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Relação Materno-Fetal na Infecção Chagásica Experimental

Maria Teresa Rivera & Silvana Marques de Araújo

A prevalência da infecção por Trypanosoma cruzi em mulheres grávidas varia de 2% a 51% em centros
urbanos e de 23% a 81% em  zonas endêmicas da América Latina (Bittencourt, 1992). Na primeira parte deste
capítulo, analisaremos os dados da literatura relacionados às conseqüências da gravidez sobre a infecção da mãe, a
infecção congênita e a transmissão de anticorpos maternos.

6.1  A Relação Materno-fetal e Mãe-filho

6.1.1  Conseqüências da Gravidez sobre a Infecção
da Mãe

A literatura relata somente sete casos de infecção aguda durante a gestação (Bittencourt, 1988). Quatro
destas mulheres tiveram crianças prematuras e as outras três tiveram crianças a termo, sem complicações. A
maioria dos casos, apresentados pela literatura, tratava de pacientes infectadas mas assintomáticas (Howard,
1976; Bittencourt, 1976). Duas publicações salientam a ausência de alterações patológicas em mulheres
grávidas que apresentavam forma cardíaca crônica da doença de Chagas (Oliveira et al., 1968) e mais
recentemente, outra publicação (Gilson et al., 1995) confirma este dado em uma mulher grávida que
apresentava problemas cardíacos e gastrointestinais relacionados com a fase crônica da doença de Chagas.
Um caso de morte materna no início da gravidez, diretamente associada com a doença de Chagas, foi
relatado por Freitas & Pinto Lima, em 1950. Dois falecimentos fora da gravidez foram observados no
estudo de Oliveira et al. (1968), onde foram seguidas 106 mulheres grávidas e infectadas por T. cruzi. Até
o momento não existem dados precisos com relação à exacerbação da parasitemia durante a gravidez, nem
foram estudadas as interações entre a infecção por T. cruzi, a capacidade de reprodução e o controle da
infecção durante a gestação (Bittencourt, 1992).

6.1.2  Doença de Chagas Congênita

Como a infecção por T. cruzi pode ser transmitida ao feto por via transplacentária, a relação mãe-filho na doença de
Chagas tem sido estudada sobretudo neste contexto. A transmissão pode acontecer tanto durante a fase aguda, quanto
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durante a fase crônica da infecção materna  (Howard, 1976; Bittencourt, 1976; Azogue & Darras, 1991).
Em regiões endêmicas a transmissão congênita do T. cruzi é um evento freqüente. Sua prevalência é mais

elevada na Bolívia, chegando a 14,8% em Santa Cruz de la Sierra  (Azogue et al., 1985). Segundo Bittencourt et
al. (1985), é de 10,5% na Bahia, Brasil, e de 10% na Argentina (Votta et al., 1983).

A transmissão para o concepto pode se dar de três formas distintas:

• por via hematogênica (pré-natal), que é a mais freqüente; os tripomastigotas provenientes da mãe invadem
ativamente o trofoblasto, sem lesão prévia ou necrose das células trofoblásticas, penetrando, assim, nas diferen-
tes células placentárias (Dvorak & Schmunis, 1972; Bittencourt, 1988). Os parasitas transformam-se em
amastigotas, multiplicam-se e são liberados na corrente circulatória fetal após transformarem-se, novamente,
em tripomastigotas e romperem as células hospedeiras (Bittencourt,1988; Azogue & Darras, 1991);

• através do líquido amniótico os parasitas podem contaminar o feto quando ele o aspira (Bittencourt et al., 1981);
• por via oral, através do leite materno (pós-natal) (Mazza et al., 1936; Medina-Lopez, 1983). Segundo Bittencourt

(1992), esta forma de transmissão é rara.

A doença de Chagas congênita é grave e provoca freqüentemente aborto, fetos prematuros e morte perinatal
(Bittencourt, 1976). Um recém-nascido de mãe chagásica pode nascer assintomático e os sintomas de fase aguda
aparecerem alguns dias ou meses mais tarde (Howard, 1976; Azogue & Darras, 1991), com mortalidade de
49% durante o primeiro ano de vida (Bittencourt, 1988, 1992).

A metodologia utilizada no diagnóstico da infecção chagásica em recém-nascidos é:

• exame parasitológico direto (método de Strout) em sangue do cordão umbilical e do recém-nascido (Azogue &
Darras, 1991);

• estudo patológico de placentas e seus anexos (Azogue & Darras, 1991; Bittencourt, 1992);
• xenodiagnóstico (Azogue & Darras, 1991; Bittencourt, 1992);
• estudo sorológico de anticorpos IgM e IgG do recém-nascido, com especificidade para o antígeno SAPA  (Reyes

et al., 1990; Bittencourt, 1992).

6.1.3  Transmissão de Anticorpos da Mãe ao Feto

No homem, os anticorpos maternos anti T. cruzi foram evidenciados no sangue do cordão umbilical, indi-
cando assim uma clássica transmissão transplacentária (Miles, 1972; Brenière et al., 1983). No entanto, ne-
nhum dado existe sobre os isotipos de imunoglobulinas da classe G (IgG) transmitidos, nem sobre a proteção que
eles possam eventualmente exercer.

A transmissão de anticorpos maternos e de seus idiotipos pode também induzir in utero uma sensibilização
antiidiotípica de linfócitos T do feto. Este fenômeno poderia influenciar o desenvolvimento da futura resposta
imune neste feto e a mortalidade de recém-nascidos à uma infecção por T. cruzi adquirida após o nascimento em
zona endêmica para a doença de Chagas (Eloi-Santos et al., 1989).

As transmissões pré-natal e pós-natal de anticorpos maternos têm sido demostradas em camundongos e ratos
(Kolodny, 1939; Miles, 1972; Baitner, 1986; Marques de Araújo et al., 1996). A imunidade assim adquirida
não impede a infecção, mas diminui a mortalidade e a gravidade de uma infecção adquirida após o nascimento,
se esta acontece até dez dias depois do desmame dos animais (Kolodny 1939; Marques de Araújo & Chiari,
1996). Por outro lado, não se pode deixar de mencionar o papel prejudicial que anticorpos maternos anti T. cruzi
podem desenvolver em camundongos descendentes de mães chagásicas (Marques de Araújo et al., 1996) que
analisaremos mais adiante. Os isotipos de anticorpos preferencialmente transmitidos pelos animais infectados
por T. cruzi  não têm sido estudados. De maneira geral sabe-se que as imunoglobulinas IgG2a estão presentes em
maior quantidade no leite dos camundongos que em outros isotipos. A passagem de imunoglobulinas por via
digestiva limita-se às IgG que se fixam a receptores Fc da superfície dos enterócitos do jejuno (Simister, 1990)
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6.2  A Relação Materno-Fetal na Infecção Experimental
por T. cruzi

Como já comentado, a relação mãe-filho na doença de Chagas tem sido estudada sobretudo no contexto da
transmissão congênita no homem e no animal, dispondo-se de poucos dados sobre outros aspectos importantes
desta relação. As conseqüências da infecção da mãe sobre o crescimento e o desenvolvimento imunitário do feto e
do recém-nascido, além da avaliação da suscetibilidade da prole à infecção pelo T. cruzi sem transmissão congênita
do parasito, não haviam sido estudadas.

O Laboratório de Parasitologia da Universidade Livre de Bruxelas dedicou-se ao estudo da relação materno-
fetal e da relação mãe-filho, abordando estas perguntas em um modelo experimental sem a transmissão congênita
do T. cruzi. Foi escolhido o camundongo Balb/C que, quando infectado pelo parasita, apresenta suscetibilidade
intermediária à infecção e desenvolve a doença de Chagas crônica de maneira semelhante à do homem, permitin-
do, assim, abordar também outros aspectos da interação entre a infecção, a gravidez e a imunidade materna.

6.2.1  Interações entre a Infecção Crônica por T. cruzi
do Camundongo com a Gestação

Estudaram-se as conseqüências da infecção crônica por T. cruzi sobre a capacidade de reprodução de camundongos
e sobre o crescimento fetal. Também analisaram-se uma eventual transmissão congênita e a  influência da gestação sobre
a infecção da mãe. As principais conclusões deste trabalho (Carlier et al., 1987) foram:

• a infecção por T. cruzi não modifica nem a  fecundidade nem a reprodução no camundongo. Estes resultados
foram evidenciados pela comparação das taxas de acasalamento, gravidez e de implantações e reabsorções fetais
nos cornos uterinos, observadas entre fêmeas grávidas, infectadas cronicamente, e seus controles, fêmeas grávi-
das não infectadas;

• a infecção por T. cruzi altera o peso dos camundongos antes da gestação mas não altera o peso das placentas;
• a infecção crônica da mãe neste modelo não leva à infecção congênita  mas provoca um retardo do crescimento fetal.

Estes resultados mostraram que a gestação não modifica a infecção da mãe nem a sua capacidade de reprodu-
ção, mas leva a um retardo do crescimento intra-uterino, sem transmissão do parasito.

6.2.2  A Lactação Diminui a Mortalidade mas não a
Parasitemia Durante a Fase Aguda da Infecção
por T. cruzi em Camundongos

Analisou-se a influência da lactação sobre o desenvolvimento da infecção aguda por T. cruzi e deste estudo
concluiu-se que a mortalidade de fêmeas de camundongos em lactação infectadas é inferior à de fêmeas infectadas
fora do período de lactação (após um a dez dias de lactação) (Rivera et al., 1991). Por outro lado, fêmeas de
camundongos infectadas em período de lactação suportaram parasitemia superior (4,5 vezes maior) e  tiveram o
período de vida mais longo que seus controles, fêmeas infectadas fora do período de lactação. Estas observações
indicam claramente o efeito benéfico da lactação sobre a fase aguda da infecção por T. cruzi em camundongos,
diminuindo as conseqüências letais de uma parasitemia muito elevada.
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6.2.3  A Resposta Imune Humoral e Celular em Fêmea
de Camundongo Grávida e Cronicamente
Infectada por T. cruzi

De acordo com os dados obtidos anteriormente, que não evidenciaram influência da gravidez sobre o nível
da infecção de fêmeas de camundongos infectados, e sabendo que a gravidez pouco altera o estado imunitário de
um animal não infectado, pretendeu-se com este estudo esclarecer se a resposta imune, profundamente modifi-
cada em camundongos infectados por T. cruzi, era ou não modificada pela gravidez. Os resultados obtidos foram
os seguintes, considerando a imunidade humoral (Carlier et al., 1987):

• a gravidez modifica sensivelmente a hipergamaglobulinemia associada à infecção por T. cruzi. Os níveis de IgG,
sobretudo os de IgG2a e de IgG3, são particularmente baixos; os de IgM são pouco afetados e os de IgA
não são afetados de forma alguma. Os níveis  de complexos imunes circulantes, o fator reumatóide e os anticorpos
anti DNA estão igualmente reduzidos de maneira significativa. Estes dados indicam uma diminuição sensível
no nível de ativação policlonal B, que tem lugar durante a infecção crônica pelo parasita;

• a gravidez diminui a taxa de anticorpos anti T. cruzi (-37%), mas não modifica a de IgM, nem a dos anticorpos
líticos;

• a gravidez não modifica, sensivelmente, o reconhecimento dos antígenos de T. cruzi pelos anticorpos destes
camundongos.

Estes resultados permitiram afirmar que a gravidez, durante a infecção crônica pelo T. cruzi, está associada a
uma diminuição de certos parâmetros imunológicos humorais, os quais, no entanto, são insuficientes para modi-
ficar o curso da infecção.

O papel da gestação sobre a imunidade celular em camundongos foi estudado utilizando-se o teste de
proliferação celular com células de baço de camundongo, obtidas no 17o dia de gestação, ante a Con A e ante
uma preparação antigênica de T. cruzi (Rivera et al.,  dados não publicados). Estudou-se também a produção de
duas citocinas multifuncionais importantes, IFN-γ e TNF-α, que podem intervir durante a gestação (Chen et al.,
1991; Shirahata et al., 1992) e que também estão implicadas durante a infecção pelo T. cruzi (Tarleton &
Nabors, 1991; Torrico et al., 1991). A detecção destas citocinas foi feita em sobrenadantes celulares e no soro dos
camundongos estudados.

Os resultados mostraram claramente que a gravidez não afeta nem a resposta proliferativa específica nem a
inespecífica. No entanto, a infecção por si mesma deprime a resposta celular à Con A em fêmeas de camundongos
grávidas ou não. Isto confirmou, mais uma vez, o efeito imunossupressor da infecção por T. cruzi em camundon-
gos e evidenciou o papel considerável da infecção da mãe sobre seu estado imunológico e de suas eventuais
repercussões sobre o feto.

A produção das citocinas estudadas nos sobrenadantes de células esplênicas não se modifica com a gravidez.
Ao contrário, a produção sérica de TNF-α mostrou-se aumentada em fêmeas de camundongos infectadas e
grávidas. Este último resultado incentivou o prosseguimento dos estudos desta citocina nas referidas fêmeas,
como será visto mais adiante.

6.2.4  Diminuição da Resistência à Infecção por T.
cruzi Adquirida na Prole de Fêmeas de Camun-
dongos Cronicamente Infectados

Diversos elementos imunológicos como  anticorpos,  antígenos circulantes,  imunocomplexos, citocinas ou
células sensibilizadas podem ser transmitidas da mãe à sua prole e assim modular a resposta imune de sua
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descendência. No que concerne à prole de fêmeas de camundongos grávidas infectadas, pretende-se inicialmente
verificar a hipótese da existência de uma possível modificação na resistência destas proles à infecção pelo T. cruzi
adquirida após seu nascimento. Para tanto, seguiu-se o desenvolvimento de uma infecção pelo T. cruzi em proles
com dois meses de idade, descendentes de mães cronicamente infectadas. Os resultados obtidos podem ser assim
resumidos (Carlier et al., 1992):

• ausência de infecção congênita na prole de fêmeas de camundongos cronicamente infectadas no modelo utili-
zado;

• observação de parasitemia e mortalidade mais elevadas na prole descendente de mães infectadas;
• esta diminuição da resistência da prole a uma infecção adquirida pelo T. cruzi é máxima quando esta prole foi

exposta à influência materna no período pré-natal (placenta) e pós-natal (leite). Este fato leva a prole a uma
incapacidade de controlar a fase aguda da infecção pelo T. cruzi, mas não tem efeito sobre sua fase crônica;

• este fenômeno é específico para o T. cruzi, e mostrou-se reversível e transitório uma vez que não é observado em
proles infectadas aos cinco meses de idade.

Estes resultados sugerem uma depressão da resposta imune à infecção adquirida por T. cruzi em proles
descendentes de fêmeas de camundongos cronicamente infectadas com este mesmo parasito. Sugerem ainda uma
influência materna que pode ser prejudicial e não protetora para a prole.

6.2.5  Produção Elevada do Nível de Tnf-α em Fê-
meas de Camundongos Grávidas Infectadas
Cronicamente por T. cruzi e seu Aumento nos
Fetos e na Prole destas Fêmeas

Os trabalhos anteriormente realizados mostraram, por um lado, que a infecção crônica por T. cruzi em
fêmeas de camundongos grávidas levava a um retardo de crescimento fetal intra-uterino. Por outro lado, a
prole destas mesma fêmeas cronicamente infectadas apresentou níveis elevados de parasitemia e mortalidade,
sugerindo uma depressão em sua resposta imune a uma infecção adquirida por T. cruzi. Considerando que o
TNF-α é uma citocina multifuncional implicada no crescimento fetal, na maturação dos tecidos linfóides
fetais e que pode dar origem a lesões fatais em fenômenos inflamatórios agudos (Clark & Chaudri, 1988; De
Kossodo et al., 1992;  Giroir et al., 1992), investigou-se o seu papel nos fenômenos anteriormente observados
nas interações materno-fetal e mãe-filho na infecção pelo T. cruzi. Estudou-se assim, a produção dessa citocina
em fêmeas de camundongos infectadas e grávidas, no timo fetal e na prole destas fêmeas, especialmente
quando apresentavam uma infecção adquirida pelo T. cruzi. Os resultados obtidos foram os seguintes (Rivera
et al., 1995):

• a gestação aumenta os níveis séricos de TNF-α em fêmeas de camundongos cronicamente infectados pelo T.
cruzi;

• as células tímicas de fetos provenientes de mães infectadas por T. cruzi produzem muito mais RNA de
TNF-α;

• a prole (machos e fêmeas) descendente de fêmeas cronicamente infectadas é capaz de produzir níveis elevados de
TNF-α sérico circulante, depois de estimulados com LPS.

Estes resultados sugerem que descendentes de fêmeas de camundongos cronicamente infectadas pelo T. cruzi
são estimulados a produzir níveis elevados TNF-α antes e após o nascimento. Isto mostra o papel importante
desta citocina nas relações materno-fetal e mãe-filho durante a infecção pelo T. cruzi.
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6.2.5  Os Anticorpos Maternos Anti T. cruzi de Fê-
meas de Camundongos e sua Influência no
Agravamento da Infecção Aguda por T. cruzi
de sua Prole

Outros fatores solúveis existentes no soro de fêmeas de camundongos cronicamente infectadas com T. cruzi e
que podem ser transmitidos à sua prole são os anticorpos específicos contra este parasita. Neste estudo analisou-se o
possível papel destes anticorpos maternos no agravamento da infecção adquirida por T. cruzi na prole descrita
anteriormente. Para tanto, reproduziu-se a fisiologia da transferência de anticorpos maternos anti T. cruzi previamen-
te observados no homem e no camundongo, inoculando em fêmeas de camundongos grávidas, em período de
lactação e não infectadas,  soro crônico ou anticorpos anti T. cruzi purificados, provenientes de fêmeas de camundon-
gos cronicamente infectadas. Foram obtidos os seguintes resultados (Marques de Araújo et al., 1996):

• fêmeas de camundongos grávidas e lactantes inoculadas com soro crônico ou com anticorpos anti T. cruzi
purificados apresentaram nível mais baixo de anticorpos circulantes quando comparadas com fêmeas infectadas
fora da gravidez e do período de lactação, sugerindo assim que existe transferência de anticorpos para o feto e
para a prole que está sendo aumentada;

• a prole descendente destas fêmeas inoculadas com soro ou anticorpos anti T. cruzi purificados e que por sua vez
foi inoculada com o parasita aos dois meses de idade apresentou parasitemia mais elevada e menor sobrevida que
camundongos infectados com T. cruzi e sem transferência de anticorpos maternos anti T.cruzi.

Estes resultados mostraram que a transferência de anticorpos maternos pode exercer influência prejudicial sobre
sua prole. Isto não exclui a função de outros fatores maternos transmitidos à sua descendência, como os antígenos
parasitários circulantes ou os fatores envolvidos na indução da transcrição do TNF-α, analisada anteriormente.

Como perspectivas deste trabalho experimental pode-se considerar os seguintes aspectos: o conjunto dos
resultados obtidos leva à reflexão sobre a relação da influência materna da infecção pelo T. cruzi sobre a suscepti-
bilidade de sua prole à infecção por este mesmo parasito e deixa claro sua influência prejudicial em certas etapas
da vida pré e pós-natal; leva ao questionamento sobre o papel das relações materno-fetais e sobre o desenvolvimen-
to das formas clínicas da doença de Chagas na qual existe um gradiente considerável de gravidade. As crianças em
áreas endêmicas são particularmente sensíveis à infecção aguda pelo T. cruzi durante os cinco primeiros anos de
vida e este modelo experimental sugere uma explicação possível para esta observação.

Evidentemente as conclusões deste trabalho experimental não podem ser extrapoladas diretamente para o
homem, no entanto podem conduzir a investigações epidemiológicas sobre a possibilidade de retardo de cresci-
mento fetal em crianças não infectadas, nascidas de mães infectadas e o impacto deste retardo sobre sua saúde no
futuro. Podem ainda, conduzir à suspeita de ocorrência de infecção adquirida mais grave em filhos de mães chagásicas.
Aventadas estas situações, a dupla mãe chagásica-filho poderá ser vista como um grupo de alto risco, levando a
decisões de saúde pública que tenham como objetivo limitar os efeitos graves da doença de Chagas em áreas
endêmicas.
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