TGF-β1 

 

Nesse trabalho, o polimorfismo de três diferentes genes (TNF, WISP1, TGF-β) foram 

estudados. A genotipagem dos polimorfismos foi realizada por meio da técnica PCR -

Restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) pela qual os genótipos podem ser 

diferenciados pela análise de padrões derivados da clivagem do seu DNA por meio de uma 

endonuclease de restrição específica.  

O polimorfismo do gene TNF (rs1800629), localizado no cromossomo 6, envolve a 

substituição de uma guanina (G) por uma adenina (A) e seu polimorfismo foi determinado 

segundo a metodologia de Asghar et al. (2004), com algumas modificações. A PCR consistiu 

em um volume final de 20µL contendo 10pmol de cada primer (Invitrogen, Brasil), 2x Taq 

PCR MasterMix (Tiangen, Beijing Shi, China) e 2µL de DNA genômico. Seu perfil de 

ciclagem constou de uma temperatura inicial de desnaturação a 96°C por 12 minutos, 35 

ciclos de desnaturação a 94°C por 30 segundos, anelamento a 59°C por 1 minuto, extensão a 

72°C por 2 minutos e extensão final a 72°C por 2 minutos. A restrição dos fragmentos foi 

realizada pela enzima NcoI (Invitrogen, Brasil) a 37°C por 15 minutos. Os fragmentos de 

DNA foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 2%, corados por brometo de etídio 

(0,1µg/mL) e visualizados através da radiação ultravioleta.   

O gene WISP1 (rs16893344) está localizado no cromossomo 8 e seu polimorfismo 

envolve a substituição de uma citosina (C) por uma timina (T). Para determinar seu SNP a 

metodologia de Tao et al. (2016) foi utilizada com algumas modificações. A PCR consistiu 

em um volume final de 25µL contendo 10pmol de cada primer (Macrogen, USA), 2x Taq 

PCR MasterMix (Tiangen, Beijing Shi, China) e 2µL de DNA genômico. O perfil de 

ciclagem da reação constou de uma temperatura inicial de desnaturação a 95°C por 5 minutos, 

40 ciclos de desnaturação a 95°C por 30 segundos, anelamento a 53°C por 30 segundos, 
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extensão a 72°C por 45 segundos e extensão final a 72°C por 10 minutos. A restrição 

enzimática foi realizada com a endonuclease Satl (Invitrogen, Brasil) a 37°C por 16 horas. Os 

fragmentos de DNA foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 2%, corado por 

brometo de etídio (0,1µg/mL) e visualizados através da radiação ultravioleta.  

O gene TGF-β1 (rs18004469) está localizado no cromossomo 19 e seu polimorfismo 

envolve a substituição de uma citosina (C) por uma timina (T). Para o estudo do seu SNP a 

metodologia descrita por Guo et al. (2011) foi utilizada com modificações. A PCR consistiu 

em um volume final de 25µL contendo 10pmol de cada primer, 2x Taq PCR MasterMix 

(Tiangen, Beijing Shi, China) e 2µL de DNA genômico. O perfil de ciclagem constou de uma 

temperatura inicial de desnaturação a 95°C por 5 minutos, 35 ciclos de desnaturação a 95°C 

por 30 segundos, anelamento a 62°C por 40 segundos, extensão a 72°C por 45 segundos e 

uma extensão final a 72°C por 10 minutos. Para a digestão enzimática, foi utilizada a 

endonuclease de restrição BSU36l (New England BioLabs, Massachusetts, USA) a 37°C 

durante 16 horas. Os fragmentos de DNA foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 

2%, corado por brometo de etídio (0,1µg/mL) e visualizados através da radiação ultravioleta. 

O Quadro III mostra as regiões estudadas (RefSeq) de cada gene com seus 

respectivos polimorfismos e genótipos obtidos após a digestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=new+england+biolabs+inc.+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDKvyMoyV-IEsQ1zzQsqtbSyk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWGamJKYWliUUlqUXFAHZQROBFAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi1q9Kr-JvXAhXCkJAKHYQ9AvkQmxMInQEoATAN
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Quadro III: Polimorfismos dos genes humanos estudados (TNF, WISP1, TGF-β1) e suas 

regiões polimórficas 
Locus rs Polimorfismo Região Enzima de 

restrição 

Genótipos 

 

TNF 

 
1800629 

 

G>A 

 

Promotora 

 

NcoI 

GG: 26pb + 121pb 

AA: 147pb 

AG: 26pb + 121pb + 

147pb 

GAGGCAATAGGTTTTGAGGGGCCATGGGGACGGGGTTCAGCCTCCAGGGTCCTACACACAAATCAGTCAGTGGCCCA
GAAGACCCCCCTCGGAATCGGAGCAGGGAGGATGGGGAGTGTGAGGGGTATCCTTGATGCTTGTGTGTCCC 

 

 

WISP

1 

 
16893344 

 

 

C>T 

 

Região 

intrônica 

 

Satl 

CC: 84pb + 104pb + 

153pb 

TT: 104pb + 237pb  

CT: 84pb + 104pb + 

153pb + 237pb 
AGTCCCTGCCCGACAGAGTTTACTGGCTAGTGGGGCAGGTGACAGGGGTAACGTCAGCCAGAGTAGAGGGGCTGGA

ATCAGGCTCTGCCACTGGCTGTGTCGGCCGCACTAAGTCCCGTTGCACCTCAGACCTCACTTTCCTCGTTTGTTAATTG
GGACTAACTGTCTCACCACACCAAGCTCCCTGCTGCTGAACGTGAAAATGTGCCTGAGGAAAACCTCTCAGAAGTGT

GTAATTCAGCAAACGAAAGCTGAGTGATAAAATCCTGGGCAAGCATTAGGCCTGTGGTGGTCTATGTATAGGTCTAC

AGGTAAAACCCACATCCTCCCTCCTGTATCAG 
 

 

TGF-

β1 

 
18004469 

 

C>T 

 

Promotora 
 

BSU36l 

CC: 108pb + 492pb 

TT: 600pb 

CT: 108pb + 492pb + 

600pb 
GGCAGTTGGCGAGAACAGTTGGCACGGGCTTTCGTGGGTGGTGGGCCGCAGCTGCTGCATGGGGACACCATCTACAG

TGGGGCCGACCGCTATCGCCTGCACACAGCTGCTGGTGGCACCGTGCACCTGGAGATCGGCCTGCTGCCGCAACTTC

GACCGCTACGGCGTGGAGTGCTGAGGGACTCTGCCTCCAACGTCACCACCATCCACACCCCGACACCCAGTGATGGG
GGAGGATGGCACAGTGGTCAAGAGCACAGACTCTAGAGACTGTCAGAGCTGACCCCAGCTAAGGCATGGCACCGCT

TCTGTCCTTTCTAGGACCTCGGGGTCCCTCTGGGCCCAGTTTCCCTATCTGTAAATTGGGGACAGTAAATGTATGGGG

TCGCAGGGTGTTGAGTGACAGGAGGCTGCTTAGCCACATGGGAGGTGTCAGTAAAGGAGAGCAATTCTTACAGGTGT
CTGCCTCCTGACCCTTCCATCCTTCAGGTGTCCTGTTGCCCCCTCCTCCCACTGACACCCTCCGGAGGCCCCCATGTTG

ACAGACCCTCTTCTCCTACCTTGTTTCCCAGCCTGACTCTCCTTCCGTTCTGGGT 
 

Fonte: Asghar et al., 2004; Guo et al., 2011; Tao et al., 2016. 

Legenda: Amarelo: local de pareamento dos primers; cinza: sítio de restrição enzimática e vermelho: 

polimorfismo estudado. 
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6.0 RESULTADOS  

 

O estudo incluiu seis pessoas de uma mesma família (mãe e cinco filhas) portadoras 

da DC na fase crônica e naturais de uma mesma região endêmica (Mattar, 1998) do Alto 

Paranaíba-MG (Quadro IV). Todas elas nasceram e viveram parte de suas vidas em zona 

rural e, teoricamente, foram expostas à infecção vetorial pelo T. cruzi neste local, 

considerando a realidade da unidade domiciliar onde foram criadas.   

A mãe nasceu no ano de 1928 e as filhas entre as décadas de 50 e 60. Nessas épocas, 

o controle da DC ainda era incipiente e o programa nacional de controle não havia atingido 

aquela região. Além disso, durante o questionário (Apêndice II), todas elas relataram que 

quando crianças viram o vetor da doença dentro de casa várias vezes e que nunca foram 

tratadas para doença de Chagas. 

Aproximadamente nove anos após o nascimento da última filha (filha número seis), 

todas migraram para cidades vizinhas para estudar ou trabalhar e voltaram às condições 

originais apenas esporadicamente. 

Nos exames clínicos cardíacos, todas elas apresentaram ecocardiograma normal e 

algumas apresentaram alterações eletrocardiográficas compatíveis com a DC. As filhas 

número um (F1) e número dois (F2) apresentaram alterações ao ECG compatíveis com 

cardiopatia chagásica forma arritmogênica com distúrbio de condução do estímulo, devido à 

presença de bloqueio completo do ramo direito (BCRD) do feixe de His. A paciente F2 

apresentou também bloqueio da divisão ântero superior do ramo esquerdo. A filha número 

três (F3) não apresentou alterações ao ECG em repouso, porém apresentou alterações 

eletrocardiográficas ao teste ergométrico compatíveis com a cardiopatia chagásica crônica 

forma arritmogênica. A filha número cinco (F5) apresentou ao eletrocardiograma BCRD, e ao 

teste ergométrico questionou-se presença de bloqueio da divisão ântero superior do ramo 

esquerdo, o que aumenta a probabilidade de se tratar de CCC forma arritmogênica com 

distúrbio de condução. A alteração eletrocardiográfica encontrada na mãe (M) foi bloqueio 

completo do ramo esquerdo (BCRE). Essa alteração não é típica da DC e pode estar associada 

a cardiopatia isquêmica, comum nesta faixa etária. A filha número seis (F6) não apresentou 

evidências de acometimento cardíaco pela doença de Chagas (Quadro V). 

O teste de caminhada de seis minutos (TC6) foi concluído por todas, com exceção da 

mãe que o interrompeu após cinco minutos de caminhada devido a limitações possivelmente 

relacionadas à idade. A maior distância percorrida dentro dos seis minutos de caminhada foi 
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de 521 metros, obtida pela filha número cinco, e a menor distância foi aquela percorrida pela 

filha número um, que caminhou 406 metros (Quadro V). 

 

Quadro IV: Dados demográficos das pacientes com doença de Chagas provenientes de Patos 

de Minas, Alto Paranaíba-MG. 

Pacientes Sexo Escolaridade Idade em 

anos 

Residências anteriores  Município que 

residem 

atualmente 

M Feminino Analfabeta  89 -Quintinos (distrito de CP) 

-Gengibre (zona rural de 

PM) 

-Jurema (zona rural de PM) 

PM 

F1 Feminino Fundamental 

incompleto 

66 -Quintinos (distrito de CP) 

-Gengibre (zona rural de 

PM) 

-Jurema (zona rural de PM) 

PM 

F2 Feminino Fundamental 

incompleto 

64 -Gengibre (zona rural de 

PM) 

-Jurema (zona rural de PM) 

PM 

F3 Feminino Fundamental 

incompleto 

59 -Gengibre (zona rural de 

PM) 

-Jurema (zona rural de PM) 

CP 

F5 Feminino Fundamental 

incompleto 

56 -Gengibre (zona rural de 

PM) 

-Jurema (zona rural de PM) 

PM 

F6 Feminino Fundamental 

incompleto 

54 -Gengibre (zona rural de 

PM) 

-Jurema (zona rural de PM) 

PM 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Legenda: PM: Patos de Minas, MG, CP: Carmo do Paranaíba, MG, M: mãe, F1: filha número um, F2: 

filha número dois, F3: filha número três, F5: filha número cinco e F6: filha número seis.  

 

Quadro V: Classificação clínica das pacientes com doença de Chagas provenientes de Patos 

de Minas, Alto Paranaíba, MG. 
 

 

Pacientes 

 

ECG 

Repouso 

ECO  

Classe 

funcional 

RX 

tórax 

 

TE 

TC6 Estádio 

FE CS DP Tempo Sintomas 

após teste 

M BCRE 61% N II N  319m 5 min Dor 

relacionada 

a idade 

A 

F1 BCRD 62% N II N Normal 406m 6 min Dispneia  A 

F2 BCRD 

BDAS 

75% N II N - 476m 6 min Nenhum A 

F3 Normal 68% N II N ESSV 504m 6 min Dispneia A 

F5 BCRD 74% N II/III N ESV 521m 6 min Dispneia A 

F6 Normal 66% N Não se 

aplica 

N - 519m 6 min Nenhum Não se 

aplica 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Legenda: ECG: eletrocardiograma; ECO: echocardiogram; TE: teste ergométrico; TC6: teste de caminhada de 6 

minutos; FE: fração de ejeção; CS: contratilidade segmentar; DP: distância percorrida; BCRE: bloqueio 

completo do ramo esquerdo; BCRD: bloqueio completo do ramo direito; BDAS: bloqueio da divisão ântero 

superior do ramo esquerdo; N: normal; ESSV: extra-sístoles supra ventriculares; ESV: extra-sístoles 

ventriculares; M: mãe, F1: filha número um, F2: filha número dois, F3: filha número três, F5: filha número cinco 

e F6: filha número seis. 
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As análises dos oito domínios do teste de QV (Versão Brasileira FS-36) resultaram 

em escores finais que variaram entre 0 (zero) e 100 pontos, onde o zero corresponde ao pior 

estado geral de saúde e o 100 corresponde ao melhor estado de saúde (Simionato et al., 2015). 

Entre os oito domínios avaliados, o domínio com menor escore médio foi o “estado 

geral de saúde” (27 pontos), seguido do domínio “aspectos sociais”, que apresentou um escore 

médio de 29,16 pontos. O domínio com maior pontuação foi “capacidade funcional” com 50 

pontos.  

O resultado do teste de depressão em idosos mostrou que dentre as seis pacientes, 

quatro apresentaram tendências a transtornos afetivos pela análise da Escala de Depressão 

Geriátrica de Yesavage. O resultado do mini-exame do estado mental (MEEM) demonstrou 

que todas pacientes têm capacidade cognitiva, pois nenhuma obteve nota abaixo do desejável 

(analfabetos: ≥15 pontos; 1 a 11 anos de escolaridade: ≥ 22 pontos) (Tabela I). 

 

Tabela I: Resultado do teste de qualidade de vida, do mini-exame do estado mental e da 

escala de depressão geriátrica das pacientes com doença de Chagas provenientes de Patos 

de Minas, Alto Paranaíba, MG 

Legenda: D1: capacidade funcional; D2: limitação por aspectos físicos; D3: dor; D4: estado geral de saúde; 

D5: vitalidade; D6: aspectos sociais; D7: limitação por aspectos emocionais; D8: saúde mental; MEEM: 

mini-exame do estado mental; GDS: escala de depressão geriátrica de Yesavage; M: mãe, F1: filha número 

um, F2: filha número dois, F3: filha número três, F5: filha número cinco e F6: filha número seis. 

 

6.1 DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO E PARASITOLÓGICO DA INFECÇÃO 

 

O diagnóstico sorológico para DC foi positivo em todas as pacientes, com exceção 

da filha número seis (F6). Entretanto, esta mesma paciente apresentou diagnóstico molecular 

positivo em PCRs realizadas em amostras de sangue coletadas em tempos diferentes. A 

técnica de hemocultura permitiu isolar amostra de T. cruzi de apenas uma das pacientes (filha 

número cinco-F5). Todas as demais pacientes foram positivas na PCR (Quadro VI). 

 

 
Pacientes 

Qualidade de vida   
MEEM 

 
GDS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

M 15,00 0,00 20,00 50,00 60,00 37,50 66,66 68,00 22 7 

F1 35,00 0,00 30,00 25,00 60,00 50,00 0,00 52,00 24 16 

F2 90,00 100,00 20,00 37,00 70,00 12,50 33,33 72,00 26 11 

F3 40,00 25,00 41,00 5,00 0,00 0,00 33,33 0,00 27 25 

F5 25,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 33,33 32,00 26 10 

F6 100,00 100,00 90,00 25,00 70,00 75,00 100,00 68,00 25 17 

Valor máx. 100,00 100,00 90,00 50,00 70,00 75,00 100,00 72,00 - - 

Valor mín. 15,00 0,00 20,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

Média 50,83  37,50 36,83   27,00  46,66  29,16  44,44 48,66  - 14,3 

Desvio 
padrão 

32,33 45,07 24,97 13,96 26,87 27,64 31,43 25,66 - - 
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Quadro VI: Diagnóstico laboratorial in house das pacientes infectadas com Trypanosoma 

cruzi avaliadas por sorologia convencional (ELISA e HAI), método molecular (PCR) e 

hemocultura. 
Pacientes Sexo ELISA HAI PCR/fev 

2016 

PCR/jul 

2017 

HC Amostra 

M Feminino + + + + - - 

F1 Feminino + + + + - - 

F2 Feminino + + + + - - 

F3 Feminino + + + + - - 

F5 Feminino + + + + + Isolado 1 

F6 Feminino - - + + - - 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Legenda: ELISA: linked immunosorbent assay, HAI: hemagluinação indireta, PCR: polymerase chain reaction, 

HC: hemocultura, M: mãe, F1: filha número um, F2: filha número dois, F3: filha número três, F5: filha número 

cinco e F6: filha número seis.  

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO ISOLADO DE T. CRUZI 

 

A amostra de T. cruzi isolada apresentou, por meio da análise de PCR- RFLP do 

gene COII, um perfil de bandas de 81 e 212pb (Figura 2), haplótipo C, equivalente à DTU 

TcII.  

 

  

Figura 2: Perfil de DNA obtido pela genotipagem do isolado de 

Trypanosoma cruzi proveniente de paciente da região do Alto 

Paranaíba, MG, por meio da análise do polimorfismo do gene da 

subunidade II da Citocromo Oxidase (COII). 

Nota: PM– padrão de peso molecular de 100pb, Br - controle negativo 

da reação. Clones de referência: TcI: perfil de bandas do clone Cutia 

c11 (haplótipo mitocondrial A - DTU TcI); TcII: clone Tu18 cl2 

(haplótipo mitocondrial C - DTU TcII); TcVI: M6241 cL6 e C4 – 

Tulahuen cl2 (haplótipo mitoncondrial B), A1 – amostra isolado 1. 
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6.3 CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DO ISOLADO DE T. CRUZI 

 

6.3.1 Caracterização biológica in vivo em modelo murino  

 

O exame de sangue a fresco (ESF) e a hemocultura dos camundongos foram 

negativos em todos os animais durante o período em que foram examinados (40 e 120 dias, 

respectivamente). Entretanto, por meio da PCR foi possível observar positividade em 28,57% 

dos 35 animais e o teste de ELISA demonstrou que 77,14% deles foram infectados, indicando 

a presença de infecção subpatente. (Tabela II).  

 

Tabela II: Avaliação dos parâmetros biológicos dos grupos de camundongos inoculados 

com o isolado 1 de Trypanosoma cruzi (DTUII) obtido da paciente F5 

 
 

Grupos/n° de 

animais 

Métodos parasitológicos e 

molecular (animais positivos) 

Método sorológico 

(animais positivos) 

Número total de 

animais com PCR 

ou ELISA 

positivos 

ESF e 

Hemocultura 

PCR  ELISA positiva  

Grupo 1 

(7 animais) 

Caracterização 

biológica 

0 4,5,6 e 7 1,2,3,4,6 e 7 7 animais 

Grupo 2A  

Grupo 2B  

(14 animais) - F.A 

0 

0 

2 e 3 

2,5 e 7 

1,2,3 e 6 

2,3,4,5,6 e 7 

4 animais 

6 animais 

Grupo 3A  

Grupo 3B  

(14 animais) - F.C 

0 3 

0 

1,2,3,5,6 e 7 

2,3,4,6 e 7 

6 animais 

5 animais 

TOTAL (%) 0 28,57% 77,14% 80% 

Legenda: ESF: exame de sangue a fresco, PCR: polymerase chain reaction, ELISA: linked immunosorbent 

assay, F.A: fase aguda e F.C: fase crônica 

 

6.3.2. Curva de crescimento de epimastigota in vitro em meio de cultura acelular 

 

O perfil geral da curva de crescimento de epimastigota do isolado de T. cruzi (TcII) 

em meio LIT está mostrado na Figura 3. O primeiro pico de crescimento de epimastigotas foi 

no 5° dia de cultura e o segundo pico foi no 15° dia. 
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Figura 3. Curva de crescimento de epimastigota in vitro do 

isolado de Trypanosoma cruzi em meio de cultura acelular. O 

crescimento foi avaliado durante 20 dias consecutivos e o 

resultado foi expresso em número de epimastigotas/mL.  

 

6.3.3 Perfil de infecção e desenvolvimento in vitro (células VERO) 

 

O perfil de infecção em células VERO foi avaliado às 24, 48 e 72 horas após a 

infecção pela amostra de T. cruzi isolada. Os resultados mostraram que tanto o número de 

células infectadas (Figura 4A) quanto o número de amastigotas por célula (Figura 4B) foram 

maiores às 72 horas após a infecção. 

 

 

Figura 4: Infectividade e intensidade da infeção do isolado de Trypanosoma cruzi em cultura de células 

VERO. Infectividade e intensidade da infeção do isolado de Trypanosoma cruzi em cultura de células 

VERO. A. Infectividade avaliada às 24, 48, 72 horas após a infecção com os resultados expressos em 

porcentagem média de células infectadas em relação a 100 células contadas. B. Número de amastigotas por 

100 células infectadas.   

A 

 

B 
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6.4 DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE PCR-LSSP E ANÁLISE DA VARIABILIDADE 

GENÉTICA OBTIDA DAS SEIS AMOSTRAS DE DNA DE T. CRUZI 

 

A técnica de PCR-LSSP detectou 6 bandas, cujos tamanhos variaram entre 100 e 

330pb (Figura 5). Dentre elas, nenhuma foi compartilhada entre todas as amostras, 

demonstrando então, uma proporção de 100% de locus polimórficos. 

 

 

Figura 5: Perfis genéticos das seis amostras de DNA de Trypanosoma cruzi provenientes de pacientes da 

região do Alto Paranaíba, MG, obtidos por meio da técnica de PCR-LSSP. Os perfis foram revelados em gel 

de agarose 2% e corados por brometo de etídio. 

 
Nota: PM - Padrão de peso molecular de 100pb; B – controle negativo da reação; M – mãe; F1 – filha 

número um; F2 – filha número dois; F3 - filha número três; F5 – filha número cinco; F6 – filha número seis. 

 

Para análise da PCR-LSSP, apenas as bandas apresentando fragmentos fortes foram 

selecionadas. O coeficiente de correlação cofenética, que verifica a consistência do 

fenograma, foi de 0,8431, confirmando uma boa representação das matrizes de similaridade 

(Bussad et al., 1990). O fenograma UPGMA distinguiu as amostras em três grupos distintos 

(Figura 6). A heterozigozidade média por lócus (0,322), indicativo de baixa diversidade 

genética entre as amostras, e o índice Shannon (0,492), que é uma medida quantitativa que 

reflete quantos tipos diferentes existem em um conjunto de dados, foram baixos. Quanto mais 

próximo de 1,0 estes índices estiverem, maior é a diversidade de espécies. 
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Figura 6: Fenograma UPGMA gerado a partir do perfil de PCR-LSSP de seis amostras 

de DNA de Trypanosoma cruzi. 

Nota: A matriz de distância genética obtida a partir dos dados da PCR-LSSP foi 

utilizada para construir o fenograma. Os números na escala horizontal foram obtidos a 

partir do coeficiente de DICE. Os números na base dos ramos do fenograma indicam os 

valores de bootstrap. A linha vertical corresponde à linha de corte ou linha de “fenon” 

(0,60).  

M – mãe, F1 – filha número um, F2 – filha número dois, F3 - filha número três, F5 – 

filha número cinco, F6 – filha número seis.  

 

6.5 POLIMORFISMO GENÉTICO HUMANO 

 

6.5.1 Controle da qualidade da extração do DNA Humano 

 

A Figura 7 mostra que todas as amostras de DNA genômico foram positivas para β-

globina, o que garante a eficácia do processo de extração. 
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Figura 7: Controle de extração do DNA genômico das seis pacientes provenientes da região do Alto Paranaíba, 

MG, obtido pela técnica de PCR convencional do gene β-globina. Os fragmentos foram revelado em gel de 

agarose 2% e corado por brometo de etídio. 

 

Nota: PM - Padrão de peso molecular de 100pb, Br – controle negativo da reação, M – mãe, F1 – filha número 

um, F2 – filha número dois, F3 – filha número três, F5 – filha número cinco, F6 – filha número seis. 

 

6.5.2 Polimorfismo do Gene TNF Humano 

 

A partir da técnica PCR-RFLP foi possível identificar o perfil genético da região 

promotora -308 do TNF nas seis pacientes avaliadas. Conforme mostrado na Figura 8, todas 

elas foram heterozigotas, ou seja, apresentaram o mesmo perfil de bandas 121pb + 147pb 

correspondentes ao genótipo GA.  

 

 

Figura 8: Perfis genéticos do TNF das seis pacientes provenientes da região do Alto Paranaíba, MG, obtidos 

por meio da técnica de PCR-RFLP. Os fragmentos foram revelados em gel de agarose 2% e corados por 

brometo de etídio. 

 

Nota: PM - Padrão de peso molecular de 100pb, Br – controle negativo da reação, M – mãe; F1 – filha número 

um, F2 – filha número dois, F3 – filha número três, F5 – filha número cinco, F6 – filha número seis, TNF- 

amplificado do gene sem digestão enzimática. 

 

6.5.3 Polimorfismo do Gene WISP1 Humano 

 

O perfil genético do WISP1 foi igual entre todas as pacientes do estudo, pois elas 

apresentaram o mesmo genótipo TT, correspondente às bandas de 104pb +237pb, conforme 

demonstrado pela Figura 9. 
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Figura 9: Perfis genéticos do WISP1 das seis pacientes provenientes da região do Alto Paranaíba, MG, obtidos 

por meio da técnica de PCR-RFLP. Os fragmentos foram revelados em gel de agarose 2% e corados por 

brometo de etídio. 

 

Nota: PM - Padrão de peso molecular de 100pb, C- controle negativo da reação, M – mãe, F1 – filha número 

um, F2 – filha número dois, F3 – filha número três, F5 – filha número cinco, F6 – filha número seis, WISP1 – 

amplificado do gene sem digestão enzimática. 

 

 

6.5.4 Polimorfismo do Gene TGF-β1 Humano 

 

Todas as pacientes foram homozigotas para o gene TFG-β1, pois todas apresentaram 

o mesmo perfil de bandas de 108pb + 492pb que correspondem ao genótipo CC, conforme 

demonstrado pela Figura 10. 

 

 
 

Figura 10: Perfis genéticos do TGF-β1 das seis pacientes provenientes da região do Alto Paranaíba, MG, 

obtidos por meio da técnica de PCR-RFLP. Os fragmentos foram revelados em gel de agarose 2% e corados 

por brometo de etídio. 

 

Nota: PM - Padrão de peso molecular de 100pb, Br- controle negativo da reação, M – mãe, F1 – filha 

número um, F2 – filha número dois, F3 – filha número três, F5 – filha número cinco, F6 – filha número seis, 

TGF-β1 – amplificado do gene sem digestão enzimática. 
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7.0 DISCUSSÃO 

 

O T. cruzi, agente etiológico da DC, é uma espécie constituída de subpopulações 

heterogêneas geneticamente (Morel et al., 1980; Macedo et al., 1992; Fernandes et al., 1998; 

Zingales et al. 2009 e 2012) e por isso apresenta diversidade quanto aos seus aspectos 

morfológicos (Brener e Chiari, 1963; Brener, 1977) e biológicos (Brener, 1977; Melo e 

Brener, 1978; Andrade, 1985), dentre eles a resposta ao tratamento (Filardi e Brener, 1987; 

Andrade e Magalhães, 1997; Toledo et al., 2002; Toledo et al., 2003; Zingales et al. 2012). 

Acredita-se que a heterogeneidade presente nessa espécie possa influenciar nas 

diversas formas clínicas encontradas e na evolução da doença (Luquetti et al., 1986; Andrade 

et al., 1992; Coura e Castro, 2002; Oliveira et al., 2016), embora esta questão seja ainda 

polêmica entre diversos autores (Brenière et al., 1995; Apt et al, 1987; Brenière et al., 1989; 

Vago et al., 2000; Lages-Silva, 2001; Lages-Silva et al., 2006; D’Avila et al., 2006; D´Ávila 

et al., 2009). 

Para melhor avaliar a relação parasito-hospedeiro na DC, uma abordagem integrada 

de aspectos genéticos do parasito e do hospedeiro (pacientes) deve ser feita conjuntamente 

(Zicker et al., 1990; Tibayrenc 2003; Tibayrenc 2007; Tibayrenc 2009b; Williams-Blangero et 

al. 2011).  

Nesse sentido, este trabalho teve o objetivo de isolar cepas de T. cruzi de uma 

família, constituída de primeira e segunda geração (uma mãe e cinco filhas), com diagnóstico 

positivo para a DC para caracterizar geneticamente o parasito e correlacionar o resultado com 

seus aspectos biológicos. Além disso, polimorfismos de genes alvos humanos associados com 

a cardiomiopatia também foram estudados na tentativa de associá-los ao desfecho da 

cardiopatia chagásica crônica. 

Para comprovar que a família em estudo tem DC, todas as pacientes foram 

submetidas a exames sorológicos (ELISA e HAI), parasitológico (hemocultura) e molecular 

(PCR). A única paciente que foi negativa nos testes sorológicos foi a filha número seis. 

Entretanto, os resultados da PCR nesta paciente soronegativa foi positivo nas duas coletas de 

sangue realizadas em dois momentos diferentes.  Este conjunto de resultados revela que em 

geral as amostras de T. cruzi existentes nas pacientes apresentam parasitemia muito reduzida 

demonstrada pela negatividade da hemocultura realizada em duas ocasiões distintas. Estes 

resultados não são surpreendentes, pois diversos resultados semelhantes a esse também foram 
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observados por outros pesquisadores ao estudarem pacientes não tratados na fase crônica da 

doença (Gomes et al., 1999; Ávila et al., 1993; Batista et al., 2010; Gilber et al., 2013). 

  O emprego da PCR como diagnóstico alternativo para a DC tem contribuído na 

elucidação de casos com sorologia convencional discordante e controle pós-terapêutico 

(Britto et al., 1995; Solari et al., 2001, Schijman et al., 2003). Ávila et al. (1993) ao 

compararem a eficácia de alguns testes de diagnóstico, em 114 pacientes com DC crônica, 

observaram que 6 pessoas com sorologia negativa ou inconclusiva foram positivas na PCR 

em eluato de sangue. Além disso, Batista et al. (2010) verificaram que a Nested Polymerase 

Chain Reaction (N-PCR) pode ser útil na detecção do DNA de T. cruzi em pacientes com 

megaesôfago apresentando também sorologia inconclusiva ou negativa. 

Essas diferenças podem estar relacionadas com a origem geográfica dos indivíduos 

estudados, com os níveis de parasitemia dos pacientes e também com as características 

genéticas das cepas do parasito (Coura et al., 1984; Castro et al., 2002). Além destes aspectos, 

certas cepas de T. cruzi podem não induzir uma produção específica de anticorpos que possam 

ser detectáveis nos exames sorológicos (Batista et al., 2010). Dessa forma, alguns pacientes 

com DC podem permanecer com sorologia negativa ao longo de suas vidas, mesmo 

apresentando sintomatologia específica da doença (Brenière et al., 1984; Camargo, 1992; 

Ávila et al., 1993; Batista et al. 2010), inclusive com PCR positiva,  o que explica que  por 

melhor que sejam as escolhas das metodologias e antígenos empregados nos testes, existe 

uma dificuldade de se fazer um diagnóstico  sorológico conclusivo numa expressiva parte dos 

pacientes, pois a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1991) e o Ministério da Saúde (MS, 

1991) consideram como chagásico a reatividade simultânea em dois testes sorológicos de 

princípios distintos. 

Como todas pacientes desse estudo se encontram na fase crônica da DC, não foi 

possível isolar cepas de todas elas. A única amostra isolada (isolado 1) foi da filha número 

cinco (F5) e apresentou um perfil de bandas de 81pb + 212pb pelo PCR-RFLP do gene 

citocromo oxidase subunidade II, o qual corresponde ao haplótipo C, equivalente à DTU TcII. 

Essa DTU de T. cruzi é muito prevalente em países do Cone Sul da América Latina, 

incluindo a região central do Brasil (Freitas et al., 2005; Yeo et al., 2005; Lages-Silva et al., 

2006) e apresenta virulência mais elevada em relação as outras DTUs (Andrade e Magalhães, 

1996; Toledo et al., 2002). Entretanto, os estudos detalhados de diversas amostras de parasitos 

desta mesma DTU revelam que ocorre um considerável desvio padrão entre os níveis de 

parasitemia que apresentam, apesar de que o conjunto de amostras desta DTU tende a ser de 



Discussão 
 

59 
 

parasitemia mais elevada (Carneiro et al., 1994; Toledo et al., 2002; Silva et al., 2013). Além 

disso, foi demonstrado que esta DTU está intimamente relacionada à infecção humana 

podendo ser encontrada tanto em reservatórios domésticos, onde predomina, bem como 

silvestres (Brenière et al., 1998; Fernandes et al., 1998; Zingales et al., 1999; Barnabé et al., 

2000; Barnabé et al., 2001; Brito et al., 2008; D’Ávila et al., 2009; Abolis et al., 2011; 

Zingales et al., 2012).  

Em um trabalho mais recente, Oliveira et al. (2015) demonstraram o predomínio 

(82%) de TcII na região do Vale do Jequitinhonha, MG, localizada no sudeste do Brasil, ao 

analisarem 51 isolados. Esse resultado foi semelhante ao encontrado anteriormente por 

Câmara et al. (2010), que evidenciaram em uma pesquisa com voluntários do estado do Rio 

Grande do Norte que 91% deles também estavam infectados pela DTUII.    

Vários estudos identificaram que a presença da DTUII em humanos está associada às 

clássicas manifestações da DC tais como cardiopatia e megas (Freitas et al., 2005; Yeo et al., 

2005; Lages-Silva et al., 2006). 

Outra característica importante dessa DTU é a sua maior susceptibilidade ao 

tratamento etiológico. Ela é considerada sensível tanto ao tratamento experimental in vitro 

(Revollo et al., 1998) quanto em humanos (Ferreira, 1990; Lauria-Pires et al., 2000), embora 

amostras resistentes aos fármacos usuais (benznidazol e nifurtimox) também existam (Ferreira 

1990; Braga et al., 2000; Lauria-Pires et al., 2000; Toledo et al., 2003; Oliveira et al., 2015). 

Com o objetivo de compreender a biologia desse único isolado, alguns parâmetros 

biológicos foram estudados, incluindo seu desenvolvimento in vivo, em modelo murino, o 

perfil de crescimento em meio acelular e o perfil de infecção e crescimento em células VERO. 

Durante os 40 dias consecutivos de análise dos camundongos infectados, o ESF foi 

negativo em todos os animais, impossibilitando a realização da curva de parasitemia e 

consequentemente do tratamento com benznidazol dos grupos, como incialmente idealizado, 

por dificuldade de obter formas tripomastigotas. Essa demora na confirmação da infecção e a 

dificuldade em detectar parasitemia patente indicam que a amostra de T. cruzi isolada é de 

baixa virulência, embora não tenhamos feito análises histopatológicas das mesmas em 

animais para se conhecer a sua capacidade de causar as lesões fundamentais da infecção pelo 

T. cruzi, tais como inflamação e fibrose, principalmente. 

Entretanto, para a confirmação da infecção nos animais, a hemocultura e os testes de 

ELISA e PCR foram também realizados. A hemocultura, assim como o ESF, foi negativa em 

todos os animais durante os 120 dias de análise. Porém, considerando o teste de ELISA 
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associado a PCR, a positividade foi demonstrada em 80% dos animais, indicando que o 

isolado, apesar de apresentar baixa parasitemia, é de alta infectividade. 

Nesse trabalho, foi observado em modelo animal, menor eficiência da PCR em 

diagnosticar os camundongos infectados (28,77% de positividade) quando comparada ao teste 

de ELISA (77,14% de positividade). Esses resultados demonstram que apesar da PCR 

apresentar uma alta sensibilidade para diagnóstico da DC (Britto et al., 1993), ela pode exibir 

limitação na detecção de DNA de parasitos em alguns modelos animais (Araújo et al., 2002; 

da Matta Guedes et al. 2004), sendo necessário, portanto, uma associação de testes de 

diagnóstico com princípios diferentes para detectar o perfil de infectividade de cepas com 

baixa parasitemia. 

Já foi demonstrado que essa lenta multiplicação do parasito em camundongos é 

característica de cepas com predomínio de formas largas ao longo da fase aguda devido ao 

fato delas demorarem a penetrar nas células e dar início a sua multiplicação (Brener, 1965; 

Brener, 1969) até serem liberadas na corrente sanguínea em número suficiente para serem 

detectadas pelo ESF ou até mesmo por xenodignóstico ou hemocultura. Estes aspectos têm 

importantes consequências epidemiológicas, pois parasitos com baixa parasitemia em 

mamíferos terão mais dificuldade de circularem na natureza considerando os mecanismos de 

infecção vetorial e sanguínea (Coura e Dias, 2009). 

O resultado da caracterização biológica do isolado 1 (TcII) em meio de cultura 

acelular mostrou que o primeiro pico de crescimento de epimastigotas foi no 5° dia de cultura 

e o segundo pico aconteceu no 15°dia. Esse resultado é semelhante ao obtido por Chiari 

(1974) que, ao estudar o comportamento da cepa Y (genótipo TcII) em meio LIT, verificou 

uma fase de crescimento correspondente a um período de 4 dias de cultivo. Em dois estudos 

mais recentes, também foi verificada a associação entre a genética do parasito e seu 

comportamento biológico em meio LIT, e os resultados obtidos para DTU TcII foram 

semelhantes ao encontrado no presente trabalho (Rimoldi et al., 2012; Oliveira et al., 2016).  

Entretanto cepas e clones correspondentes ao mesmo genótipo podem apresentar 

comportamentos biológicos diferentes entre si, embora a média das variáveis biológicas de 

várias cepas ou clones de um mesmo genótipo seja característica do mesmo diferindo-o de 

outro genótipo filogeneticamente distante (Andrade et al., 1997; Toledo et al., 2002). 

Nogueira-Paiva et al. (2015) estudaram o crescimento em meio acelular das cepas Be-62 e 

Be-78, ambas pertencentes ao genótipo TcII (Zingales et al., 2009), e observaram diferenças 

da cinética de crescimento entre elas. A cepa Be-78 mostrou uma menor capacidade de 
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crescimento (pico máximo em torno do 15° dia) enquanto que nas mesmas condições Be-62 

apresentou pico máximo de crescimento em torno do 8°dia.  

No estudo em células VERO, os resultados mostraram que a taxa de infectividade foi 

maior às 72 horas após infecção com média de 30% das células infectadas, além disso o 

número máximo de amastigotas por células infectadas (60 amastigotas) foi no mesmo 

intervalo de tempo. Esses resultados corroboram o estudo de Andrade et al. (2010) e Oliveira 

et al. (2016) que também observaram uma alta capacidade de cepas de genótipos TcII em 

infectar células VERO, principalmente quando comparada com cepas de genótipos TcI.  

Essas diferenças podem ser diretamente proporcionais à distância genética existente 

entre as cepas (Andrade et al., 2010; Oliveira et al., 2016) e clones (Revollo et al., 1998; 

Toledo et al., 2002, 2003, 2004), mas podem existir também entre cepas de uma mesma 

linhagem filogenética (Oliveira et al., 2016), o que dificulta, ainda mais, a correlação entre a 

gravidade e a prevalência das diferentes formas clínicas da doença nas diferentes regiões 

geográficas. Lamentavelmente, não foi possível isolar parasitos das outras pacientes para 

compará-las biologicamente.  

Tendo em vista a dificuldade de isolar parasitos para crescimento em cultivo acelular 

para posterior genotipagem segundo D’Ávila et al. (2009), a técnica PCR-LSSP foi também 

utilizada para avaliar as semelhanças e variabilidades entre as populações de T. cruzi 

presentes na família. Essa técnica é sensível e necessita de apenas pequenas quantidades de 

parasitos presentes em amostras biológicas sem a necessidade de isolá-lo previamente (Pena 

et al., 1994; Lages-Silva et al., 2006). 

Por meio dessa análise, diferentes assinaturas gênicas entre as amostras de cada 

paciente foram identificadas, e um fenograma UPGMA foi construído distinguindo as 

amostras em três grupos: um grupo composto pela filha número seis (F6), outro grupo 

composto pela mãe (M) e pela filha número um (F1) e outro grupo composto pela filha 

número dois (F2), filha número três (F3) e filha número cinco (F5). 

Interessantemente, o perfil genético do kDNA do T. cruzi presente na mãe e na filha 

mais velha (F1) foram próximos entre si, e isso provavelmente pode estar relacionado ao fato 

delas terem nascido e morado em um mesmo distrito (Quintinos – Carmo do Paranaíba, MG), 

que as outras filhas não moraram. 

As demais filhas (F2, F3, F5 e F6) nasceram em uma zona rural chamada Gengibre 

que está localizada no município de Patos de Minas, MG e, após o nascimento da última filha 

(F6), toda a família migrou para outra zona rural (Jurema), localizada na mesma região, e ali 
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permaneceram por mais alguns anos até se mudarem para a cidade. O tempo aproximado de 

permanência das três filhas (F2, F3 e F5) em Gengibre pode explicar a semelhança entre o 

perfil genético do kDNA do T. cruzi encontrado no sangue destas pacientes e a semelhança 

entre as formas clínicas apresentadas por elas.  

A filha número seis (F6) apresentou-se isoladamente no fenograma, o que pode ser 

explicado por sua condição de sorologia negativa e PCR positiva, sugestivo de cepa de baixa 

parasitemia e virulência. A infecção, provavelmente, aconteceu depois da mudança para a 

zona rural de Jurema.  

Esses polimorfismos encontrados no kDNA das amostras estudadas podem inferir 

que havia perfis genéticos diferentes de T. cruzi circulando naquela região, entretanto o valor 

da hetozigozidade média por lócus (0,322) e o valor do índice de Shannon (0,492) 

demonstraram que apesar dos perfis serem diferentes, eles representam baixa diversidade 

genética.  

Isso também foi demonstrado por Vago et al. (2000) que, ao avaliarem tecidos 

cardíacos e esofágicos de 15 pacientes de diferentes regiões geográficas do estado de Minas 

Gerais, verificaram semelhanças entre as assinaturas gênicas do kDNA de T. cruzi de 

pacientes provenientes de uma mesma área geográfica, e  Alkmim-Oliveira et al. (2014) 

observaram perfis genéticos do parasito muito semelhantes entre amostras de 34 indivíduos 

crônicos infectados pela DTU TcII, principalmente naqueles com graus muito próximos de 

parentesco, como por exemplo, uma mãe e um filho que apresentaram 100% de 

compatibilidade entre as bandas, sugerindo transmissão congênita. Nesse trabalho, a 

possibilidade de transmissão congênita não pode ser sugerida, pois apesar da alta semelhança 

dos kDNA dos T. cruzi circulantes no grupo familiar, todas elas relataram que quando 

crianças viram o vetor da doença dentro de casa várias vezes e, além disso, existe a 

possibilidade de reinfecção.  

A maioria dos dados relatados na literatura demonstram perfis de PCR-LSSP únicos 

e exclusivos para cada paciente (Vago et al., 1996; Vago et al., 2000; Lages-Silva et al., 2006; 

Salazar et al., 2006; Mejía-Jaramillo et al., 2009). Porém a dificuldade em estabelecer uma 

fidedigna correlação entre um específico perfil genético do parasito com a evolução clínica da 

DC por meio dessa técnica é devido ao fato dela envolver uma etapa de amplificação 

aleatória, ao passo que isso dificulta a correlação entre as bandas específicas do PCR-LSSP 

com loci específicos do kDNA (Vago et al., 1996; Lages-Silva et al., 2006). Além disso, 

parasitos multiclonais podem apresentar polimorfismos quanto aos seus perfis de kDNA e um 
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mesmo indivíduo pode estar infectado por dois clones distintos que podem levar a diferentes 

infecções e quadros clínicos (Macedo e Pena, 2002; Vago et al., 1996).  

Com relação ao polimorfismo genético do hospedeiro interferindo na evolução da 

DC, vários estudos sugerem o envolvimento de alguns genes no curso clínico e gravidade 

patológica da doença (Gomes et al., 2005; Bilate e Cunha-Neto, 2008; Williams-Blangero et 

al., 2011; Criado et al., 2012; Flórez et al., 2012; Deng et al., 2013; Tao et al., 2016).  

Na tentativa de compreender a participação de alguns desses genes no desfecho da 

cardiopatia chagásica da família em estudo, o polimorfismo dos genes TNF (relacionado ao 

processo inflamatório e danos teciduais) e WISP1 e TGF-β (relacionados ao processo de 

fibrose cardíaca) foram estudados. 

O TNF é uma das principais citocinas pró-inflamatória, secretado principalmente por 

monócitos/macrófagos para mediar diversos processos e sua principal função é regular a 

inflamação por meio do controle de células do sistema imunológico (Beutler e Van, 1994). 

Entretanto, um aumento descompensado da produção dessa citocina pode ocasionar várias 

complicações no organismo por conduzir uma inflamação descontrolada (Costa, 2005).  

Dois fatores que poderiam influenciar nas diferentes concentrações plasmáticas dessa 

proteína seriam alterações na expressão do gene que a codifica e polimorfismos de base única 

(SNPs) (Kroeger et al., 1997; Wilson et al., 1997). 

Neste trabalho, o polimorfismo na região promotora -308A/G do gene TNF foi 

estudado e o resultado mostrou que todas as pacientes do estudo são heterozigotas, pois 

apresentaram o mesmo perfil de bandas (121pb + 147pb), correspondente ao genótipo GA. 

Polimorfimos na região promotora desse gene estiveram associados à suscetibilidade 

cardíaca em pacientes com DC (Rodrigo-Perez et al., 2005; Criado et al., 2012), pois isso 

poderia afetar a ligação do fator de transcrição e conduzir a uma expressão alterada do gene, 

com consequente alteração dos níveis plasmáticos da citocina (Kroeger e Abraham 1996, 

Kroeger et al., 1997). 

Bouma et al. (1996) observaram que indivíduos homozigotos AA apresentaram 

níveis plasmáticos maiores de TNF quando comparados com aqueles com genótipo GG, ou 

seja, o alelo A poderia ser responsável por um aumento geral da transcrição do gene. Isso 

corrobora com outros trabalhos nos quais foram demonstrados que o alelo A está associado 

com o aumento da expressão do gene e da produção da proteína (Wilson et al., 1997; 

Rodrigo-Perez et al., 2005). 
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Em pacientes chagásicos com cardiopatia, foi observado que o aumento da produção 

de TNF é diretamente proporcional ao dano no tecido cardíaco devido ao aumento do 

processo inflamatório (Ferreira et al., 2003; Talvani et al., 2004, Criado et al., 2012). Foi 

demonstrado que indivíduos chagásicos com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 

> 50% exibiram níveis plasmáticos de TNF 4 vezes mais que pessoas não infectadas, e 

aqueles com FEVE ≤ 50% exibiram o dobro da produção da citocina (Ferreira et al., 2003).  

Embora outros estudos não tenham conseguido associar polimorfismos nessa mesma 

região com a suscetibilidade a cardiopatia chagásica, (Beraun et al., 1998; Drigo et al., 2007), 

ainda assim, acredita-se que a medida dos níveis da citocina TNF e SNPs no seu gene, em 

algumas populações, podem ser sugeridas como ferramentas na identificação de um pior 

prognóstico cardíaco em pacientes com doença de Chagas (Drigo et al., 2006; Ferreira et al., 

2003; Rodrigo-Perez et al., 2005; Talvani et al., 2004).  

Outro gene estudado nesse trabalho foi WISP1 que é pertencente à via de sinalização 

Wnt/β-catenina. Essa via está envolvida no desenvolvimento de alguns órgãos, como por 

exemplo o coração, e alguns pesquisadores comprovaram seu importante papel na patogênese 

da fibrose cardíaca por meio da ativação e proliferação de fibroblastos (Duan et al., 2012; 

Huang et al., 2012). 

A modulação de sinais que medeiam a ativação precoce de fibroblastos é uma área 

de intenso interesse científico, pois a fibrose cardíaca pode resultar em remodelamento 

ventricular e ocasionar lesões típicas da DC, como distúrbios de condução elétrica, arritmias 

ventriculares, insuficiência cardíaca congestiva, cardiomegalia, além do infarto agudo do 

miocárdio (Masci et al., 2014). Dessa maneira, sabendo que alguns SNPs do gene WISP1 

podem interferir nesse processo (Colston et al., 2007), esse gene se torna alvo interessante em 

estudos envolvendo populações com DC crônica. 

Nesse trabalho, o resultado obtido mostrou que as pacientes apresentaram o mesmo 

perfil de bandas (104pb + 237pb) correspondente ao genótipo TT, ou seja, todas elas são 

homozigotas para o gene WISP1. 

Ainda não há dados na literatura correlacionando os SNPs desse gene à 

suscetibilidade cardíaca chagásica que possam ser comparados ao nosso resultado. Entretanto, 

alguns estudos em ratos mostraram que o aumento da expressão do WISP1 está associado a 

processos fibróticos em vários órgãos, como o pulmão, o fígado e o coração, e que essa 

expressão aumentada pode ser resultado de polimorfismos encontrados no gene (Jiang et al., 

2006; Colston et al., 2007; Königshoff et al., 2009). 
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O polimorfismo C>T (genótipo CT ou TT) esteve associado ao aumento da 

fibrilogênese cardíaca e ao infarto agudo do miocárdio em algumas populações (Colston et al., 

2007; Tao et al., 2016), e o alelo T estaria associado ao risco de uma maior proliferação de 

fibroblastos, com consequente perda progressiva de miócitos por meio do acúmulo anormal 

de colágeno (Tao et al., 2016).  

Como as lesões da CCC constam de um processo inflamatório e remodelamento 

cardíaco que inclui a fibrose (Higuchi et al., 2003), um segundo gene relacionado ao processo 

fibrótico foi estudado.  

O fator de transformação do crescimento (TGF-β1) é uma citocina que anteriormente 

era implicada apenas como moduladora da remodelação cardíaca vista após o infarto. No 

entanto, estudos recentes indicam que cardiomiopatias dilatadas, isquêmicas e hipertróficas 

estão associadas a níveis elevados de TGF-β1 que podem interferir no processo da regulação e 

ação dos fibroblastos (Cebinelli et al., 2016; Khan e Sheppard, 2006).  

Em pessoas com DC, alguns estudos mostraram que o TGF-β1 desempenha um 

importante papel na patogênese da infecção pelo T. cruzi, tanto por contribuir na 

sobrevivência do parasito quanto por induzir uma fibrose cardíaca (Araújo-Jorge et al., 2002; 

Khan e Sheppard, 2006).  

Dessa forma, os níveis plasmáticos da citocina podem estar elevados tanto pela 

indução direta do parasito (Silva et al., 1991), quanto por indução gênica, que pode ocorrer 

devido a presença de polimorfismos de base única encontrados em diversas regiões do gene 

TGF-β1 (Cebinelli et al., 2016). 

Nesse trabalho, a região promotora -509 TGF-β1 foi estudada, pois trabalhos 

anteriores verificaram que indivíduos com genótipo TT apresentaram aumento da expressão 

gênica e dos níveis plasmáticos de TGF-β1 em comparação com indivíduos com genotípicos 

CC (Guo et al, 2011; Cao et al., 2014). O resultado encontrado foi o mesmo entre todas 

voluntárias, sendo que o perfil de bandas apresentado foi de 108pb +492pb, correspondentes 

ao genótipo CC.  

Um estudo populacional envolvendo colombianos e peruanos revelou que a 

distribuição do genótipo CC e do alelo C foi mais alta no grupo de pessoas com DC que no 

grupo controle, entretanto não houve diferença estatística entre esses grupos, nem entre os 

indivíduos chagásicos assintomáticos e cardíacos (Calzada et al., 2009). Isso pode sugerir que 

a frequência do genótipo CC é alta em pessoas com DC, porém não está associada a 

acometimentos cardíacos nessa população.  
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Como todas as seis voluntárias apresentaram os mesmos genótipos para os três genes 

estudados (TNF, WISP1, TGF-β1), nós não podemos sugerir qualquer associação entre os 

sinais e sintomas clínicos das pacientes e o perfil genético de cada uma delas. Entretanto, é 

possível que os mesmos marcadores genéticos utilizados aqui na caracterização dos pacientes 

possam discriminar pacientes com características genéticas, clínicas e epidemiológicas mais 

distintas. Dessa forma, outras ferramentas de estudo foram utilizadas com a finalidade de 

avaliar melhor a evolução clínica de cada paciente. 

Devido ao fato da doença de Chagas apresentar quadros clínicos crônicos e muitas 

vezes incapacitantes, os pacientes enfrentam, além das dificuldades físicas, problemas 

psicológicos, sociais e econômicos que podem comprometer sua qualidade de vida (Dias et 

al., 2008). Consequentemente, eles podem desenvolver sentimento de tristeza, sofrimento e 

perda, e sintomas depressivos (Ozaki et al., 2011).  

Para melhor compreender a evolução clínica da doença e identificar a qualidade de 

vida de cada uma das participantes desse estudo e seus possíveis transtornos afetivos, a versão 

brasileira do questionário SF-36 e a escala de depressão geriátrica (GDS) de Yesavage foram 

utilizadas. 

 Os resultados obtidos pelo questionário SF-36 indicaram avaliações médias ruins 

nos oito domínios estudados e as análises do questionário GDS complementaram o teste de 

QV revelando que quatro das pacientes apresentam tendências depressivas e transtornos 

afetivos, os quais podem estar associados à doença de Chagas. Alonso et al. (2004), utilizando 

o mesmo questionário (SF-36) para avaliar a influência de determinadas doenças na qualidade 

de vida das pessoas, observaram que é muito comum a presença de baixos escores em pessoas 

portadoras de doenças crônicas, principalmente quando se estuda indivíduos com doenças que 

geram maior incapacidade física, como por exemplo a doença de Chagas (Oliveira et al., 

2011; Ozaki et al., 2011; Pelegrino et al, 2011).  

Um resultado interessante encontrado neste trabalho foi a presença de transtornos 

afetivos associados a uma ruim/negativa auto-percepção do estado de saúde das participantes, 

influenciados possivelmente pela DC. É provável que tanto os sintomas, quanto a 

possibilidade de morte súbita ou até mesmo o estigma de ter DC possam trazer sofrimento e 

limitações que causem sintomas depressivos e que prejudiquem a qualidade de vida. Contudo, 

devem ser consideradas algumas limitações no uso desses testes como as possíveis variações 

temporais nos domínios e na qualidade de vida geral, bem como outros fatores que poderiam 

estar influenciando a qualidade de vida das participantes. 
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Entretanto, conjunto de resultados demonstra que a compreensão da evolução clínica 

da DC pode ir além dos aspectos genéticos e biológicos do parasito e de aspectos genéticos do 

hospedeiro. O artigo de revisão de Tibayrenc (2007) discute bem a amplitude desta questão 

em doenças infecciosas em geral e particularmente em relação a doença de Chagas. O fato de 

saber que essa doença apresenta quadro clínico crônico de longa duração com dificuldade de 

cura pode influenciar muito na maneira como o paciente se coloca dentro da sociedade, 

fazendo com que a doença se manifeste de uma forma muito mais agressiva e prejudicial para 

o paciente. 
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8.0 CONCLUSÕES 

 

 

 O único isolado de T. cruzi (TcII) apresentou baixa taxa de crescimento em meio de cultura 

acelular e alta taxa de infectividade e diferenciação em células VERO. Em modelo animal, a 

cepa demonstrou ser de baixa parasitemia e de alta infectividade. Esses resultados 

demonstraram correlação entre o perfil genético do isolado com as suas características 

biológicas in vivo e in vitro; 

 

 A técnica PCR-LSSP demonstrou a existência de polimorfismos de baixa diversidade 

genética no kDNA dos parasitos presentes na família. A semelhança dos perfis genéticos do 

kDNA dos parasitos das filhas dois, três e cinco pode sugerir uma explicação para a 

semelhança de suas formas clínicas;  

 

 Todas as pacientes apresentaram os mesmos genótipos para os três genes estudados (TNF, 

WISP1, TGF-β1), sugerindo que não há associação nesta família entre polimorfismos nestes 

genes e os sinais e sintomas clínicos das pacientes; 

 

 As pacientes apresentaram tendências a transtornos afetivos associados a uma ruim/negativa 

auto-percepção do estado de saúde, possivelmente relacionados à doença de Chagas, o que 

demonstra que a compreensão da evolução clínica da DC vai além dos aspectos genéticos e 

biológicos do parasito e de aspectos genéticos do hospedeiro. 
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Apêndice I. Termo de consentimento 

 

 
Convidamos o Senhor (a) a participar, como voluntário (a), no projeto de pesquisa 

“Avaliação da genética do parasita e do hospedeiro em duas gerações de uma família de pacientes com 

diagnóstico de doença de Chagas”, desenvolvido sob a responsabilidade da Pesquisadora Profa Glenda 

Nicioli da Silva com participação das pesquisadoras Profa Marta de Lana e Profa Vanja Maria Veloso, 

da Universidade Federal de Ouro Preto, que tem como objetivo estudar se existe alguma relação 

familiar para pegar a doença de Chagas e também estudar o parasito (o que provoca a doença). É 

importante estudar essa doença e o causador porque ela pode provocar problemas graves no coração, 

no esôfago e no intestino. Por isso precisamos identificar se você tem essa doença (fazer o 

diagnóstico) para que possa ser tratada de forma adequada. 

A sua participação é voluntária e para que essa pesquisa seja realizada nós iremos fazer umas 

perguntas em uma entrevista, coletar seu sangue e, além disso, um médico cardiologista que está em 

colaboração nesse projeto, irá realizar dois exames do coração: ecocardiograma e eletrocardiograma. 

Para a entrevista, será necessário tomar um pouco do seu tempo, ou seja, em torno de 15 minutos. 

Você pode escolher não responder a qualquer ou todas as perguntas sem que isso lhe cause algum 

problema. Para a coleta de sangue, você doará cerca de 12 ml para a análise inicial de presença ou não 

do parasito. Caso seja identificado, outra coleta em outra data será realizada para novos exames. O 

sangue será coletado diretamente da sua veia, utilizando material descartável e por uma pessoa 

treinada e capacitada para essa atividade. As probabilidades de riscos à sua saúde durante a execução 

da coleta de sangue serão mínimas, uma vez que a coleta das amostras biológicas será feita dentro das 

normas de biossegurança com todo material descartável (seringas, agulhas e luvas). O procedimento 

será realizado por profissional altamente qualificado e devidamente habilitado para realizar esse 

procedimento. Se você tiver o diagnóstico da doença de Chagas confirmado laboratorialmente, você 

será encaminhada ao SUS local ou à Equipe de Saúde da Família para a devida avaliação clínica. 

Os exames do coração serão realizados por um médico cardiologista capacitado que irá 

consultá-lo (a) em seu consultório de trabalho cuja alocação se encontra no Hospital Nossa Senhora de 

Fátima, R. Padre Caldeira, 386 - Centro, Patos de Minas - MG, 38700-044. A pesquisadora Ana Paula 

Braga ajudará vocês no transporte até o hospital. 

Para a realização desses exames você será atendido (a) em uma sala fechada, com toda 

estrutura, conforto e segurança necessários para recebê-lo (a). O primeiro exame que será realizado 

será o ecocardiograma.  Esse exame é considerado simples, não invasivo, indolor e geralmente rápido, 

não exigindo preparo prévio. Você irá deitar em uma maca, de barriga para cima, tendo ao lado um 

ecocardiógrafo (equipamento utilizado para esse tipo de exame). O médico colocará sobre o 

seu peito alguns eletrodos estrategicamente localizados, fixados na pele de maneira indolor por 

“ventosas” de borracha e fará deslizar pelo seu peito um transdutor que emitirá ondas sonoras de alta 

frequência refratadas no coração, e em seguida um computador transformará em imagens. 

O ecocardiograma permitirá ao médico avaliar aspectos anatômicos e funcionais do coração. Esse 

exame é utilizado para estabelecer o diagnóstico e o grau de gravidade de quase todas as 

anormalidades cardíacas, bem como para o planejamento terapêutico e prognóstico dessas 

anormalidades. 

O segundo exame que será realizado será o Eletrocardiograma. Esse exame também é 

considerado simples, não invasivo, não causa dor e geralmente muito rápido. Você irá deitar em uma 

maca de barriga para cima, tendo ao lado um pequeno aparelho que constitui o eletrocardiógrafo 

(equipamento utilizado para esse tipo de exame). O médico colocará eletrodos justapostos à pele dos 

seus braços (faces anteriores dos punhos), das suas pernas (faces antero-mediais) e do seu tórax que 

captarão os estímulos elétricos do coração.  A sua pele deverá estar bem limpa e desengordurada nos 

locais de fixação dos eletrodos. Para facilitar a captação desses estímulos será aplicado sobre 

sua pele um gel condutor. Os eletrodos dos membros serão fixados por braceletes e os do tórax por 

uma espécie de ventosa de borracha, permitindo aderência à pele sem o uso de agulhas ou outros 

instrumentos invasivos. O Eletrocardiograma permitirá ao médico detectar arritmias, aumento de 

cavidades cardíacas, patologias coronarianas, infarto do miocárdio, entre outros diagnósticos. Após a 

http://www.abc.med.br/p/22385/infarto+do+miocardio.htm
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realização dos exames, o médico irá avaliar os resultados, discuti-los com você e auxiliá-lo (a) no que 

for cabível para você obter um melhor prognóstico. Além disso, com esses resultados o médico será 

capaz de classificá-lo (a) de acordo com o seu comprometimento cardíaco que será estabelecido com 

base em critérios clínicos e eletrocardiográficos segundo classificação adotada por peritos da 

Organização Mundial de Saúde. 

As probabilidades de riscos à sua saúde durante a execução desses exames serão mínimas, 

pois o profissional que irá realizá-los é um médico cardiologista, altamente capacitado para 

determinado fim. Seu consultório dispõe de todos os materiais e equipamentos necessários, além de 

segurança e total discrição.  

O material coletado e os seus dados serão armazenados em arquivo do Laboratório de 

Doença de Chagas, UFOP (Núcleo de Pesquisas Biológicas, NUPEB/nº, 3o andar, Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro, Universidade Federal de Ouro Preto, CEP: 35400-000, Ouro Preto, 

MG, Brasil) em freezer e em armários de aço, por um período de 5 anos, quando, então, serão 

queimados. Qualquer dúvida ou informação sobre as metodologias utilizadas poderão ser esclarecidas 

a qualquer momento com as pesquisadoras responsáveis. O material coletado e as respostas da 

entrevista são somente seus e ninguém que tiver acesso a eles saberá seu nome, pois vamos criar um 

código. Isso garante o anonimato e a confidencialidade. 

A sua participação é voluntária, ou seja, somente se você quiser e puder. Nesta pesquisa não 

terá nenhum custo e você também não receberá nenhum valor para a participação, pois a coleta será 

feita na sua casa (em domicílio) e em horário escolhido por você. Seu transporte também será feito 

pela pesquisadora Ana Paula Braga até o Hospital onde será feito os exames do coração. Com sua 

participação nesta pesquisa, você estará contribuindo para a compreensão do problema estudado e para 

a produção de conhecimento científico. Além disso, você receberá informações sobre a doença e 

resultados de seus exames. Você está sendo informado (a) de que os responsáveis pela pesquisa 

poderão entrar em contato com a Equipe de Saúde da Família responsável pelo seu território de saúde, 

caso seja de seu interesse, para que os mesmos tenham conhecimento dos resultados dos seus exames 

e assim possam elaborar um plano de acompanhamento e tratamento se necessário segundo 

recomendado pelo Ministério da Saúde e segundo os critérios do Consenso Brasileiro sobre doença de 

Chagas de 2005. 

Você é livre para recusar a participar da pesquisa, retirar seu consentimento e poderá a 

qualquer momento se retirar do projeto por qualquer motivo. Entretanto, sua recusa não irá acarretar 

qualquer perda de benefícios. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida em sigilo. Serão 

omitidas todas as informações que permitam identificar-te. Além disso, só terão acesso aos resultados 

e as informações contidas nesse termo os pesquisadores envolvidos nessa pesquisa, e com sua 

autorização. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento relacionado às questões éticas podem ser discutidas com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP (31-3559-1368) situado no Campus Universitário – Morro 

do Cruzeiro – ICEB-II, Sala 29 na Universidade Federal de Ouro Preto-MG, e-mail: 

cep@propp.ufop.br. 

 

Consentimento Pós–Informação  

 

Eu, ........................................................................................................... li e/ou ouvi os objetivos e 

procedimentos da pesquisa “Avaliação da genética do parasita e do hospedeiro em duas gerações de 

uma família de pacientes com diagnóstico de doença de Chagas”, tendo compreendido a informação 

recebida. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios deste estudo. Entendo que posso 

retirar-me dele quando quiser e por qualquer motivo, sem que por isso haja consequências na atenção 

a minha saúde. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro 

por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
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Ouro Preto, ........./......./....... 

 

______________________________ 

Assinatura do voluntário(a) ou seu responsável 

 

_____________________________ 

Local e data 

 

_____________________________ 

Pesquisador Responsável 
Profa Glenda Nicioli da Silva 

Departamento de Análises Clínicas – Escola de Farmácia – UFOP 
35400-000 Ouro preto – MG 

Fones: (31) 35591097 
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Apêndice II. Ficha epidemiológica e clínica 

 

Nº de Registro no SUS: ___________________ Código projeto: ___________ 

Médico responsável: Dr/a. ________________  Data: ___________ 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome(completo): _________________Apelido: ___________________                          

Idade:______  Data de Nascimento: __________Sexo: (1) Masculino  (2) Feminino 

Nome do pai: __________________ 

Nome da mãe: __________________ 

Endereço/comunidade: ______________________________________________ 
Alguma referência perto do endereço: 

____________________________________________________                                                         

Profissão: _____________ 

Estudos: (1) analfabeto   (2) 1º grau incompleto   (3) 1º grau completo 

 (4) 2º grau incompleto  (5) 2º grau completo   (6) estudos superiores 

 

Você fuma? (1) sim (2) não Quanto por semana? 

__________________________________________ 

Você toma bebidas com álcool? (1) de alto teor (cachaça, conhaque...)  (2) de baixo teor (cerveja, 

vinho...)  (3) nada  

   Quanto por semana? 

__________________________________________ 

Você faz exercício físico?   (1) Leve (andar a pé distâncias curtas sem carregar peso)  (2) 

Moderado (intermédio entre 1 e 3)  

(3) Intenso (carregar pedras, trabalhar no machado...) 

 

RESIDÊNCIAS ANTERIORES 

Lugar de residência Anos de residência Piso Parede Teto 

     

     

     

     

Códigos da tabela: Piso: (1) alvenaria/cimento; (2) barro/adobe; (3) madeira. Parede: (1) 

alvenaria/cimento; (2) barro/adobe; (3) madeira. 

 Teto: (4) laje; (5) telha; (6) sapé; (7) madeira/amianto/PVC 

 

RESIDÊNCIA ATUAL   

Anos de residência: __________    Casa própria: (1) sim (2) não (3) não 

sei  

Alugada: (1) sim (2) não (3) não sei   Emprestada/cedida: (1) sim (2) não (3) não 

sei 

Piso: (1) alvenaria; (2) barro/adobe; (3) madeira  Parede: (1) alvenaria; (2) barro/adobe; (3) 

madeira 

Teto: (4) laje; (5) telha; (6) sapé; (7) madeira/amianto/PVC 

 

DIVERSOS 

Água encanada (dentro ou fora de casa): (1) sim (2) não  Água de poço: (1) sim (2) 

não  

Água de córrego/rio: (1) sim (2) não   Caminhão pipa: (1) sim (2) não 

Dejetos (cocô...) vão para esgoto? (1) sim (2) não  Dejetos (cocô...) vão para fossa? (1) sim (2) 

não 

Dejetos (cocô...) ficam ao ar livre? (1) sim (2) não 
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Eletricidade: (1) sim (2) não   Geladeira: (1) sim (2) não 

Rádio: (1) sim (2) não            TV: (1) sim (2) não 

Você tem horta no quintal? (1) sim (2) não  Galinheiro: (1) sim (2) não           

Você tem cão? (1) sim (2) não   Você tem gato? (1)sim (2) não           

Você viu gambá na sua casa? (1) sim (2) não  Você viu sarué (Gambá) na sua casa? (1) 

sim (2) não 

Você viu ratos na sua casa? (1) sim (2) não 

 

BARBEIRO(Realizar teste de reconhecimento com caixinha) 

Reconheceu o barbeiro?  (1) sim (2) não (3) não sei 

Reconheceu a espécie?  (1) P. megistus (2) P. geniculatus (3) T. sórdida (4) T. pseudomaculata  

   (5) R. neglectus (6) não sei 

Onde o viu?  (1) dentro de casa (2) peridomicílio (ao redor de casa) (3) longe de casa (roça, outros...) 

Já foi picado por ele alguma vez? (1) sim (2) não (3) não sei 

Quantos anos faz que viu o vetor?___________ Como o viu? _______  

 

HISTÓRIA CLÍNICA 

 

ANTECEDENTES TRANSFUSIONAIS 

Você já doou sangue? (1) sim (2) não   

Você recebeu sangue? (1) sim (2) não (3) não sei     Quantas vezes? _______Quando(em que ano)? 

___________ 

 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

Nº de gravidezes: ___Nº de abortos(perdas com menos de 20 semanas): ________Nº de partos:__ 

Nº cesárias: __________ Nº de filhos nascidos vivos: ____  

Nº de prematuros(entre 20 e 38 semanas):_________ Nº de filhos com baixo peso(< 2.500g): 

_______ 

Problemas ou doenças durante a gestação (sangramento, pressão alta, açúcar alto, infecções...): 

__________________________________________ 

Observação: Perguntar quantas consultas pré-natal fez nas gestações ou partos complicados. 

 

 

ANTECEDENTES PESSOAIS RELATIVOS À DOENÇA DE CHAGAS 

Você tem “doença de Chagas”? (1) sim (2) não (3) não sei 

Você tem algum problema no coração? (1) sim (2) não (3) não sei 

Você tem algum problema no esôfago (entalo/engasgo) ou no intestino grosso? (1) sim (2) não (3) 

_______________________________ 

 

Como você descobriu que tinha “doença de Chagas”?   

(1) na consulta com o médico: _____________________________ 

(2) com exame que confirmou a doença (anexar resultados) Quais?_______ 

(3) não sei 

Há quanto tempo você sabe que tem “doença de Chagas”? _____________ 

 

Você está em tratamento de “doença de Chagas”? (1) sim (2) não (3) não sei 

Quais os medicamentos que você usa no momento para “doença de Chagas”? 

(0) nenhum (1) Rochagan® (2) Lampit® (3) outro   

Se outro, cite o medicamento: _________________________________________ 

 

 

HISTÓRIA FAMILIAR DE DOENÇA DE CHAGAS 

Atualmente há alguém com problema no coração na sua família? (1) sim (2) não (3) não sei   

Qual é o grau de parentesco?  (1) pai (2) mãe (3) irmão (4) filho (5) tio (6) primo carnal (7) sobrinho  
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(8) avô paterno (9) avó paterna (10) avô materno (11) avó materna (12) outros: 

___________________ 

 

Há alguém com problema no esôfago (entalo) ou intestino grosso na família? (1) sim (2) não (3) 

não sei   

Qual é o grau de parentesco?  (1) pai (2) mãe (3) irmão (4) filho (5) tio (6) primo carnal(7) sobrinho 

(8) avô paterno (9) avó paterna (10) avô materno (11) avó materna(12) outros: ___________________ 

   

Você já teve/tem alguma dessas doenças? (Câncer, AIDS, anemias, esclerose múltipla, diabetes 

etc): Qual idade você apresentou esta doença? -
__________________________________________________________________ 

 

Atualmente há alguém com outras doenças na sua família (Câncer, AIDS, anemias, esclerose 

múltipla, diabetes etc): 

Qual o grau de parentesco? 

_____________________________________________________________ 

 

Tem conhecimento de alguma doença hereditária que afete seus pais, irmãos, irmãs ou cônjuge? 

_______________________ 

 

Atualmente você tem parentes com doença de Chagas? (1) sim (2) não (3) não sei 

Qual é o grau de parentesco?  (1) pai (2) mãe (3) irmão (4) filho (5) tio (6) primo carnal (7) sobrinho 

(8) avô paterno (9) avó paterna (10) avô materno (11) avó materna (12) outros: 

___________________  

 

Você tem parentes falecidos com doença de Chagas? (1) sim (2) não (3) não sei 

Quantos? ______ Há quanto tempo faleceram? __________ 

Qual é o grau de parentesco?  (1) pai (2) mãe (3) irmão (4) filho (5) tio (6) primo carnal (7) sobrinho  

(8) avô paterno (9) avó paterna (10) avô materno (11) avó materna (12) outros: 

___________________ 

  

Você tem parentes que morreram de repente? (1) sim (2) não (8) não sei 

Qual é o grau de parentesco?  (1) pai (2) mãe (3) irmão (4) filho (5) tio (6) primo carnal (7) sobrinho  

(8) avô paterno (9) avó paterna (10) avô materno (11) avó materna (12) outros: 

___________________ 

 

  

HISTÓRIA DE INTERNAÇÃO, TRATAMENTO E APOSENTADORIA 

Você já foi internado por causa da doença de Chagas? (1) sim (2) não (8) não sei 

Há quanto tempo?____________ Em que hospital ou cidade? 

_____________________________________________________________________ 

 

Você consultou com cardiologista devido à doença de Chagas? (1) sim (2) não (8) não sei 

Em que hospital ou cidade? ___________________________________________________ 

 

Você já usou: (1) Rochagan® (2) Lampit® (3) nenhum (4) não sei Quantas vezes?______ 

Quando?_______ 

Você tem receitas do tratamento? (citar/anexar) (1) sim  (2) não  (3) não sei 

Quantos comprimidos ao dia? ________  Quantos vidros? ______  Por quanto tempo? 

__________ 

Em qual município você foi tratado? _________________ 

 

Medicamentos usados rotineiramente (indicar a frequência em vezes/dia) 

( ) hormônios 
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( ) vitaminas e/ou suplementos 

( ) antibióticos 

( ) insulina 

( ) tranquilizantes 

( ) relaxantes musculares 

( ) outros – quais? 

 

Você apresentou alguma reação de mal estar durante o tratamento? (1) sim (2) não (3) não sei 

Qual/quais?  Quando?  

    

    

 

Foi preciso parar o tratamento?  (1) sim (2) não (3) não sei   Quando? _______________ 

Foi feita mudança na forma de tratamento?  (1) sim (2) não (3) não sei   Quando? 

_______________ 

 

Você já é aposentado por Doença de Chagas? (1) sim (2) não Há  quanto tempo? ______  

 

 

HISTÓRIA DOS EXAMES LABORATORIAIS 

Quais os exames (com seus resultados) que você fez durante o tratamento? 

_________________________________________________________ 

Você tem algum dos exames com você? (citar/anexar) (1) sim  (2) não  (3) não sei 

 

DÚVIDAS SOBRE A DOENÇA E O TRATAMENTO 

Você tem alguma dúvida sobre a Doença de Chagas? 

________________________________________________________ 

Você tem alguma dúvida sobre o tratamento com Rochagan®? 
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Apêndice III: Mini-exame do estado mental 
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Apêndice IV. Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida-F36 

 

Nome do Paciente 

 

Código   Data 

 

Hora 

No do teste (geral)                                                  □ Fase 1                                   □ Fase 2 

 

Examinador 

 

 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido à 

sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?  

 Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito 

esforço, tais como correr, levantar objetos 

pesados, participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover 

uma mesa, passar aspirador de pó, jogar 

bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma 

atividade regular, como consequência de sua saúde física?   

 Sim Não 
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a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 

outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 

necessitou de um esforço extra).  

1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra atividade 

regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 

outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 

geralmente faz. 

1 2 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas 

atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro de 

casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 

semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em 

relação às últimas 4 semanas.  

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 1 2 3 4 5 6 
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tem se sentido tão 

deprimido que nada 

pode anima-lo? 

d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido esgotado? 
1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais interferiram 

com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A 

maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente 

falso 

a) Eu costumo obedecer  

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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Apêndice V: Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage 
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Anexo I. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade 

Federal de Ouro Preto 
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Anexo II. Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais em Pesquisas da Universidade 

Federal de Ouro Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


