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1. Introdução 

O diagnóstico da doença de Chagas suspeita-se pela epidemiologia e/ou 
pela clínica e confirma-se pela presença de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi, ou 
seja, pela sorologia realizada no Laboratório clínico. 

O médico experiente, diante de um paciente procedente de região endêmica 
para tripanossomiase americana e que apresenta cardiopatia e/ou megaesôfago-
megacólon, apenas confirma a etiologia chagásica solicitando os exames sorológicos. 

Em outras circunstâncias, o médico recebe um indivíduo que não expõe quei
xas específicas, porém exibe o resultado de exame sorológico positivo exigido para 
admissão em emprego ou por ocasião de doação de sangue. 

Os exames laboratoriais indicados para o diagnóstico de doença de Chagas vão 
depender da fase da doença em que o paciente se encontra: fase aguda ou crônica. 
Quando suspeitamos de fase aguda, os exames são prioritariamente parasitológicos, 
pois a parasitemia é, de regra, elevada. Esta fase aguda é, na prática, excepcional, por 
várias razões: na história natural da doença, a fase aguda é habitualmente 
oligossintomática ou mesmo assintomática, passando despercebida pelo paciente e 
pelo médico. Após as eficientes campanhas de combate ao vetor, a incidência de fase 
aguda no Brasil é muito baixa; o mecanismo de transmissão transfusional, freqüente 
no passado, tem diminuído nas grandes capitais mediante controle adequado nos 
Bancos de sangue. 



Portanto, hoje em dia, no Brasil, a grande maioria dos pacientes se encontra na 
fase crônica. Devido à baixa parasitemia desta fase, o diagnóstico laboratorial se 
restringe aos métodos sorológicos, salvo em situações especiais que serão abordadas 
posteriormente. 

O diagnóstico laboratorial por métodos sorológicos é ainda o mais eficiente, 
rápido e econômico na prática diária; todavia, existem outros métodos para estabele
cer o diagnóstico de etiologia chagásica indicados na fase aguda, na transmissão 
transfusional ou na congênita. Nestas circunstâncias, o exame parasitológico é mais 
importante. 

Desde que o diagnóstico imunológico se apóia em evidências indiretas da 
presença do parasito, deduzindo-se que o mesmo existe por detectarmos anticorpos 
anti-Trypanosoma cruzi, o mesmo não está isento de erros ou de problemas de inter
pretação (falsos positivos e falsos negativos). 

O diagnóstico sorológico ou imunológico da doença de Chagas deve ser bem 
conhecido pelo clínico geral, assim como pelo tropicalista ou infectologista, e foi com 
o objetivo de auxiliar na interpretação do mesmo que alguns conceitos sobre esta 
forma de diagnóstico serão ressaltados. 

2. Diagnóstico Sorológico na fase crônica da doença 

2 . 1 . Indicações da sorologia (quando solicitar?) 

O diagnóstico laboratorial por meio de testes sorológicos é solicitado em dife
rentes circunstâncias: 

a) toda vez que seja necessário estabelecer ou afastar a etiologia chagásica em paci
ente portador de cardiopatia de etiologia não definida; 

b) em casos de megaesôfago ou de megacólon, que freqüentemente são de etiologia 
chagásica; 

c) em Bancos de Sangue para evitar a transmissão transfusional; 

d) no exame de gestantes, para controlar a transmissão congênita; 

e) em inquéritos soro-epidemiológicos; 

f) como seguimento de chagásicos tratados. 

• Observações: 

a) A presença de anticorpos anti-T.cruzi apenas certifica a condição de chagásico. A 
sorologia, se positiva, não permite afirmar que as alterações clínicas encontradas 
sejam necessariamente devidas ao parasito. Cabe ao clínico discernir se existe 
nexo entre a clínica e o resultado laboratorial; 

b) Não há correlação entre anticorpos e nível parasitêmico. 



2.2. Técnicas disponíveis (que exames solicitar?) 

O clínico deve solicitar ao laboratório testes sorológicos para tripanossomiase 
americana, os quais devem ser realizados pelo menos por duas técnicas sorológicas 
diferentes. 

2.2 .1 . Testes Sorológicos mais utilizados 

Existem quatro testes básicos recomendados pela Organização Mundial da Saú
de, de ampla difusão na América Latina, suficientemente testados em todos os Centros 
de pesquisa e disponíveis no mercado, que são: 

1) hemaglutinação indireta (HAI); 
2) imunofluorescência indireta (IFI); 
3) teste imunoenzimático (ELISA, por Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay); 
4) aglutinação direta com 2 mercapto-etanol (AD2ME). 

Qualquer combinação destas quatro técnicas fundamentais é aceitável, depen
dendo dos recursos do Laboratório que vai executá-las, desde que utilize pelo menos 
duas. 

Quanto à Reação de Fixação de Complemento ou Teste de Guerreiro e Macha
do, trata-se de técnica complexa, confiável apenas quando realizada por laboratório 
de pesquisa, porém não recomendável no âmbito dos laboratórios de rotina. 

Os testes de látex disponíveis no mercado não têm demonstrado até o presente 
a especificidade e sensibilidade requeridas para o diagnóstico sorológico. 

Outras técnicas, como radioimunoensaio, lise dependente de complemento 
(anticorpos líticos), western blot etc., encontram-se em fase experimental, disponíveis 
apenas em laboratórios de pesquisa, assim como o emprego de antígenos purificados, 
recombinantes e peptídios sintéticos. 

As quatro técnicas acima enumeradas podem ser realizadas por qualquer labo
ratório de rotina, desde que disponha de equipamento adequado. A existência de 
"kits" comerciais de excelente padrão permite, hoje em dia, a realização de duas 
técnicas sorológicas (HAI e AD2ME) com um mínimo de equipamento. Para a IFI é 
necessário dispor de microscópio de imunofluorescência e para a ELISA é necessário 
um espectrofotômetro. Estas mesmas técnicas têm sido extensivamente testadas em 
diversos laboratórios e em diferentes países, demonstrando elevado poder de detecção 
de anticorpos, com sensibilidade e especificidade adequadas, desde que sejam em
pregadas simultaneamente pelo menos duas delas, seguindo as normas técnicas de 
praxe (Cura & Wendel, 1994). 

2.2.2. Tabela de valores normais e alterados 

Cada laboratório deve estabelecer os títulos de anticorpos considerados como 
não reagentes para a população sadia, assim como o título a partir do qual o teste é 
considerado positivo, ou seja, pertencente à população infectada. Idealmente deveria 



incluir ainda o título considerado duvidoso (limítrofe ou "borderline"). Esse valor 
pode diferir de um laboratório para outro, dependendo da técnica utilizada, lote de 
reagente, sistema de leitura etc. 

A seguir serão referidos os valores considerados como próprios da população 
normal (negativos), os duvidosos e aqueles característicos da população infectada 
(positivos) para cada técnica. Esse é o critério adotado no Laboratório de Pesquisa da 
doença de Chagas, Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 
Tais valores foram obtidos a partir de curvas de resultados de soros de indivíduos 
normais e de chagásicos com exame parasitológico positivo. 

Menos de 5% da população normal pode apresentar, por uma das técnicas, 
títulos duvidosos. Em geral, esses soros mostram-se com títulos negativos por uma 
segunda ou terceira técnica efetuada com o mesmo soro. No mesmo sentido, alguns 
indivíduos infectados (chagásicos) podem exibir título duvidoso em uma das técni
cas. Ao realizar uma segunda técnica, esses mesmos soros revelam títulos considera
dos positivos. 

Hemaglutinação Indireta e Aglutinação Direta com 2ME: 

• população normal: < 1/2 - 1/2 - 1/4 

• títulos duvidosos: 1/8 - 1/16 

• títulos pertencentes à maioria (>95%) da população chagásica: 1/32 - 1/64 e 
maiores. 

Imunofluorescência Indireta: 

• população não afetada: <1/10 - 1/10 

• títulos duvidosos: 1/20 - 1/40 

• títulos na população chagásica: 1/80 - 1/160 ou maiores. 

Elisa (Teste Imunoenzimático) 

Em cada teste são colocados vários soros negativos e positivos, em ordem 
crescente. A partir dos resultados obtidos é construída uma curva (em densidade 
óptica) e alcançado um valor limiar. O resultado (densidade óptica) de cada soro é 
dividido pelo valor limiar de reatividade. Se menor, o resultado será inferior a 1,0 e 
considerado negativo. 

• normais: 0,1 até 0,8 

• duvidosos: 0,9 a 1,1 

• positivos: 1,2 ou superiores. Em geral são atingidos valores entre 1,8 e 2,5 (densida
de óptica acima do valor limiar obtido). 



2.3. Preparo do paciente 

Por vezes, o paciente pede ao médico informações em relação ao exame soli
citado. O exame deve ser realizado em jejum de pelo menos 6-8 horas, para evitar a 
presença de lipídios no soro (soro turvo) que, por vezes, dificulta a leitura dos testes. 
Em geral colhem-se 5,0 ml de sangue em tubo ou frasco, de preferência estéril, sem 
anticoagulante. Após retração do coágulo e centrifugação (ou decantação) o soro 
estará em condições de ser utilizado. Nas técnicas mencionadas são necessários ape
nas 10 a 20 ul de soro (0,02 ml) por teste. 

2.4. Resultados dos Exames Sorológicos e interpretação 

O Laboratório deve fornecer uma tabela com os valores normais para cada 
técnica adotada, como já descrito, permitindo ao médico analisar melhor os resulta
dos obtidos. 

Os resultados devem ser expressos em título para cada reação. O título é a 
maior diluição do soro que permite evidenciar uma reação positiva. Assim, quando o 
soro é diluído 1/2 (uma parte de soro e uma parte de diluente), a maioria dos soros 
normais pode ser positiva, sem demonstrar que existem, de fato, anticorpos específi
cos contra o T.cruzi. 

Na medida que continuamos diluindo o soro, apenas os portadores de doença 
apresentam positividade. Se o soro analisado é positivo em diluições 1/20 ou maio
res, de acordo com a técnica utilizada, as chances desse soro pertencer à população 
não infectada são cada vez menores; assim, pode-se deduzir que o diagnóstico 
sorológico é sempre de probabilidade e não de certeza, como nos exames 
parasitológicos. 

Porém, quando o soro analisado se mostra positivo em diluições muito eleva
das (títulos de 1/100 ou maiores), as chances de tratar-se de soro sem anticorpos anti-
T.cruzi são cada vez menores. Se este título elevado é comprovado por meio de duas 
técnicas diferentes, as chances de equívoco são praticamente inexistentes. Por esta 
razão, a OMS recomenda a realização de pelo menos duas técnicas diferentes com 
cada soro. 

Os resultados obtidos por duas técnicas podem ser congruentes ou incongru¬ 
entes. Na maioria dos casos, ambos os testes fornecem resultados congruentes, sejam 
ambos negativos ou ambos positivos. Quando são incongruentes, devemos executar 
uma terceira técnica ou repetir as reações ou, ainda, solicitar do Laboratório a coleta 
de nova amostra de sangue do paciente. 

Como exemplos de resultado: 
positivo: HAI 1/128 - IFI 1/640 
negativo: HAI 1/2 - IFI <20 
incongruente: HAI 1/4 - IFI 1/160 

Em regiões onde existe leishmaniose (tegumentar ou visceral) e doença de 
Chagas, podemos encontrar pacientes com soros com títulos relativamente baixos de 



anticorpos anti-T.cruzi, fenômeno chamado de reação cruzada. Por vezes torna-se 
difícil a distinção entre um chagásico ou um portador de leishmaniose. Nesses casos 
pode ser indicada a realização de técnicas especiais, mencionadas a seguir, em labo
ratórios de referência. 

3. Diagnóstico Sorológico na fase aguda da doença de Chagas 

Como já esclarecido, na suspeita de fase aguda da doença deve-se dar prefe
rência aos exames parasitológicos (vide Capítulo correspondente) com os quais é 
possível estabelecer o diagnóstico na maioria dos casos. 

Quando existe suspeita clínica de fase aguda, e estes exames, por diversas 
razões, resultam negativos, podemos solicitar exames sorológicos cuja negatividade 
não permite afastar o diagnóstico, porém, em caso positivo, possibilita que se insista 
na realização de exames parasitológicos. 

O achado de exames sorológicos negativos durante a fase aguda é comum a 
outras doenças. Por um lado, a resposta imune tem um tempo de latência para o seu 
início, após a entrada do agente causal. Assim, a presença de anticorpos nos primei
ros dias de doença não está assegurada. Por outro lado, os pacientes infectados 
podem ter alterações imunológicas que não permitem uma resposta de anticorpos, 
por exemplo, em imunodeficientes submetidos a uma transfusão de hemoderivados 
contendo o parasito. Além disso, os anticorpos gerados durante a fase aguda são da 
classe IgM, e os da classe IgG têm pouca afinidade no início, razão pela qual os 
resultados se apresentam negativos ou duvidosos nas primeiras semanas de doença. 

3 .1 . Indicações para solicitar Testes Sorológicos na fase aguda 

Em caso de negatividade dos exames parasitológicos devemos solicitar exames 
sorológicos nas seguintes situações: 

a) Paciente de região endêmica, com clínica compatível, por exemplo, edema 
bipalpebral de mais de cinco dias de evolução (sinal de Romana) e febre; 

b) Paciente submetido a transfusão de sangue ou de hemoderivados, que persiste 
com febre não justificável pela doença que originou a indicação da transfusão; 

c) Recém-nascido ou lactente de mãe chagásica; 
d) Suspeita de acidente de Laboratório em indivíduo que trabalha com parasitos, 

animais infectados ou triatomíneos infectados com o T.cruzi. 

3.2. Exames Sorológicos solicitados na fase aguda 

Existem duas técnicas que podem ser solicitadas: 

a) IFI (imunofluorescência indireta) com pesquisa de anticorpos da classe IgM anti-
T.cruzi. O Laboratório deverá ter o reagente (anti-imunoglobulina Μ humana 
conjugada a isotiocianato de fluoresceina), além do microscópio para leitura de 
fluorescência, sem o qual é impossível realizar esta técnica; 



b) AD+AD2ME (aglutinação direta sem e com 2 mercapto-etanol). 

O estudo do soro neste sistema (com 12 diluições do soro sem 2ME e mais 12 
diluições com 2ME) permite observar uma redução drástica na titulação do soro quan
do o 2ME é utilizado, se existirem de fato anticorpos da classe IgM. 

3.3. Resultados da Sorologia em fase aguda 

Ressaltamos mais uma vez que a sorologia na fase aguda é apenas um comple
mento dos exames parasitológicos, cuja negatividade não permite excluir que o paci
ente se encontre na fase aguda. Havendo suspeita ou dúvida, aconselha-se a repeti
ção do exame sorológico entre 30 e 60 dias, quando a "viragem" do resultado é 
esperada em caso de infecção chagásica. 

Para IFI IgM, considera-se resultado positivo todo título de 1/5 ou maior. Esta 
reação pode ser positiva em presença de fator reumatóide no soro. Neste caso, o 
laboratório deverá absorver o soro com reagentes adequados (RF Absorbant R) para 
evitar uma falsa reação positiva; 

Para AD/AD2ME, considera-se positivo o teste quando o título do soro tratado 
com 2ME cai pelo menos 4 diluições da obtida pela AD. Exemplo: 

agudo : AD 1/256 AD2ME 1/8 
normal: AD 1/8 AD2ME 1/4 
crônico: AD 1/512 AD2ME 1/512 

4. O Diagnóstico Sorológico em diferentes contextos 

Diferentes técnicos na área da Saúde podem estar envolvidos com o diagnósti
co sorológico da doença de Chagas. Na prática existem situações diferenciadas que 
podem requerer condutas adequadas. Em Banco de Sangue, por exemplo, a preocu
pação é com a qualidade do sangue a ser transfundido, sendo secundário se o doador 
é realmente chagásico ou não. Este doador será encaminhado a outro Serviço para 
maior esclarecimento. Caberá ao médico esta confirmação, assim como a condução 
do caso. 

Falsas reações positivas criam receio, com a possibilidade de instalar-se a "neu
rose chagásica" em doador que pode na verdade não ser chagásico. Cabe ao clínico 
não só resolver a situação criada, como tranqüilizar o paciente. 

Analisaremos brevemente algumas das situações mais freqüentes e a conduta 
recomendada. 

4 . 1 . A Sorologia no consultório - Ambulatório 

Esta situação é a mais freqüente. O paciente consulta por queixas diversas e o 
médico solicita sorologia para tripanossomiase americana com base nos antecedentes 
epidemiológicos e/ou nos achados clínicos e paraclínicos. Existem alterações 
eletrocardiográficas sugestivas de cardiopatia chagásica, tais como bloqueio completo 



de ramo direito ou hemibloqueio anterior esquerdo. O médico faz o pedido de sorologia 
para confirmar ou excluir a etiologia chagásica. Em geral, duas técnicas são suficien
tes no caso de resultado congruente positivo ou negativo para ambas. Títulos iguais 
ou maiores de 1/64 na HAI e de 1/640 na IFI, indicam etiologia chagásica com 
certeza. No caso de resultado incongruente - uma técnica positiva e uma negativa - , 
o médico deverá entrar em contato com o laboratório para discutir a necessidade de 
repetir ambas as técnicas ou de efetuar uma terceira. Pode também solicitar a coleta 
de novo material do paciente. 

Caso as dúvidas persistam, pode-se recorrer a outro laboratório ou procurar um 
de referência (vide lista no final do capítulo). É importante ter a certeza do diagnós
tico para então comunicar ao paciente. Seria erro grave rotular um paciente como 
chagásico com base apenas em resultados sorológicos pouco confiáveis. 

Se o médico, usando bom senso, chega à conclusão de que o paciente é 
chagásico, deve ainda saber informar este fato ao interessado. Existem casos em que 
a comunicação de um diagnóstico desta natureza pode criar no paciente uma "neuro
se chagásica", a qual pode ser mais prejudicial que a evolução benigna observada na 
forma indeterminada. Às vezes, esclarecendo que a infecção carece de gravidade no 
caso em questão, é possível chegar a um consenso sem provocar apreensão no doen
te. 

Em outra abordagem, na ausência de manifestações clínicas, o médico pode 
solicitar um eletrocardiograma, sem comunicar ainda o resultado da sorologia. Em 
caso de normalidade deste exame, face ao excelente prognóstico do chagásico nestas 
circunstâncias, o resultado da sorologia pode ser omitido, solicitando-se apenas con
trole anual. Cabe ao médico assistente decidir a melhor conduta para cada caso em 
particular. 

4.2. A sorologia na fase aguda da doença 

4 . 2 . 1 . Por transmissão vetorial 

Se existe suspeita clínica (febre em região de elevada endemicidade, porta de 
entrada) devem ser solicitados os exames parasitológicos. Em caso de negatividade 
dos mesmos, pode ser feito o pedido da pesquisa de anticorpos da classe IgM anti-
T.cruzi. Se for positiva (títulos acima de 1/5), deve-se insistir no exame direto. O 
interesse do diagnóstico radica-se no tratamento precoce com drogas tripanocidas, 
quando as chances de cura parasitológica e negativação sorológica da doença são 
acima de 60%. 

4.2.2. Na suspeita de transmissão transfusional 

Deve-se suspeitar de todo caso de transfusão de hemoderivados em que o 
paciente apresente febre de origem não definida semanas após a transfusão. O ante
cedente transfusional pode ter ocorrido vários meses antes. Além das manifestações 
decorrentes da doença de Chagas, poderemos ter as da doença que motivou a trans
fusão. 



Assim como na fase aguda por transmissão vetorial, a pesquisa do parasito 
deve ter prioridade. Em caso negativo, pode ser solicitada a pesquisa de anticorpos 
IgM anti-T.cruzi. 

4.2.3. Na suspeita de acidente de Laboratório 

Em geral, o acidente ocorre em laboratórios especializados que trabalham ora 
com cultivos de T.cruzi, ora com triatomíneos ou animais contaminados. Se o materi
al era infectante e houve entrada do mesmo no organismo, existe consenso de que o 
paciente deve ser tratado imediatamente com drogas tripanocidas (Benznidazol), sem 
aguardar exames parasitológicos nem sorológicos. 

4.2.4. Na transmissão por via oral 

Embora pouco freqüente e não bem documentado, este mecanismo de trans
missão tem sido encontrado em alguns surtos, em regiões não endêmicas, como 
ocorreu no Brasil em uma Escola em Teotônia, RS, e após um churrasco em Catolé do 
Rocha, PB. Em ambos os episódios houve elevado número de pessoas infectadas com 
a fase aguda da doença e óbitos decorrentes da demora no diagnóstico. Como em 
todo caso de fase aguda, o parasito deve ser procurado. Os exames sorológicos 
estariam limitados à pesquisa de IgM pela reação de IFI. 

4.3. A Sorologia no Banco de Sangue 

O interesse principal do hemoterapeuta é o de oferecer sangue de boa qualida
de. Em relação à doença de Chagas, o sangue deverá estar isento de T.cruzi. Para 
atingir seu objetivo, todo doador é submetido a uma bateria de testes sorológicos, 
entre os quais se encontra a sorologia para T.americana. Para maior segurança nos 
Bancos de Sangue (BS), o título considerado ponto de corte entre a população nor
mal e a infectada é menor, de tal forma que há uma série de doadores com resultados 
limítrofes. Em caso de dúvida, o sangue é rejeitado por medida de segurança, não 
significando com isso que o doador seja efetivamente chagásico. O doador é, em 
geral, encaminhado para o Serviço Único de Saúde (SUS), para aprofundamento dos 
exames e, por fim, saber se é realmente chagásico ou não. 

4.4. O doador excluído 

Uma vez que o doador foi rejeitado por reações sorológicas positivas ou duvi
dosas, o Banco de Sangue deve comunicar o resultado ao interessado e encaminhá-lo 
ao médico. Compete a este verificar se realmente o indivíduo é chagásico ou não. 
Para isto, após adequado exame clínico, devem ser solicitados novos testes sorológicos, 
por duas ou, de preferência, três técnicas sorológicas. Em caso de confirmação, o 
clínico procederá à avaliação cardiológica pelo eletrocardiograma. No caso mais fre
qüente, de normalidade do ECG, o paciente deve ser tranqüilizado quanto ao seu 
prognóstico favorável, bem como alertado para a importância do seguimento em 



intervalos anuais. Dependendo do Banco de Sangue, cerca de 20% dos doadores 
rejeitados por sorologia duvidosa ou supostamente positiva não são realmente 
chagásicos. 

Nas principais cidades do Brasil, já existem Centros de Atenção ao Doador 
Chagásico, constituídos por equipes multidisciplinares - médico, enfermeira, assisten
te social e psicólogo - que verificam a condição de chagásico ou não, e encaminham 
eventualmente o paciente para serviços especializados (Ver lista no final do capítulo). 

4.5. Gestante Chagásica 

Em regiões endêmicas ou em gestantes procedentes das mesmas cabe ao obs¬ 
tetra solicitar exames sorológicos para Tripanossomíase Americana no pré-natal. Em 
caso de sorologia positiva, o médico deve afastar a transmissão congênita no recém-
nascido. Para isto, solicitará a pesquisa de T.cruzi no sangue do cordão umbilical. A 
transmissão congênita não é freqüente (5 a 10% das gestantes chagásicas), porém, 
uma vez estabelecido o diagnóstico, o tratamento tripanocida imediato do recém-
nascido permite os mais elevados índices de cura tanto parasitológica como sorológica. 

4.6. Recém-nascido de mãe chagásica e doença de Chagas congênita 

Para proceder à investigação da transmissão congênita, devemos partir de exa
mes sorológicos de confirmação da condição chagásica da mãe, ou seja, pelo menos 
a existência de duas reações positivas. Com freqüência deparamo-nos com solicita
ções de exames de recém-nascidos com suspeita de transmissão congênita não confir
mada pelo laboratório. Ao realizar os testes sorológicos na mãe, percebemos que os 
mesmos são negativos. 

O pediatra deverá solicitar os exames parasitológicos no sangue do recém-
nascido de mãe comprovadamente chagásica já nos primeiros dias de vida. Em 
multiparas, a inexistência de transmissão congênita em filhos maiores não é garantia 
de ausência de transmissão posterior. Embora possa haver elementos clínicos de 
suspeita de transmissão congênita (baixo peso, hepatomegalia etc.), existem evidên
cias claras de transmissão congênita silenciosa. Em caso de exame parasitológico 
negativo, a pesquisa de anticorpos da classe IgM anti-T.cruzi no soro da criança 
permitirá confirmar a suspeita clínica e realizar a nova pesquisa do parasito. 

Mesmo c o m exames parasitológicos negativos e ausência de IgM, reco
menda-se solicitar a sorologia convencional (IgG) em todo lactente de mãe 
comprovadamente chagásica aos seis meses de idade, quando não mais exis
tem anticorpos transferidos pela mãe. Em caso de sorologia positiva e m títulos 
diagnósticos, aos 6 meses de idade cabe o tratamento especifico do lactente. 

A responsabilidade do médico aumenta nos casos de transmissão congênita 
não diagnosticada, face à excelente resposta terapêutica dos lactentes. 

4 .7 . Inquéritos soro-epidemiológicos 

Para estabelecer a prevalência da doença de Chagas em determinada re
gião ou população (escolas, áreas urbanas etc.) o epidemiologista usa a sorologia 



geralmente pela coleta de uma gota de sangue do dedo, estocando-a em papel 
de filtro. 

Esta metodologia permite realizar inquéritos de grandes proporções, em curto 
intervalo de tempo. As quatro técnicas mencionadas podem ser utilizadas com o 
eluato do papel de filtro. Para estabelecer a eficácia da borrifação, esta metodologia 
está sendo adotada também em escolares e crianças nascidas após a aplicação do 
inseticida. 

4.8. Sorologia como seguimento de pacientes submetidos a tratamento específico 

Os testes sorológicos são empregados na avaliação de cura terapêutica era 
pacientes tratados com drogas tripanocidas (Benznidazol R*, vide capítulo de Trata
mento Específico). Para fins comparativos, o médico deve conservar amostras de soro 
do paciente antes do início do tratamento. Devido à baixa parasitemia, habitual na 
fase crônica da doença, os testes parasitológicos não apresentam a necessária sensibi
lidade que é observada com os testes sorológicos, pelo que estes são necessários na 
avaliação de cura. 

Quando o tratamento é eficaz, além da negatividade do xenodiagnóstico e/ou 
hemocultura seriados, observa-se queda progressiva no título de anticorpos anti-T.cruzi. 

Devemos destacar que esta diminuição nos títulos processa-se em razão inver
sa ao tempo de doença: nos recém-nascidos ocorre após vários meses; nos pacientes 
tratados durante a fase aguda observa-se em geral após 1 a 5 anos; nas crianças em 
idade escolar, após 3 a 10 anos; e nos adultos tratados na fase crônica, os títulos 
descem após décadas de seguimento. Além das técnicas convencionais, existem ou
tras reações como a lise mediada por complemento, a pesquisa de anticorpos contra 
antígenos recombinantes e a amplificação de partículas parasitárias (segmentos de K-
DNA) através de PCR (Polymerase Chain Reaction). 

O tratamento e seguimento de pacientes tratados durante a fase crônica é 
realizado em geral por médicos especializados em vista das reações colaterais das 
drogas em adultos, assim como pelo longo seguimento necessário. 

Já o tratamento precoce da doença de Chagas adquirida por transmissão con
gênita no lactente ou na fase aguda, tanto por mecanismo vetorial, como por transfu
são de sangue ou por outros mecanismos (oral, acidental), pode ser realizado por 
médico não especialista, em face da boa tolerância à medicação em tais casos, assim 
como da eficácia terapêutica comprovada do benznidazol nestas circunstâncias. 

5. Outras Técnicas em fase experimental - Pesquisa 

5 .1 . Lise Mediada por complemento (Anticorpos Líticos) 

Esta técnica tem sido preconizada como teste para verificação de cura em 
pacientes tratados durante a fase crônica. A viragem sorológica seria mais precoce do 
que com os testes utilizados na sorologia convencional. Consiste basicamente na 
detecção de anticorpos líticos, evidentes apenas nos chagásicos que apresentam para
sitos vivos. O soro do paciente é incubado com parasitos vivos na presença de com¬ 



plemento e observa-se a capacidade do soro de destruir os tripanossomos. Trata-se de 
técnica de difícil execução em laboratórios de rotina por usar parasitos vivos. Após o 
isolamento do antígeno responsável, poderemos contar com esta técnica em placas 
para ELISA, facilitando assim o seu emprego no futuro. 

5.2. Emprego de antígenos purificados, recombinantes e peptídios sintéticos 

Existem diferentes antígenos purificados, de diversos pesos moleculares, com 
elevada sensibilidade e especificidade, porém ainda não disponíveis no mercado. 
Também foram ensaiados em variados estudos mais de 20 antígenos recombinantes 
(obtidos por engenharia genética), alguns dos quais com bom desempenho. 

Os peptídios sintetizados até o presente têm demonstrado desempenho menor, 
porém é possível que em futuro próximo tenhamos alguns satisfatórios. Observa-se 
que, na medida que purificamos os antígenos e trabalhamos com moléculas de menor 
tamanho, a especificidade diminui, ou seja, que nem todos os chagásicos apresentam 
anticorpos contra todos os antígenos presentes. Uma alternativa já em andamento 
consiste em testar as respostas para mais de um recombinante, com o qual são acres
cidas as possibilidades de acerto. Outro problema se refere aos custos, que no geral 
aumentam em relação às novas tecnologias, nem sempre aplicáveis nos países latino-
americanos. Recentemente, o emprego de quimioluminiscência como método de lei
tura de placas sensibilizadas com antígeno purificado tem aportado resultados pro
missores. 

5.3. Utilização de Western Blot 

Consiste em síntese na eletroforese do parasito, que é colocado em contato 
com o soro do paciente. A existência de determinadas bandas de reação (antígeno/ 
anticorpo) permite identificar os pacientes chagásicos. A técnica é laboriosa e de 
custo elevado, no momento indicada apenas em laboratórios de pesquisa. 

6. Kits disponíveis no Brasil para Diagnóstico Sorológico 

Existem hoje em dia vários kits e reagentes confiáveis, elaborados por diferen
tes laboratórios, com custos distintos. 

Diversas empresas produzem kits para hemaglutinação indireta, que é a técnica 
de mais fácil execução. Também podem ser adquiridos reagentes para IFI: lâminas 
com parasitos fixados e conjugados de boa qualidade, assim como os tampões neces
sários. 

Outras empresas produzem kits para a técnica de ELISA, embora com custos 
bem mais elevados, só se justificando seu emprego em grandes laboratórios e bancos 
de sangue que processam centenas de amostras por dia; em geral o aparelho leitor é 
obtido por empréstimo em regime de comodato. 

Em outros países estão sendo comercializados kits para Western Blot e para 
antígenos recombinantes. 



7 . Possibilidade de realizar Teste Sorológico no Consultório 

Seria possível para o médico prático ou técnico em saúde, no interior, fazer 
reações sorológicas fora do laboratório? A resposta é sim, pelo menos com a técnica 
de HAI, exeqüível mesmo sem laboratório formalmente equipado. 

Para isto é suficiente adquirir um kit - existem minikits, com uma placa apenas, 
de custo reduzido. Em uma caixa estão contidos todos os reagentes exigidos, que são 
basicamente uma placa com 96 orifícios, um frasco com diluente e gotejadores para 
colocar o soro do paciente nos orifícios. É suficiente seguir as instruções do manual. 
Para coleta do sangue e extração do soro, não é necessário possuir centrífuga. Após a 
coagulação do sangue, o soro pode ser transferido para tubo de ensaio limpo, deixan
do-se sedimentar as hemácias, o que ocorre após uma hora. A leitura é feita após 1-
2 horas, olhando-se a placa pelo fundo, contra a luz. Ε possível, ainda, testar apenas 
um soro por dia. Seria desejável o treinamento do técnico em laboratório de rotina, o 
que pode ser feito em uma manhã. 

8. Resumo e conclusões 

A sorologia na doença de Chagas permite confirmar a etiologia chagásica de 
forma eficiente, rápida e econômica durante a fase crônica. A mesma é utilizada em 
diferentes circunstâncias, entre as quais as mais freqüentes são a confirmação de 
pacientes e a exclusão de doadores de sangue. Existem quatro técnicas sorológicas 
que permitem firmar o diagnóstico na maioria dos casos, desde que sejam emprega
das pelo menos duas simultaneamente. Títulos elevados em dois testes sorológicos 
indicam sorologia reagente, porém o clínico deve empregar o bom senso para a 
interpretação dos resultados. O diagnóstico clínico da doença de Chagas deve ser 
apoiado em dados epidemiológicos e clínicos, bem como nos exames complementa¬ 
res. A sorologia apenas confirma ou exclui a etiologia. Perante suspeita de fase aguda -
seja por mecanismo vetorial, transfusional ou outros - deve ser priorizada a pesquisa do 
parasito e só secundariamente a procura de anticorpos da classe IgM. É preciso que o 
diagnóstico de fase aguda ou de transmissão congênita seja seguido do tratamento etiológico. 
Nas principais capitais do Brasil há serviços de atendimento ao doador chagásico e labo
ratórios de referência que podem ser consultados em caso de dúvida relacionada a resul
tados sorológicos. 

Endereços de duas Empresas cujos reagentes foram já extensivamente testados 
em vários Laboratórios de referência, no Brasil. 

• Kit para hemaglutinação "Biochagas" (R), e Kit para IFI [antígeno Imuno Cruzi (R), 
Fluoline G(R) e Biolâminas(R)], Biolab Diagnóstica S.A., Estrada do Mapuá, 491, 
CEP 22710.261, Jacarepaguá, RJ, fax (021) 445.5454; 

• Kit para hemaglutinação "Chagas HAI" (R), Empresa Imunoserum Ltda., Rua 
Lacedemonia, 85, Campo Belo, SP, CEP 04634-020, fax (011) 533.8251. 



9. Laboratórios de referência para sorodiagnóstico no Brasil 

• SÃO PAULO: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, Laboratório de Soroepidemiologia, 
Dr. Antônio Walter Ferreira; 

• BELO HORIZONTE: Fundação Ezequiel Dias, Dra. Eliana Furtado Moreira; 
• GOIÂNIA: Lab. Chagas, Hospital das Clínicas, Praça Universitária s/n, Goiânia. 

10 . Serviços de atendimento ao doador chagásico no Brasil 

• BELO HORIZONTE, Hospital das Clínicas, UFMG, Dra. Eliane Dias Gontijo; 
• UBERABA, MG, Hospital Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, Prof. 

Aloisio R. Prata; 
• CAMPINAS, Hospital das Clínicas, GEDOCH, Universidade de Campinas, Dra. Maria Helena 

Guariento; 
• GOIÂNIA, Hospital das Clínicas, Serviço de Atendimento ao Doador Chagásico, Laboratório 

de Chagas, Dr. Alejandro Luquetti; 
• RECIFE, Ambulatório de Doença de Chagas, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Dr. Wil

son de Oliveira Júnior; 
• SÃO PAULO, Serviço de Atenção ao Chagásico, Hospital das Clínicas, Dra. Maria Aparecida 

Shikanai Yasuda e Vicente Amato Neto; 
• RIBEIRÃO PRETO, SP, Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Facul

dade de Medicina da USP, Bairro Monte Alegre; 
• SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP, Instituto do Coração, Dr. Adalberto Lorga; 
• PORTO ALEGRE, Instituto de Cardiologia, Dr. Izeu Gus; 
• RIO DE JANEIRO, Instituto Oswaldo Cruz, Avenida Brasil, Manguinhos, Departamento de 

Medicina Tropical ou Hospital Evandro Chagas, Drs. José Rodrigues Coura e José Borges 
Pereira. 

• LONDRINA-PR, Contato através do Dr. José Silveira Baldy. Hospital das Clínicas da Faculda
de de Medicina de Londrina; 

• CAMPO GRANDE-MS; Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da UFMS. Prof. Dr. 
José Ivan Albuquerque de Aguiar, Campo Grande-MS. 
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