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1 . Introdução 

A doença de Chagas, infecção parasitária causada pelo Trypanosoma cruzi, 
encontra-se amplamente distribuída na maior parte do continente americano, já 
tendo sido diagnosticada desde o sul dos Estados Unidos até o sul da Argentina, 
sendo que em 1990 estimava-se a existência de 16 a 18 milhões de infectados nas 
Américas Central e do Sul (Pan American Health Organization, 1990). No Brasil, 
segundo dados do Ministério da Saúde, calcula-se em cinco milhões o número de 
chagásicos, a maioria hoje vivendo nas grandes cidades em conseqüência do afluxo 
de indivíduos de baixa condição sócio-econômica desde as áreas rurais para os 
centros urbanos (Rocha et al., 1994). 

Situação similar tem sido observada nos Estados Unidos da América, país onde 
esta endemia não ocorre, mas que nos últimos anos tem recebido milhares de imi
grantes procedentes de países da América Latina, particularmente do México e Amé
rica Central, onde a tripanossomíase é comum, ocasionando o aparecimento da doen
ça não só na sua forma cardíaca crônica (Hagar & Rahimtoola, 1991), mas também na 
forma aguda, inclusive adquirida por via transfusional (Grant et al., 1989; Nickerson et 
al., 1989). Estimativas recentes calculam a existência de 100 000 pessoas infectadas 
naquele país, mas suspeita-se que estas cifras sejam subestimadas (Navin et al., 1985; 
Hagar & Rahimtoola, 1991). 

Desde o final dos anos 60, vários autores verificaram a ocorrência de formas 
graves da moléstia, particularmente meningoencefalite, quando esta se encontrava 
associada a doenças que levavam a grave imunodepressão (Amato Neto et al., 1968; 
França et al., 1969; Queiroz, 1973). Descrições desta natureza foram relatadas não só 
no Brasil (Metze, 1991), mas em vários países da América Latina, onde a doença de 
Chagas é endêmica (Rivero et al., 1974; Monteverde et al., 1976; Pizzi et al., 1982; 
Corona et al., 1988), e nos Estados Unidos (Kohl et al., 1982). A imunossupressão em 
pacientes com infecção pelo T.cruzi pode resultar em reativação da infecção com 
feições clínicas mais graves do que as habitualmente vistas nas formas agudas resul
tantes de transmissão por triatomíneos ou pós-transfusionais. O percentual de indiví¬ 



duos com alguma imunodepressão resultante de enfermidades ou uso de drogas, que 
reativarão a infecção ao longo do tempo, é desconhecido, e também não se conhece 
até o momento fatores capazes de predizer sua ocorrência (Barousse et al., 1980; 
Kirchhoff, 1993). 

O advento dos transplantes de órgãos, a partir dos anos 70, veio acrescentar à 
enorme lista de doentes imunodeprimidos já existentes um grande número de pesso
as que são submetidas à terapia imunossupressora para controlar a rejeição do enxer
to e, em muitos desses casos, em que a doença de Chagas, na sua forma crônica, 
coexistia por ocasião do transplante, observou-se a reativação da infecção sob a 
forma de encefalite ou miocardite graves, com alta letalidade (Mocelin et al., 1977; 
Stolf et al., 1987; Geiseler et al., 1987). Outro grave problema que ocorreu com a 
realização dos transplantes foi a transmissão do T.cruzi através do próprio órgão do 
doador chagásico, fato que resultou em casos agudos da moléstia no receptor, às 
vezes meses após o transplante (Chocair et al., 1985; Figueiredo et al., 1990). 

A partir de 1981 surge a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), infec
ção causada pelos vírus da imunodeficiência humana 1 e 2 (HIV-1 e HIV-2), que 
rapidamente se disseminou para todos os continentes, incluindo as zonas endêmicas 
de doença de Chagas nas Américas Central e do Sul. Sendo o T.cruzi um parasita 
intracelular cuja defesa imunológica é fundamentalmente mediada por linfócitos T, 
era esperado que reativações desta moléstia em sua fase crônica indeterminada ou 
cardíaca ocorresse naqueles indivíduos que eventualmente adquirissem algum dentre 
os retrovirus causadores da AIDS. Poucos casos desta associação estão hoje descritos, 
mas acreditamos que, no futuro, esta co-infecção tornar-se-á mais comum, uma vez 
que a epidemia de AIDS continua aumentando progressivamente em todo o mundo 
(Nishioka et al., 1993; Rocha et al., 1994). 

Neste capítulo serão discutidos em detalhes a fisiopatologia, a anatomia patoló
gica, o quadro clínico, o diagnóstico e a terapêutica da doença de Chagas associada 
às diversas condições imunodepressivas encontradas hoje na prática clínica. 

2. Anatomia patológica 

O conhecimento das alterações morfológicas em chagásicos crônicos imunode
primidos fundamenta-se, especialmente, em relatos de casos; publicou-se recente
mente trabalho sobre a anatomia patológica da associação doença de Chagas-AIDS, 
com casuística relativamente ampla e revisão da literatura (Rocha et al., 1994). 

O estudo de biópsias cerebrais e de material de necrópsia tem revelado, na 
tripanossomiase crônica com imunossupressão, sinais de infecção (e inflamação) agu
da pelo T.cruzi, em especial no sistema nervoso central e no coração; lesões agudas 
de outros órgãos são descritas esporadicamente (Almeida et al., 1974; Simões et al., 
1994). 

Outros achados morfológicos que também podem ser observados nestes paci
entes incluem: 
a) alterações devido à própria tripanossomiase crônica e que provavelmente já exis

tiam antes que se instalasse a imunodepressão, tais como focos de cardite crônica 
(com ou sem fibrose), lesões neuronais em esôfago e intestino grosso etc.; 



b) alterações relacionadas diretamente à doença ou condição causadora da imunode
pressão (infiltração leucêmica ou linfomatosa, lesões imputáveis ao HIV, sinais de 
rejeição de transplante etc.); 

c) infecções oportunísticas por variados agentes, como Pneumocystis carinii, citome¬ 
galovírus, Toxoplasma gondii etc. 

A meningoencefalite chagásica aguda representa a doença mais freqüentemente 
relatada na associação doença de Chagas-imunodepressão. Macroscopicamente, o 
encéfalo é aumentado de peso e volume, com alargamento dos giros e estreitamen¬ 
to dos sulcos. Aos cortes, observam-se áreas pseudotumorais amolecidas, em partes 
hemorrágicas, de limites imprecisos e medindo até vários centímetros de diâmetro 
(Figura 1). Tais lesões têm sido verificadas nos diferentes lobos dos hemisférios ce
rebrais e, com menor freqüência, no tronco cerebral e no cerebelo; atingem subs
tância branca e cinzenta, parecendo predominar na primeira. Microscopicamente, 
especialmente nas áreas amolecidas (pseudotumorais), tem-se constatado encefalite 
associada a parasitismo de grau variável (usualmente intenso) pelo T.cruzi. A infla
mação traduz-se por: exsudato perivascular e parenquimatoso de macrófagos, linfó
citos, plasmócitos e, em menor grau, granulócitos neutrófilos; nódulos microglials 
em substância branca e cinzenta; gliose astrocítica multifocal; necrose vascular e pa¬ 
renquimatosa; focos de hemorragia recente e antiga; edema e amastigotas do T.cruzi 
em células gliais e macrófagos, e livres no interstício (Figura 2). Meningite leve ou 
moderada, com exsudato mononuclear e neutrofílico, associa-se à encefalite (Rocha 
et al., 1994). 

Miocardite aguda pelo T.cruzi: constitui outro achado morfológico importante 
em chagásicos imunodeprimidos, todavia, menos freqüente que a meningoencefalite. 
Em um dos casos relatados (Tresoldi et al., 1984), de criança de cinco meses de idade 
com doença de Chagas congênita submetida a corticoterapia, descreveu-se cardiome
galia acentuada, com hipertrofia do miocárdio e intensa dilatação das câmaras. Nos 
demais relatos, não havia alterações macroscópicas dignas de registro, exceto as rela
cionadas com a cardiopatia crônica. O exame microscópico do coração tem mostrado 
infiltração focal ou difusa do miocárdio por mononucleares (às vezes também por 
granulócitos neutrófilos e eosinófilos), necrose focal de miocardiócitos e ninhos de 
amastigotas de T.cruzi em miofibras; a inflamação também pode atingir o epicárdio e 
o endocárdio (Almeida et al., 1974; Oddó et al., 1992; Rosemberg et al., 1992; Rocha 
et al., 1993; Rocha et al., 1994). 

Em três pacientes com cardiopatia chagásica crônica submetidos a transplante 
cardíaco e tratamento imunossupressivo, relataram-se lesões cutâneas nos membros 
inferiores e tórax, caracterizadas macroscopicamente por eritema e infiltração e, his¬ 
tologicamente, por paniculite com edema, necrose focal e exsudato mononuclear e 
neutrofílico na tela subcutânea; formas amastigotas do T.cruzi eram numerosas nas 
lesões de dois pacientes e escassas em um deles (Stolf et al., 1987). Ninhos de 
amastigotas foram relatados em células musculares lisas do esôfago (Almeida et al., 
1974) e do esôfago e do colo (Tresoldi et al., 1984), respectivamente em paciente 
chagásico crônico portador de doença de Hodgkin, submetido a quimioterapia, e em 
criança com infecção chagásica congênita, submetida a corticoterapia após trauma
tismo craniano. 



3. Estudos experimentais 

Avaliações do efeito de diversas drogas imunossupressoras na doença de Cha
gas experimental vêm sendo realizadas há várias décadas. O tratamento de camun
dongos ou ratos cronicamente infectados pelo T.cruzi com corticosteróides e/ou imu¬ 
nossupressores (ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina A) tem demonstrado, em 
geral, reativação da infecção crônica com aumento da parasitemia, agravamento da 
miocardite e aumento da mortalidade (Kumar et al., 1970; Nery-Guimarâes, 1971; 
Brener & Chiari, 1971; McCabe et al., 1985; Meckert et al., 1988; Sinagra et al., 1993), 
embora este último efeito não tenha sido um achado constante (Okumura & Decourt, 
1969). As diferenças observadas entre as várias publicações parece dever-se, pelo 
menos em parte, à cepa utilizada no experimento ou ao tipo de droga imunossupres¬ 
sora (Brener & Chiari, 1971; Nery-Guimarães, 1971). Em estudo com camundongos, o 
uso de um tripanossomicida (nifurtimox) associado aos agente imunossupressores 
preveniu a reativação da infecção e reduziu as alterações eletrocardiográficas caracte
rísticas da doença (Meckert et al., 1988), achado este que pode ser de relevância para 
a prática clínica. 

4. Doença de Chagas em imunodeprimidos 

Em pacientes imunodeprimidos o quadro clínico da doença de Chagas reativa
da é similar ao de uma infecção aguda pelo T.cruzi, com febre, linfadenopatia, erup
ção cutânea, miocardite e meningoencefalite, ocorrendo isoladas ou nas mais varia
das combinações. Estes sinais e sintomas são freqüentemente associados, sendo às 
vezes mascarados por outros relacionados com a doença de base ou ao seu tratamen
to. Muitos dos casos de doença de Chagas em imunodeprimidos relatados na literatu
ra não têm sido decorrentes de reativação da doença crônica, mas sim casos agudos 
transmitidos por transfusão de sangue ou derivados; a imunodepressão pode, nesses 
casos, exercer papel facilitador para que a infecção se manifeste como doença, por 
vezes com gravidade. Serão discutidos a seguir aspectos da doença de Chagas em 
diferentes situações de imunodepressão. 

4 . 1 . Doença de Chagas e doenças hematológicas 

Relativamente, poucos casos de associação de doença de Chagas com neopla
sias hematológicas foram descritos na literatura, a maioria ocorrendo em casos de 
leucemia aguda do tipo linfocítico (Tabela 1). À exceção de um, todos os pacientes 
receberam quimioterapia antineoplásica, associada ou não a corticosteróides. Em metade 
dos casos descritos houve doença aguda relacionada a transfusão sangüínea adminis
trada por ocasião do diagnóstico da doença de base ou de seu tratamento, nos quais 
não se pode dizer que tenha havido reativação, mas onde a imunodepressão pode ter 
contribuído para o agravamento do quadro agudo. Nos demais, tanto a doença de 
base quanto o seu tratamento devem ter propiciado condições favoráveis à reativação 
da infecção crônica pelo T.cruzi. 



As formas clínicas foram predominantemente cardite e meningoencefali te, ten

do sido observados em estudos necroscópicos envolvimento esporádico de outros 

órgãos, tais c o m o esôfago, fígado e medula óssea. Na maioria dos casos, o parasita foi 

encontrado no exame direto do sangue periférico, que também foi positivo no líqui

do pericárdico de um paciente que apresentou pericardite. Quando testes sorológicos 

estiveram disponíveis, observou-se negatividade das reações sorológicas em 3 de 12 

casos, apesar do achado do T.cruzi no sangue ou nos tecidos. É importante ressaltar 

que, nos sete casos e m que se instituiu terapêutica específica contra o T.cruzi, houve 

boa evolução, com sobrevida dos pacientes. 



4.2. Doença de Chagas em transplantados 

Vários trabalhos da literatura têm discutido a ocorrência de doença de Chagas 
em doentes que realizaram transplantes de diferentes órgãos. A maioria dos casos 
relatados ocorreu em transplantes de rim, sendo que em parte deles a infecção foi 
adquirida através do órgão proveniente de doador chagásico (Chocair et al., 1981; 
Chocair et al., 1985; Figueiredo et al., 1990). O transplante cardíaco tem sido utilizado 
como modalidade terapêutica para o tratamento de pacientes com miocardiopatia 
chagásica crônica com insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico. Estes 
pacientes são submetidos a terapia imunossupressora com finalidade de impedir a 
rejeição d o enxerto, estando, portanto, sujeitos a reativarem a infecção chagásica, 
uma vez que o T.cruzi persiste no sangue e em outros órgãos do receptor. Já foi 
também relatado um único caso de doença de Chagas de evolução fulminante em um 
transplantado de medula óssea (Geiseler et al., 1987). 

Em seguida será discutido em maior detalhe o comportamento da infecção 
pelo T.cruzi em transplantados de coração e de rim. 

4 . 2 . 1 . Transplante cardíaco 

Até 1993 haviam sido relatados na literatura casos de 18 pacientes com miocar
diopatia chagásica submetidos a transplante cardíaco, dos quais 12 demonstraram 
quadro compatível com reativação da infecção pelo T.cruzi, tendo dois pacientes, 
inclusive, experimentado um segundo episódio (Stolf et al., 1987; Bocchi et al., 1993; 
Kirchhoff, 1993). Pelo menos 12 destes pacientes (informação não disponível para os 
demais) foram submetidos a terapia imunossupressora com ciclosporina A, azatiopri¬ 
na, corticosteróides e/ou globulina antilinfocítica. O tempo decorrido entre o trans
plante e os primeiros sinais e sintomas da reativação tem sido variável, p o d e n d o ser 
até maior que um ano (Stolf et al., 1987). As manifestações clínicas predominantes 
foram febre, sinais de miocardite aguda, caracterizados por insuficiência cardíaca ou 
bloqueio atrioventricular, e lesões cutâneas eritemato-infiltrativas cujo estudo histopa¬ 
tológico revelou paniculite com intenso processo inflamatório d o tecido subcutâneo e 
infiltrado celular, no qual se evidenciou a presença, por vezes em grande quantidade, 
do T.cruzi no interior dos macrófagos (Stolf et al., 1987). 

O diagnóstico de reativação da doença de Chagas em transplantados cardíacos 
tem sido feito através do achado do parasita em exame histopatológico de pele e do 
miocárdio, obtido por biópsia endocavitária (Libow et al., 1991; Bocchi et al., 1993). 
Curiosamente, o T.cruzi não tem sido encontrado no sangue periférico, a despeito de 
repetidas pesquisas realizadas por meio de diferentes técnicas parasitológicas, e nem 
as provas sorológicas têm sido de valia para o diagnóstico, embora elevação dos 
títulos de hemaglutinação possam ocorrer (Jatene, 1987; Stolf et al., 1987; Bocchi et 
al., 1993; Kirchhoff, 1993). 

Nos primeiros casos de transplante cardíaco em chagásicos no Brasil optou-se 
pela não utilização d o benzonidazol no pré ou pós-operatório, em função da gravida
de dos pacientes e dos potenciais efeitos colaterais relacionados à droga. Como a taxa 
de reativação da tripanossomiase nestes pacientes foi elevada, em um segundo mo¬ 



mento passou-se a administrar a droga antes ou no momento do transplante, manten
do-a por 12 semanas, estratégia esta que também não foi efetiva, confirmando que o 
benzonidazol não elimina o parasita do organismo. Não obstante, quando houve 
reativação, o tratamento com esta droga foi eficaz (Jatene, 1987; Bocchi et al., 1993). 
Entretanto, dos cinco casos transplantados nos Estados Unidos, os três que receberam 
nifurtimox profilaticamente no pós-operatório, não apresentaram sinais de reativação, 
enquanto que os restantes, que não foram tratados naquele momento, tiveram reati
vação da parasitose, tendo então respondido ao tratamento com a mesma droga 
(Libow et al., 1991; Kirchhoff, 1993). 

A sobrevida aos cinco anos dos pacientes chagásicos transplantados no Brasil é 
próxima de 50%, sendo que os óbitos foram por complicações não relacionadas à 
reativação da tripanossomíase (rejeição do enxerto, outras infecções oportunistas, 
doença linfoproliferativa), embora se pense que esta possa haver contribuído para o 
óbito em dois casos (Kirchhoff, 1993). 

4.2.2. Transplante renal 

Diversos trabalhos da literatura têm discutido a problemática do transplante 
renal e a doença de Chagas. Manifestações clínicas de doença aguda podem ocorrer 
quando da transmissão do T.cruzi para receptores de rim de doador vivo ou cadáver 
através do próprio órgão transplantado, ou da transfusão de sangue ou derivados. 
Quadro clínico por vezes indistinguível da fase aguda da infecção que pode ocorrer 
devido à reativação da doença em portadores da tripanossomíase na sua fase crônica. 
Em todas estas situações, os pacientes recebem tratamento imunossupressor para 
evitar a rejeição do enxerto, o que certamente deve contribuir para o surgimento de 
manifestações clínicas. 

Cantarovich et al. (1992) referem 26 pacientes, coletados em vários centros sul-
americanos e em revisão da literatura, que receberam o rim de doadores soropositi¬ 
vos, dos quais 3 adquiriram a infecção pelo órgão transplantado, sendo que 2 desen
volveram parasitemia sem manifestação clínica, e o outro, acompanhada por febre e 
hepatoesplenomegalia. Chocair et al. (1985) e Figueiredo et al. (1990) relatam outros 
6 casos, todos com sintomatologia clínica caracterizada por febre, mialgia e hepatoes
plenomegalia, 3 deles tendo apresentado arritmias cardíacas. O intervalo entre o trans
plante e o início das manifestações clínicas secundárias à reativação da tripanossomí
ase variou de 1 a 14 meses (Chocair et al., 1985). Em todos estes pacientes o parasita 
esteve presente no sangue periférico e também demonstrou-se, na totalidade deles, 
anticorpos anti-T.cruzi classe IgM no soro por imunofluorescência indireta. 

Diversos casos de reativação de doença de Chagas em transplantados renais 
têm sido descritos, por vezes apresentando envolvimento do sistema nervoso cen
tral, ocasionalmente fatal (Jost et al., 1977; Leiguarda et al., 1990; Cantarovich et al., 
1992). 

Em alguns dos casos da literatura não se consegue definir com certeza se 
ocorreu reativação ou primo-infecção pelo T.cruzi pela ausência da realização de 
testes sorológicos nos doadores e/ou receptores (Mocelin et al., 1977; Pizzi et al., 
1982). 



O tratamento antiparasitário utilizando nifurtimox ou benzonidazol nos doentes 
que adquiriram a doença de Chagas pelo transplante ou transfusão, assim como daqueles 
que reativaram a enfermidade pelo uso de imunossupressores, tem sido em geral efetivo. 

O acompanhamento a longo prazo de chagásicos transplantados renais mostra, 
contudo, que a grande maioria dos pacientes não reativa a doença mesmo sem rece
ber tratamento profilático específico tanto no pré como no pós-transplante. Por este 
motivo recomenda-se atualmente que a doença de Chagas, tanto no doador, como no 
receptor, não seja contra-indicação formal ao transplante renal e que o uso de um 
tripanossomicida só deva ser iniciado se surgirem evidências de infecção aguda ou 
reativada (De Arteaga et al., 1992; Lopez Blanco et al., 1992; Lüders et al., 1992). 

5. Doença de Chagas em pacientes com AIDS 

O surgimento, no início dos anos 80, da síndrome da imunodeficiência adquirida, 
doença que deprime a imunidade celular e predispõe ao aparecimento de inúmeras infec¬ 
ções oportunísticas, despertou grande interesse nas áreas endêmicas de doença de Cha
gas devido à possibilidade do aparecimento de casos de reativação da doença em porta
dores das formas crônicas da moléstia. Del Castillo et al. (1990) detêm a primazia de ter 
descrito o primeiro caso da associação AIDS/doença de Chagas, embora já houvesse um 
caso anterior, apresentado em congresso, que só foi publicado posteriormente (Gluckstein 
et al., 1992). As principais informações sobre os casos de reativação de doença de Chagas 
até agora reconhecidos estão contidas na tabela 2. 



Além destes casos, Livramento et al. (1989), em análise relativa a anormalidades 
liquóricas em 170 portadores de AIDS, fazem referência ao encontro do T.cruzi no exa
me direto do líquido céfalo-raquidiano (LCR) de dois pacientes, e Rocha et al. (1994) 
enumeram mais 12 casos, ainda não publicados, ocorridos no Brasil e na Argentina. Re
centemente observamos um caso de reativação da infecção pelo T.cruzi em paciente 
ΗIV positiva, em que, além da miocardite, constatamos tenso comprometimento pericár
dico, com volumoso derrame, onde foram encontradas formas tripomastigotas do parasi
ta; tal caso parece propiciar a primeira descrição do encontro deste protozoário neste 
líquido (Ferreira et al., 1996, dados não publicados). Del Castillo et al. (1993) descrevem 
5 outros portadores do HIV que reativaram a doença de Chagas sob a forma de meningo-
encefalite. Já foram detectados também dois casos de associação de doença de Chagas 
congênita com infecção perinatal pelo HIV confirmada pelo co-cultivo deste vírus no 
sangue e/ou liquor dos recém-nascidos (Altcheh et al., 1993). 

Dos 29 pacientes citados acima, exceto os congênitos, 26 (83%) desenvolveram 
quadro de meningoencefalite ou encefalite de natureza focal (uni ou multi) ou difusa, 
com necrose e hemorragia, cujo exame histológico, quando realizado, demonstrava 
quantidade de parasitas. Clinicamente, os doentes apresentavam cefaléia, febre, vômi
tos e distúrbios do sensório, por vezes evoluindo para o coma. Alguns pacientes mos
traram sinais neurológicos focais. No exame do LCR costuma-se observar pleocitose 
discreta (menor que 100 células por mm3), com predomínio absoluto de linfomononu¬ 
cleares, hiperproteinorraquia leve ou moderada, mas ocasionalmente maior que 1 g/dl, 
e glicorraquia via de regra normal. Nos casos em que se fez a pesquisa do T.cruzi, esta 
mostrou alto grau de positividade, às vezes com quantidade de parasitas. O estudo 
tomográfico computadorizado do cérebro destes pacientes em geral mostra a presença 
de lesões hipodensas únicas ou múltiplas, de aspecto pseudotumoral e localização va
riada, com ou sem reforço em anel após a injeção de contraste, usualmente acompa
nhadas de importante edema; o diagnóstico diferencial destas imagens tomográficas deve 
ser feito com a toxoplasmose e linfoma do sistema nervoso central, condições comu
mente observadas em pacientes com AIDS (Ferreira et al., 1991). 

O coração é o outro órgão que se mostra comprometido na reativação da doença 
de Chagas em pacientes com AIDS. O quadro é de miocardite aguda, podendo acometer 
todas as câmaras cardíacas ou, mais raramente, apenas uma delas (Rocha et al., 1993). 
Clinicamente, a miocardite pode manifestar-se com taquicardia, outras arritmias, e/ou 
insuficiência cardíaca congestiva grave em algumas ocasiões (Del Castillo et al., 1990; 
Nishioka et al., 1993). Por vezes, só são observadas alterações eletrocardiográficas, ou 
ainda a existência de miocardite somente é verificada através de exame necroscópico. 

Poucos casos da associação doença de Chagas-AIDS foram submetidos a terapêu
tica específica anti- T.cruzi, empregando-se benzonidazol, nifurtimox e compostos triazó¬ 
licos (itraconazol e fluconazol), tendo um dos pacientes sido submetido à ressecção cirúr
gica de uma lesão pseudotumoral do sistema nervoso central (Tabela 2). Aparentemente, 
quando um destes medicamentos é introduzido precocemente, há resposta satisfatória, 
com desaparecimento das manifestações clínicas, das alterações laboratoriais e eletrocar
diográficas, e normalização das imagens tomográficas cranianas (Nishioka et al., 1993). 
Devido ao risco de recidiva clínica e parasitológica nos casos em que houve sucesso 
terapêutico, à semelhança do que ocorre com outras infecções oportunísticas na AIDS, é 
prudente considerar a possibilidade de profilaxia secundária com o uso de um tripanosso¬ 



micida, sendo drogas candidatas para tal, pela sua menor toxicidade, os derivados triazó¬ 
licos, já amplamente empregados em aidéticos para outros fins, e o alopurinol. 

6. Reativação de doença de Chagas em outras situações de imunodepressão 

Raros casos de reativação de doença de Chagas têm sido descritos em situações 
outras que não as abordadas acima. Um dos primeiros casos de reativação da doença 
foi relatado por Queiroz (1973), o qual descreveu uma lesão cerebral pseudotumoral 
que continha amastigotas do T.cruzi, com diagnóstico clínico de micose fungóide. 
Outro caso fatal, ocorrido em lactente de 5 meses de idade, portador de doença de 
Chagas congênita, até então não reconhecida, que reativou por uso de corticosteróide 
(dexametasona) utilizado em função de traumatismo craniano, foi relatado por Tre¬ 
soldi et al. (1984). Leiguarda et al. (1990) descreveram um paciente com hipogama-
globulinemia que desenvolveu quadro de lesão cerebral de aspecto pseudotumoral , a 
qual foi extirpada cirurgicamente, e cujo exame histopatológico revelou meningoen
cefalite pelo T.cruzi. 

7 . Considerações terapêuticas 

A terapêutica da reagudização da doença de Chagas em imunodeprimidos, 
em linhas gerais, não difere da utilizada nos casos agudos desta enfermidade, 
discutida em detalhe em outra seção deste livro. O nifurtimox e o benznidazol 
constituem as drogas de primeira escolha, sendo que no Brasil têm-se obtido 
melhores resultados com a segunda (Brener, 1984). Os derivados triazólicos pare
cem ser alternativas promissoras em casos nos quais as drogas clássicas não estão 
disponíveis ou naqueles em que a toxicidade impede o seu uso (Solari et al., 1992), 
o mesmo podendo-se dizer do alopurinol (Brener, 1984). Existe um relato na 
literatura no qual interferon gama administrado por via subcutânea (30 g /m 2 de 
superfície corpórea) parece ter contribuído para o clareamento rápido d o parasita 
em paciente imunossuprimido com meningoencefalite por T.cruzi que recebia 
nifurtimox (Grant et al., 1989). Como já referido anteriormente, a eficácia terapêu
tica na reativação da parasitose tem sido satisfatória em todas as formas de imu¬ 
nossupressão, inclusive em pacientes com AIDS. É importante ressaltar que melho
res resultados são obtidos quando o diagnóstico é realizado e o tratamento insti
tuído precocemente. A duração do tratamento deve ser de no mínimo 60 dias, 
podendo então ser suspenso, desde que todo o quadro clínico e laboratorial tenha 
regredido. Não costuma estar indicada profilaxia secundária da doença de Chagas 
em imunodeprimidos, embora em doentes com AIDS esta possibilidade possa ser 
levada em consideração, o que ainda não está definido pela pequena experiência 
clínica relatada na literatura. 

8. Considerações finais 

Embora se diagnostique cada vez mais casos de reativação de doença de Chagas 
em imunodeprimidos na prática clínica diária, provavelmente muitos outros passam desa¬ 



percebidos ou são confundidos com outras patologias oportunísticas, o que pode acarre

tar má evolução destes pacientes, podendo culminar inclusive com o óbito. É de suma 

importância, portanto, incluir o T.cruzi na lista de patógenos oportunistas, particularmen

te naqueles indivíduos procedentes de zonas endêmicas da tripanossomíase. A possível 

transmissão desta protozoose por transfusão sangüínea ou pelo órgão transplantado em 

pacientes não chagásicos que estejam recebendo tratamento imunossupressor deve ser 

sempre levada em consideração, para que se possa fazer diagnóstico precoce e, em 

conseqüência, obter-se melhor resultado terapêutico. 
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