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1 . Introdução 

O diagnóstico parasitológico na fase aguda da doença de Chagas é realizado 
pela demonstração de formas tripomastigotas do Trypanosoma cruzi em amostras 
de sangue diretamente ao exame microscópico. Nessa etapa, o número de parasitos 
na corrente sangüínea é geralmente bastante elevado. 

A fase crônica, que se segue ao estágio agudo da infecção, caracteriza-se por 
níveis baixos de parasitos circulantes e títulos altos de anticorpos específicos contra 
antígenos do T.cruzi Portanto, em indivíduos infectados, o diagnóstico da fase crôni
ca se baseia principalmente na presença de anticorpos anti-T.cruzi no soro, detecta
dos pelos testes usados na sorologia convencional, como imunofluorescência indireta 
(IFI), hemaglutinação (HA), reação imunoenzimática (ELISA), reação de Guerreiro-
Machado ou fixação do complemento (RFC) (atualmente em desuso) e, mais recente
mente, radioimunoensaio. Esses testes são bastante sensíveis, mas resultados falso-
positivos e falso negativos têm sido demonstrados nos diferentes procedimentos de 
diagnóstico presuntivo (Camargo & Takeda, 1979). 

Na fase crônica da infecção chagásica, os parasitos podem ser localizados por 
métodos indiretos, tais como o xenodiagnóstico e a hemocultura, os quais são alta
mente específicos, mas requerem procedimentos laboriosos. Geralmente esses méto
dos confirmam a presença do parasito em 50% dos indivíduos infectados realizando-
se um único teste (Chiari et al., 1989; Galvão, 1990). Resultados recentes mostram 
que, com a realização de uma única hemocultura, a positividade alcançou 79% em 
um grupo de indivíduos chagásicos na fase crônica da infecção e com três hemoculturas 
a positividade alcançou 94% (Luz et al., 1994). No entanto, esses dados são de tão alta 
relevância que necessitam posterior confirmação por diferentes pesquisadores em 
locais distintos: outros grupos de pacientes e maior amostragem são desejáveis dentro 
de uma postura consensual. 

Neste capítulo descreveremos os diferentes métodos diretos e indiretos utiliza
dos para a detecção do T.cruzi. Discutiremos, também, vários aspectos da parasitemia 
dos indivíduos na fase crônica da infecção e a aplicabilidade desses métodos de 
diagnóstico antes e após a quimioterapia específica. 



2. Diagnóstico Parasitológico na Fase Aguda 

O T.cruzi é encontrado comumente na circulação periférica durante seis a oito 
semanas após a infecção. A pesquisa dos parasitos deve ser efetuada diretamente no 
sangue colocado entre lâmina e lamínula ao microscópio e, se negativa, deve ser 
repetida diariamente, examinando-se várias preparações. Muitos autores têm sugerido 
a pesquisa dos parasitos em cinco a seis preparações diárias, em um total aproximado 
de 20 amostras por paciente (Pifano, 1954). Paralelamente ao procedimento mencio
nado acima, esfregaços sangüíneos do tipo hematológico e gota espessa têm sido 
utilizados com alguma freqüência. As preparações coradas são importantes para a 
comprovação e caracterização morfológica dos parasitos, especialmente em áreas 
geográficas onde a infecção por Trypanosoma rangeli está presente. É importante 
salientar também que o exame das preparações a fresco permite detectar facilmente 
os parasitos pela sua motilidade (WHO, 1991). 

Os métodos de concentração dos parasitos aumentam a probabilidade de 
detecção da parasitemia. O mais fácil entre esses métodos é a centrifugação do san
gue com anticoagulante e a procura dos parasitos no creme leucocitário formado na 
interface do sedimento dos eritrócitos e o plasma (WHO, 1991). Os eritrócitos podem 
ser separados por centrifugação em baixa rotação, e o plasma com o anel da interface 
pode ser removido centrifugando-se em rotação mais alta. Outro método de concen
tração usado consiste na coagulação do sangue, seguida de centrifugação em baixa 
velocidade para remover os eritrócitos do sobrenadante. Retira-se o sobrenadante e 
centrifuga-se a 600 χ g para concentrar os prováveis parasitos. 

Os métodos preconizados por Rohwedder (1968) envolvem a adição de silicone 
líquido, com densidade de 1.075, ao sangue heparinizado. Após a centrifugação, os 
flagelados permanecem na camada superior à das células sangüíneas e o silicone na 
camada mais inferior. Alguns autores empregam a mistura Ficoll-hypaque com densi
dade de 1.077, o que permite a recuperação de 95-100% dos tripomastigotas presen
tes no sangue. Existem dúvidas com relação a esta técnica, devido a não ser conheci
do se foi realizada somente com sangue de animal experimentalmente infectado ou 
se foi efetuada também com sangue humano. 

Cedillos et al. (1970), efetuando a pesquisa direta do sangue segundo o méto
do de Strout - um método de concentração de flagelados descrito por Strout (1962) -
e o xenodiagnóstico em 50 pacientes na fase aguda da infecção chagásica, obtiveram 
positividade de 34%, 70% e 96%, respectivamente. Cerisola et al. (1974), utilizando o 
exame direto no sangue, encontraram 52% de pacientes positivos, 47% com gota 
espessa e 71% com ambos os métodos. Os melhores resultados foram atingidos por 
meio do método de Strout (92,5%) e com o xenodiagnóstico (100%). 

Um eficiente método de diagnóstico na fase aguda consiste na coleta de san
gue em tubo capilar, seguido de centrifugação em baixa velocidade e exame da 
interface entre a camada de eritrócitos e o soro. Os tubos podem também ser cortados 
na altura da interface, examinando-se uma gota do material entre lâmina e lamínula 
(WHO, 1991). Essas técnicas podem ser usadas para a detecção de parasitos inclusive 
no liquor. 

O xenodiagnóstico, a hemocultura e a inoculação em animais experimentais 
são empregados também para o diagnóstico parasitológico na fase crônica, quando os 



parasitos circulantes estão escassos (Miles, 1979). Howard (1976) demonstrou que as 
formas tripomastigotas eram detectadas facilmente pelo exame direto no sangue de 
crianças durante 10 a 20 dias após o nascimento. Segundo este autor, tal método seria 
de escolha para diagnosticar as infecções congênitas, coletando-se o sangue do pezi¬ 
nho da criança. Outros autores têm encontrado formas tripomastigotas na fase aguda 
em medula óssea (Azevedo, 1945; Floch & Tosque, 1940), sendo que Sawaya (1976) 
mostrou formas amastigotas em músculo na fase crônica da doença de Chagas. 

3. Diagnóstico Parasitológico na Fase Crônica 

Os métodos indiretos, como o xenodiagnóstico e a hemocultura, são os mais 
utilizados para o diagnóstico da fase crônica da doença de Chagas. O xenodiagnóstico 
foi introduzido por Brumpt (1914) cerca de oitenta anos atrás e tem sido o método 
mais usado para a demonstração do T.cruzi. Coloca-se triatomíneos, criados em Labo
ratório e alimentados com sangue de aves, no antebraço de indivíduos suspeitos para 
sugar sangue durante 30 minutos. Posteriormente, examina-se as fezes e/ou urina 
desses insetos para verificar a presença de formas epimastigotas e tripomastigotas 
metacíclicas do T.cruzi. 

No exame microscópico das fezes para a pesquisa de flagelados é muito impor
tante distinguir entre o T.cruzi e o Trypanosoma rangeli. Este último, um 
tripanossomatídeo não patogênico até demonstração contrária, é encontrado no san
gue de humanos em áreas como, por exemplo, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, 
Panamá e Costa Rica, nas quais as espécies do gênero Rhodnius e o Triatoma dimidiata 
são os vetores domiciliados (Sousa & Johnson, 1973). 

Em países onde o T.rangeli é prevalente na população humana, torna-se ne
cessário que os triatomíneos usados no xenodiagnóstico sejam examinados, princi
palmente as glândulas salivares e a hemolinfa. O material proveniente do exame de 
xenodiagnóstico e/ou hemocultura deve ser corado para que se faça a distinção 
morfológica e a caracterização dos dois flagelados. 

Reações alérgicas advindas da aplicação do xenodiagnóstico podem ocorrer 
eventualmente no local da picada quando da realização do repasto sangüíneo no 
indivíduo suspeito. Essas reações são possíveis de serem evitadas quando os 
triatomíneos alimentam-se, através de uma tênue membrana, em sangue venoso do 
indivíduo suspeito, coletado previamente com anticoagulante, obtendo-se bons resul
tados na positividade do teste (Cedillos et al., 1982). As espécies do gênero Rhodnius 
devem ser evitadas e, ao utilizar outras espécies, é preciso não permitir que os insetos 
se encontrem em jejum muito prolongado. 

Estabelecer uma grande colônia de triatomíneos visando seu emprego em 
xenodiagnóstico é bastante laboriosa e requer alto ônus financeiro. Além disso, é 
fundamental o exame regular da colônia para a verificação da presença de 
Blastocrithidia triatomae. Exemplos da contaminação de colônias de Triatoma infestans 
têm ocorrido no Brasil e na Argentina (Rocha e Silva & Amaral, 1971). Assim sendo, as 
colônias de triatomíneos devem ser mantidas sob boas condições, principalmente 
quando novos exemplares trazidos do campo são introduzidos na antiga colônia, sem 
avaliação prévia da presença desse flagelado, para diminuir a endogenia. 



Em relação a fatores ligados a técnica, é necessário que sejam observa
das as condições adequadas para colonização; seleção adequada das fases 
evolutivas; acondicionamento e transporte, especialmente quando se realiza 
trabalho de campo; manutenção de exemplares até o exame e condições 
mínimas para o exame dos triatomíneos, como, por exemplo, treinamento de 
pessoal e segurança para a execução do trabalho. Devem ser lembradas as 
variáveis relacionadas aos indivíduos, tais como naturalidade, fases da doença 
(aguda ou crônica), formas clínicas da doença (indeterminada, cardíaca ou 
digestiva), idade e sexo, tempo de evolução da doença e outras doenças 
associadas (Chiari, 1992). O pessoal técnico precisa ser adequadamente treina
do para evitar erros por ação de contaminantes de soluções diluentes que 
podem fornecer resultados falso-positivos nos testes de xenodiagnóstico. 

Os exames parasitológicos devem ser repetidos com certa freqüência para au
mentar as chances de comprovação dos parasitos no sangue na fase crônica de indi
víduos chagásicos, os quais muitas vezes apresentam parasitemias extremamente bai
xas, mas permanecendo detectáveis 50-60 anos após a infecção inicial (Lana & Chiari, 
1986; Miles, 1979; Salgado et al., 1962). 

Em condições ideais, a hemocultura pode ser tão sensível quanto o 
xenodiagnóstico, mas sua aplicação em condições de campo não é viável, em função 
da necessidade de procedimentos assépticos. No entanto, é possível realizar o teste 
de hemocultura utilizando equipamentos existentes em pequenos hospitais, centros e 
postos de saúde em áreas rurais; no interior do Brasil, vários pesquisadores têm tirado 
proveito dessas facilidades locais. 

4. Xenodiagnóstico 

O xenodiagnóstico é um método parasitológico indireto usado na doença de 
Chagas, sobretudo na fase crônica, quando os parasitos circulantes são escassos no 
sangue de indivíduos sorologicamente positivos. Na triagem de pacientes chagásicos, 
também pode ser empregado com fins terapêuticos, no controle do tratamento espe
cífico e no isolamento de cepas do T.cruzi. Embora seja praticamente impossível a 
padronização total desse método, a parcial ou mínima mostra-se viável, no sentido de 
avaliar os conhecimentos obtidos e permitir a preconização de novos modelos, com
parando-se os resultados obtidos em estudos clínicos e experimentais da doença de 
Chagas. Esse método, por ser de procedimento biológico complexo, sofre influência 
de vários fatores, apresentando uma série de variações conforme o objetivo que se 
pretende. 

Com base na nossa experiência e dados da literatura pertinente, os resultados 
obtidos nesses últimos anos sugerem o emprego de mais de uma espécie de triatomíneo, 
em número de 40 ninfas de determinado estádio. Em geral são usadas ninfas de 3º 
estádio quando as espécies são Triatoma infestans, Panstrongylus megistus, Rhodnius 
prolixus e ninfas de 1º estádio para Dipetalogaster maximus. Essas ninfas são distri
buídas em 10 exemplares por caixa, sendo que quatro caixas por espécie são aplica
das no braço e antebraço do indivíduo para que os insetos realizem o seu repasto 
sangüíneo. A utilização da segunda espécie estaria condicionada ao operacional, ten¬ 



dose como preferência, em primeiro lugar, o triatomíneo mais prevalente na região, 
que na maior parte do território brasileiro é o T.infestans e na Colômbia e Venezuela, 
por exemplo, é o Rhodnius prolixas, o qual deve ser evitado por causa das reações 
adversas. 

Tradicionalmente, o exame do xenodiagnóstico é realizado 30 e 60 dias 
após o repasto sangüíneo. As fezes e urina e/ou os intestinos dos triatomíneos, 
obtidos por compressão ou dissecção, são colocados em solução fisiológica e 
examinados ao microscópio em médio aumento para a pesquisa de formas 
epimastigotas e tripomastigotas metacíclicas do T.cruzi. Schenone et al. (1968, 
1974) obtiveram positividade de 49,3% entre os pacientes chagásicos na fase 
crônica da infecção, utilizando quatro a oito caixas que continham cinco a dez 
triatomíneos e examinando-os 30-60 dias depois do repasto sangüíneo. 

Esse procedimento foi modificado posteriormente, reduzindo-se o tempo 
de exame para 25-30 dias após o repasto sangüíneo, semeando-se o material 
em meio LIT "Liver Infusion Tryptose" (Camargo, 1964), denominado de 
xenocultura (Bronfen et al., 1989). O principal objetivo desta técnica é permitir 
o fácil isolamento de cepas de T.cruzi, bem como servir de controle de 
qualidade do exame do xenodiagnóstico realizado no Laboratório em questão. 
Resumidamente, consiste em esterilizar previamente os triatomíneos alimenta
dos em solução de WHITE ( H C l 0,25g, NaCl 6,50g, HCl concentrado l,25ml, 
etanol 250ml e água destilada 750ml) por uma hora e trinta minutos. Um grupo 
de dez insetos de cada espécie é dissecado e feito um "pool" do conteúdo e 
paredes intestinais em solução salina tamponada. Este material é homogeneizado 
e triturado por fricção antes do exame ao microscópio para a verificação da 
presença de parasitos. A seguir semeia-se 2501 da suspensão em meio LIT com 
6,6mg/ml de ampicilina sódica. As xenoculturas são incubadas a 26-28ºC e 
examinadas após 20 dias (Bronfen et al., 1989). 

5. Xenodiagnóstico Artificial 

O xenodiagnóstico artificial é aceitável e pode ser utilizado em particularidades 
operacionais com a finalidade a que se destina, como, por exemplo, em hospitais nos 
quais não se admite a entrada de triatomíneos, no caso em que indivíduos hiperalérgicos 
apresentem reações adversas e/ou recusa por parte dos mesmos à aplicação do 
xenodiagnóstico. 

6. Xenocultura 

Essa técnica facilita o isolamento de cepas de T.cruzi e controla a qualidade 
dos xenodiagnósticos realizados pela equipe. Ela também pode ser empregada para 
sistematizar os xenodiagnósticos negativos, mas não representa em geral acréscimo 
significativo na positividade dos exames. Na rotina em Laboratório sugere-se que não 
seja usada, todavia pode sê-lo em avaliações eventuais do xenodiagnóstico. 



7 . Hemocultura 

O T.cruzi é um protozoário facilmente cultivado em inúmeros meios 
acelulares contendo componentes como sais, proteínas e derivados da hemina. 
Durante muitos anos, a hemocultura não era utilizada para o diagnóstico 
parasitológico da doença de Chagas na fase crônica, porque autores como Pedreira 
de Freitas (1952) e Pifano (1954) obtiveram distintamente resultados negativos ou 
positividade muito baixa. Por esta razão, o xenodiagnóstico era empregado como 
método de escolha para a comprovação parasitológica de indivíduos portadores da 
infecção chagásica, principalmente na fase crônica. Apesar disso, Chiari & Brener 
(1966) obtiveram 31,8% de positividade da hemocultura usando o meio LIT. A 
partir dessa época, a técnica de hemocultura começou a ganhar credibilidade entre 
os pesquisadores da área, abrindo novas possibilidades de tornar-se a fazer uso do 
sangue para cultura com a finalidade de diagnóstico da doença de Chagas median
te a utilização do meio líquido com semeadura direta. 

Importante trabalho nesse campo foi desenvolvido por Mourão & Mello 
(1975), que introduziram o procedimento de remover o plasma e lavar as células 
para remoção de anticorpos e outros fatores que poderiam aparentemente inibir o 
crescimento do T.cruzi. 

Mourão & Chiari (1975) realizaram hemoculturas seriadas em 15 pacientes 
na fase crônica da doença de Chagas semeando 0,2ml de sangue em meio LIT e 
encontraram 86,6% de positividade. Nesse mesmo ano, Chiari & Dias (1975) re
produziram independentemente a técnica citada acima, iniciando um projeto de 
trabalho no qual o volume de sangue coletado era aumentado de 10ml para 30ml, 
a fim de melhorar a sensibilidade do método. Além do meio de cultura LIT, os 
autores empregaram também o meio de Warren (1960) e, além da praticidade, 
obtiveram eficiência semelhante. Outras abordagens experimentais com o meio 
de Warren mostraram resultados positivos usando de 10 a 20 tripomastigotas (Neal 
& Miles, 1977a e b) . 

Recentemente, em trabalho realizado na Argentina, Jorg & Baez (1993) de
monstraram 86,6% de positividade com hemoculturas seriadas em um grupo de 90 
pacientes na fase crônica da doença de Chagas. Simultaneamente, no Brasil, Luz et 
al. (1994) também encontraram 94% de positividade em pacientes chagásicos quan
do efetuaram hemoculturas seriadas. Mourão & Chiari (1975) comprovaram 86,6% 
de pacientes com a hemocultura seriada e já naquela época recomendavam esta 
técnica para ser aplicada na triagem de pacientes em ensaios clínicos ou outros 
tipos de pesquisa que indiquem a necessidade de um prévio diagnóstico 
parasitológico. 

A técnica de hemocultura utilizada repetidamente em pacientes chagásicos 
submetidos a quimioterapia específica permitiu concluir que se encontravam cura
dos (Galvão et al., 1993). Esses dados sugeriram o uso da hemocultura ou o desse 
teste associado ao xenodiagnóstico no diagnóstico parasitológico e controle de 
cura da doença de Chagas humana crônica. A importância desse método é a de 
também permitir a comprovação de fato dos pacientes candidatos a ensaios clíni
cos e estabelecer a eficácia das drogas candidatas a quimioterapia específica. 

Nesta linha de raciocínio, é importante assinalar que o xenodiagnóstico apre¬ 



senta também uma série de limitações práticas, tais como: reações alérgicas à pica
da do inseto; eventualmente, baixa positividade na doença crônica; problemas téc
nicos e administrativos resultantes da manutenção de um grande insetário que 
possa atender a demanda de xenodiagnósticos seriados em número satisfatório 
para realizar ensaios clínicos bem conduzidos com grupos controle e tratado. 

Galvão (1990) demonstrou que hemoculturas examinadas mensalmente al
guns testes eram encontrados positivos somente aos 120 dias. Minter-Goedbloed 
et al. (1978) comprovaram em trabalhos anteriores que o tempo é fator importan
te para aumentar a positividade da hemocultura, examinando-se o material até 150 
dias. Segundo Mourão & Melo (1975), Chiari & Dias (1975) e Chiari et al. (1989), as 
percentagens mais altas de hemoculturas positivas eram obtidas após 45 dias. Apa
rentemente, a positividade desse teste depende do grupo de pacientes, idade, 
tempo de infecção e condições de crescimento, que requerem poucos parasitos 
no sangue coletado. Além disso, vários outros fatores contribuem para a baixa 
positividade da hemocultura, como o número reduzido de parasitos circulantes na 
fase crônica da infecção chagásica (que talvez seja o mais importante deles) prote
ínas e componentes celulares do sangue inoculado e, ainda, condições desfavorá
veis do meio de cultura (Minter-Goedbloed, 1978). 

Com a finalidade de padronizar a técnica de hemocultura, na tentativa de 
aumentar a positividade para o diagnóstico na fase crônica da doença de Chagas, 
foram realizadas modificações como a coleta de maior volume de sangue e lava
gem da papa de hemácias. Coleta-se de cada indivíduo trinta mililitros de sangue 
heparinizado, seguindo-se uma centrifugação 400 x g durante 10 minutos em tem
peratura ambiente. Remove-se o plasma e o sedimento de glóbulos vermelhos é 
lavado com meio de cultura LIT ou solução salina tamponada a 4°C, 1000 x g por 
30 minutos. O sedimento, então, é distribuído em seis tubos que contêm 6ml de 
meio de cultura LIT. Esses tubos são incubados a 26-28ºC, homogeneizados manu
almente a cada três dias e examinados mensalmente durante até 120 dias. Para 
esse exame, cerca de 10μl das suspensões são colocados entre lâmina e lamínula 
(22x22mm) e toda a área é examinada em microscópio óptico com aumento de 
150 vezes. Modificações na técnica, como remover o plasma e centrifugar a 1000 
χ g por 30 minutos a 4°C e re-suspender o sedimento em 6ml de LIT, permitiu 
aumentar o número de tubos positivos (Galvão, 1990). 

Galvão et al. (1989), utilizando individualmente a heparina e o EDTA 
(etilenodiamino tetra acético) como anticoagulantes para o isolamento primário 
do T.cruzi no sangue de pacientes na fase crônica da infecção chagásica, obti
veram 54% de hemoculturas positivas com o uso simultâneo de ambos os 
anticoagulantes. 

Quando o sangue coletado não puder ser processado imediatamente, deve 
ser mantido a 4°C após a remoção do plasma por centrifugação, da maneira 
descrita acima, desde que seja adicionado igual volume do meio de cultura LIT. 
O material deve também ser mantido a 4°C ou em banho de gelo até seu 
processamento. 

Nossos resultados, obtidos mediante o uso da hemocultura e do 
xenodiagnóstico em um grupo de 40 pacientes, mostraram índices de positividade 
de 50 e 30%, respectivamente. A percentagem de tubos positivos nas hemoculturas 



processadas com remoção do plasma foi de 18%, enquanto naquelas onde o plas
ma não foi removido proporcionou 7,2% de positividade. Além disso, as células 
que foram lavadas com o meio de cultura LIT após a remoção do plasma por 
centrifugação e incubadas a 28°C, revelaram maior positividade quando compara
das àquelas que não foram lavadas, ou seja, semeadas com o plasma. 

Tais resultados devem-se provavelmente à ação lítica de imunoglobulinas e outros 
fatores desconhecidos presentes no plasma de pacientes na fase crônica da doença de 
Chagas. Quando o sangue de 20 pacientes era coletado com heparina e mantido 24 horas 
na temperatura ambiente, a percentagem de tubos positivos era reduzida cerca de 50%. 
A metodologia usada foi a mesma descrita acima (Chiari et al., 1979). 

Os dados obtidos nos nossos estudos de hemocultura estão de acordo com outros, 
relatados por Mourão & Mello (1975). Após a primeira confirmação dos resultados por 
Chiari & Dias (1975), algumas modificações técnicas foram introduzidas, como, por exem
plo, a coleta de 30ml de sangue em lugar de 10ml (com a finalidade de aumentar a 
sensibilidade da técnica) e a lavagem das células com meio de cultura LIT, o que anteri
ormente era feito em solução salina tamponada com fosfato. A adição de LIT após a 
remoção do plasma ajuda na adaptação dos flagelados ã nova via metabólica no meio LIT. 
Esta modificação não aumenta a positividade das hemoculturas, apenas acresce o número 
de tubos positivos por paciente, dessa maneira facilitando a detecção de flagelados. 

A repetição desse método em diferentes ocasiões ou, ao menos, duas vezes por 
paciente tem sido recomendada (Cançado & Brener, 1979). A hemocultura, portanto, 
além de ser aplicada para o diagnóstico parasitológico da doença de Chagas humana, é 
ferramenta importante para o isolamento de cepas do T.cruzi isolado de seres humanos, 
animais silvestres e domésticos, com a finalidade de caracterizá-las por meio de técnicas 
bioquímicas ou de biologia molecular como, por exemplo, isoenzimas e endonucleases 
de restrição, impressões digitais do DNA, reação em cadeia da polimerase (PCR) com 
iniciadores específicos, amplificação do DNA empregando iniciadores aleatórios (RAPD). 

8. Inoculação em Animais 

O diagnóstico da doença de Chagas pela inoculação em animal tem sido rela
tado por diversos autores, utilizando-se principalmente camundongos, (Martinez-Sil¬ 
va et al., 1969) e cobaias (Dias, 1934). Embora até o momento tal método não esteja 
sendo usado extensivamente para fins de diagnóstico, já tem sido realizado o isola
mento de cepas de T.cruzi do sangue de pacientes na fase aguda da doença através 
da inoculação em animais. 

9. Cultura Celular In Vitro 

As técnicas de cultura celular in vitro têm sido relatadas com sucesso para o 
isolamento e passagens sucessivas do T.cruzi em laboratório. Martinez-Silva et al. 
(1969) mostraram que essa técnica foi mais efetiva do que a hemocultura e inoculação 
intracranial de camundongos no isolamento de tripomastigotas do sangue de animais 
infectados. Todavia, a cultura celular in vitro não é aplicada como técnica de rotina 
para o isolamento do T.cruzi de humanos. 



10 . Comentários 

Os resultados obtidos mediante o uso dos testes parasitológicos efetuados 
em diferentes períodos mostram que há grande diversidade nos padrões de 
parasitemia dos pacientes na fase crônica da doença de Chagas. Quando se 
repete o xenodiagnóstico ou a hemocultura no mesmo paciente duas, três ou 
mais vezes, são obtidos freqüentemente muitos resultados negativos. No entan
to, pequeno número de pacientes apresentam positividade constante no 
xenodiagnóstico (Cançado & Brener, 1979) e hemocultura (Chiari et al., 1989, 
Galvão, 1990). 

A idade do paciente e a duração da fase crônica da infecção chagásica 
podem aparentemente afetar a positividade das hemoculturas. É possível relaci
onar-se a parasitemia detectada na fase aguda aos resultados obtidos com o teste 
de hemocultura na fase crônica da infecção desses pacientes. Quando o parasito 
é localizado por métodos diretos na fase aguda da doença, a taxa de positividade 
das hemoculturas apresenta-se aparentemente maior na fase crônica. Existem várias 
condições, como o volume de sangue usado, remoção do plasma, meio de cultura 
adotado, quantidade de insetos utilizados para o xenodiagnóstico, o número de 
espécies de triatomíneos, sendo que a susceptibilidade desses insetos ao T.cruzi 
mostra-se variável de acordo com a espécie escolhida (Bronfen et al., 1989; 
Cerisola et al., 1974; Chiari et al., 1989). 

Após muitos anos de pesquisas realizadas nesse campo por diferentes autores 
e métodos, tornou-se possível demonstrar que o limite de positividade dos testes 
parasitológicos detectam aproximadamente 50% de pacientes na fase crônica da 
doença de Chagas (Chiari & Brener, 1966 - 42,8%; Schenone et al., 1974 - 49,3%; 
Mourão & Melo, 1975 - 45%; Chiari & Dias 1975 - 43,7%; Albesa & Eraso, 1983 -
48%; Galvão et al., 1993 - 47%; Bronfen et al., 1989 - 49,2%). Mais recentemente, 
Jorg & Baez (1993), realizando hemoculturas seriadas, detectaram o parasito em 
86% dos pacientes chagásicos crônicos; Luz et al. (1994), introduzindo modificações 
na técnica e também efetuando hemoculturas seriadas, obtiveram 94% de positividade 
em pacientes na fase crônica da doença de Chagas. 

A confirmação do parasito em 100% dos indivíduos na fase crônica da infecção 
chagásica pode vir a ser atingida pela introdução de técnicas mais sensíveis. Acredi
tamos que a biologia molecular suprirá a deficiência dessa tecnologia pelo emprego 
de sondas de DNA ou kDNA sensíveis e específicas capazes tanto de detectar o 
DNA de tripomastigotas de T.cruzi, quanto a reação em cadeia da polimerase (PCR), 
assim podendo solucionar muito em breve o problema do diagnóstico parasitológico 
específico. 

O uso simultâneo dos testes de hemocultura e xenodiagnóstico para a doença 
de Chagas, sugerido por Chiari & Brener (1966), deve ser empregado principalmen
te quando o sangue for coletado em trabalhos de campo e em áreas onde os pacien
tes apresentam baixos níveis de parasitos circulantes. Para o xenodiagnóstico é acon
selhável adotar mais que uma espécie de triatomíneo, por exemplo, T.infestans e P. 
megistus ou D. maximus. Em triagens clínicas ou ensaios de drogas, a hemocultura 
e o xenodiagnóstico devem ser repetidos em diferentes ocasiões no mesmo pacien
te duas vezes ou mais. 



1 1 . Técnicas 

a) Meio LIT 

O meio de cultura LIT foi inicialmente formulado na década de 60 pelo Dr. R. 
Yaeger e logo adaptado em muitos laboratórios. Desde a publicação, em 1964, do pri
meiro trabalho do crescimento do T.cruzi e m LIT por Camargo, este meio axênico tem 
sido usado com sucesso. Em alguns laboratórios, culturas de T.cruzi são mantidas por 
passagens sucessivas em meio LIT durante quase 20 anos. 

* Hemina pode ser dissolvida em trietanolamina ou hidróxido de sódio. Em substi
tuição à hemina é possível usar o lisado de hemoglobina. 

** Soro bovino fetal ou bovino pode ser empregado, embora se recomende um pré-
teste porque às vezes surgem problemas com algumas partidas de soro. 

Preparação do LIT 
Todos os componentes do meio devem ser dissolvidos em água e o pH ajusta

do para 7,2 com ácido clorídrico concentrado (HCl). O meio é filtrado através de 
membranas EKS-Seitz, sobre pressão negativa, ou através de filtro Millipore, sobre 
pressão positiva. Antes da filtração, o meio deve ser aquecido por 1 hora na tempera
tura de 680C para a inativação do soro. Preferimos não adicionar antibióticos ao meio 
LIT, mas tanto ampicilina (10mg/ml) quanto penicilina mais estreptomicina podem ser 
usados (100.000 Unidades e 100 microgramas, respectivamente, por litro de meio). 
Após a fíltração e a inativação, é possível estocar o meio LIT a 20DC por vários meses. 
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