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Considerando os conhecimento atuais, deve-se admitir que ninguém é natural
mente refratário à infecção pelo Trypanosoma cruzi. Em outras palavras, acredita-se 
que todas as pessoas são suscetíveis à protozoose, podendo a contaminação advir da 
participação de triatomíneos que veiculam o parasito através das fezes, penetrando 
eles em mucosas ou na pele com solução de continuidade e havendo possibilidade de 
influência do orifício motivado pela picada. 

Os insetos citados constituem, sem dúvida, os mais importantes veiculadores da 
infecção. Todavia, outros mecanismos de transmissão já foram desvendados, estando 
representados por transfusão de sangue, amamentação, vias congênita ou oral, acidente 
laboratorial e transplante de órgão. Estas modalidades foram qualificadas como excepcio
nais, mas preferimos dar-lhes o rótulo de alternativas, pois, pelo menos a transfusional e 
a congênita, não são raras. Portanto, nos labores assistenciais é imperioso não esquecer 
essas circunstâncias, independentes de "barbeiros". 

Apesar de comporem este estágio da doença as manifestações clínicas e os ele
mentos laboratoriais de várias ordens, até hoje a fase aguda é definida como aquela na 
qual ocorre demonstração da presença do T.cruzi no sangue periférico por meio de 
processos diretos, tais como exames com ou sem concentração, após coloração ou não 
(Figura 1). A parasitemia assim revelada persiste, em geral, durante quatro a oito sema
nas, extinguindo-se espontaneamente. 



É patente a enorme desproporção entre o número de acometimento agudos ca

balmente reconhecidos e o de casos crônicos, que no Brasil estão presentes conforme a 

cifra de cerca de c inco milhões e meio de habitantes, estipulada e m inquérito sorológico 

nacional. Desproporcionalmente, a quantidade de agudicidades b e m confirmadas é, arris

camos dizer, mil vezes menor. Todavia, a protozoose teve indubitavelmente seu c o m e ç o 

não notado costumeiramente pelos prováveis motivos que antes citamos. 

As informações consignadas a seguir não focalizarão com muitas particularidades o 

diagnóstico parasitológico, a afecção congênita e o que advém e m imunocomprometidos, 

pois essas questões fazem parte, mais detalhadamente, de outros capítulos deste livro. 

A etapa aguda passa despercebida e m muitas ocasiões e, valorizando o que suce

de nas áreas onde a parasitose é endêmica, diz-se que a proporção corresponde a um 

caso para 100 crônicos. É provável que esse fato esteja relacionado c o m o número de 

flagelados inoculados no organismo ao ter lugar a infecção; quando pequeno, desenvol¬ 

ver-se-ia quadro clínico frusto, não reconhecido pelo indivíduo atacado ou não caracteri

zado etiologicamente por médico, existindo outrossim a impressão de que a enfermidade 

afigura-se crônica desde o início. 

Raciocinando a partir do que se conhece dos doentes c o m forma aguda concreta¬ 

mente estipulada, é lícito afirmar que a infecção primária dá-se sobretudo na primeira 

década da vida. 

Os distúrbios começam comumente oito a dez dias depois da penetração do T. cruzi, 

sendo necessário levar e m conta os sinais da porta de entrada, os sintomas e as anorma

lidades sistêmicas. A intensidade e a freqüência variam dentro de limites relativamente 

amplos. 

A porta de entrada pode ser aparente, designada c o m o chagoma, ou não. O sinal 

de Romana, que é um exemplo , consiste fundamentalmente e m edema elástico e indo¬ 

lor de ambas as pálpebras de um dos olhos, coloração róseo-violácea das mesmas, con

gestão conjuntival e reação de linfonodos satélites; o edema, e m geral, propaga-se para a 

hemiface correspondente e observa-se, às vezes, dacrioadenite, além de escassa secre-

ção da conjuntiva. 

Embora típico, o sinal de Romana pode confundir-se com outras patologias da face 

c o m o ilustrado na Figura 2. 



Por seu turno, chagoma de inoculação de outro tipo é pequena formação 
maculonodular, eritematosa, consistente, pouco dolorosa, circundada por halo de 
edema elástico e acompanhada de enfartamento de linfonodos próximos, asseme¬ 
lhando-se a furúnculo que ainda não exibe supuração, evoluindo para lenta regres
são, com descamação final. Na maioria das vezes forma-se reação ganglionar à jusan
te. Pode aparecer em qualquer parte do corpo; todavia, é visto mormente em área 
que costuma ficar descoberta, existindo ulceração em certas oportunidades. 

Nunca aparecerá, logicamente, porta de entrada evidente se certos tipos de 
transmissão forem os influentes. Propagações pelas vias congênita, oral ou transfusi
onal, como ainda pelo leite e por transplante de órgão, não geram esse sinal, ausen
te outrossim nos acidentes laboratoriais sem inoculação por agulha. 

Chagomas rotulados como hematogênicos e metastáticos, sendo um deles o 
lipochagoma geniano, compõem ocasionalmente a configuração clínica. Raramente 
manifestaram-se onde exercemos nossas atividades médicas. 

Dentre os sintomas sobressai a febre, quase sempre acompanhada de sensa
ção de mal-estar, astenia, anorexia e cefaléia; manifesta-se praticamente em todos os 
enfermos sendo, de ordinário, mais intensa nas crianças. De tipo contínuo, remitente 
ou intermitente, caracteriza-se pelo maior porte no período vespertino, desapare
cendo por lise. 

No que tange aos aspectos sistêmicos são destacáveis: o aumento de volume 
dos linfonodos, a hepatomegalia, a esplenomegalia, o edema e perturbações cardía
cas ou, eventualmente, neurológicas. 

A linfadenomegalia é habitual. Os linfonodos mostram-se leve ou moderada
mente hipertrofiados, não aderentes aos planos contíguos, isolados, de consistência 
aumentada, indolores e sem fistulização. 

A hepatomegalia e esplenomegalia também são comuns. Os aumentos dos 
tamanhos do fígado e do baço têm pequena ou mediana intensidade. A consistência 
desses órgãos não se altera e as respectivas superfícies conservam-se lisas. 

O edema, generalizado ou restrito à face e aos membros inferiores, deriva de 
patogênese ainda não suficientemente esclarecida. É elástico - sobretudo em crian
ças de tenra idade - , ou mole, não se vinculando a inflamação vigente na porta de 
entrada nem a insuficiência cardíaca, quando presente. 

Pouco habitual, componente exantemático traduz-se por erupção máculo-pa¬ 
pular urticariforme, morbiliforme ou eritematosa polimorfa. 

A meningoencefalite, raramente manifestada, é o componente que reflete o 
comprometimento do sistema nervoso central. 

No que diz respeito ao coração, miocardite representa o problema esperável, 
com pericardite associada contingentemente. Se comparadas com os achados histo¬ 
lógicos, as irregularidades clínicas eletrocardiográficas e radiológicas nem sempre 
são expressivas, tornando-se mais evidentes e freqüentes com a repetição dos exa
mes. Casualmente chama a atenção a acentuação da taquicardia sinusal, em contras
te com o declínio dos indícios de fase aguda, entre os quais figura a febre. As arritmi
as, corriqueiras na etapa crônica, pouco aparecem na aguda, excetuando-se o blo
queio atrioventricular de primeiro grau. São irregularidades mais registradas eletro¬ 
cardiograficamente: taquicardia sinusal, baixa voltagem do QRS, alteração primária 
de repolarização ventricular, prolongamento da sístole elétrica e bloqueio atrioven¬ 



tricular d o primeiro grau. À análise radiológica, cardiomegalia de intensidade variável 
não é incomum. 

A forma aguda, c o m o já ficou evidenciado, n e m sempre surge ex ib indo 
claros sintomas e sinais, s endo então considerada inaparente . Nessas eventualida
des, o diagnóst ico decorre d o encont ro d o T.cruzi ao exame d o sangue por 
processos diretos ou de soroconversão, e, em tais situações, ocasionalmente nota-
se febre p o u c o intensa, presença de terceira bulha ou abafamento de bulhas à 
ausculta d o coração e ausência de esplenomegalia , com bloqueio aurículo-ventri¬ 
cular de primeiro grau, alterações da repolarização ventricular, bloqueios divisionais 
d o feixe de HIS e a u m e n t o d o espaço PR, algumas vezes , q u a n d o efe tuado o 
eletrocardiograma. 

Reação de hipersensibilidade tardia a antígeno microssomal d o T.cruzi propi
ciou respostas mais freqüentes e intensas q u a n d o os doen te s t inham forma aguda 
aparente , na comparação com casos inaparentes; o m e s m o se viu q u a n d o es tudada 
a migração de leucócitos em presença de ant ígeno d o parasi to. Daí a suges tão de 
q u e a configuração da forma aguda inaparente poss ivelmente tenha nexo com de
pressão da resposta imune celular a antígeno parasitário. Esse aspecto imunopatoge¬ 
nético requer investigações suplementares . 

Linfadenopatia, hepatomegalia, esplenomegalia, febre, linfocitose e encontro 
de linfócitos atípicos c o m p õ e m conjunto parecido com o que vemos na mononuc le¬ 
ose infecciosa. Por isso, a fase aguda da doença de Chagas fica na plêiade de enfer
midades m o n o n u c l e o s e similes. Sobre tudo o hemograma destaca essa similitude, 
fazendo lembrar, por exemplo , de ci tomegalovirose, toxoplasmose ganglionar, he
patite por vírus, he rpes "simplex", reação a hidantoinatos e, agora, ag regando um 
dos tipos de começo da infecção pe lo vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

A configuração clínica da doença de Chagas aguda é autolimitada, ou seja, 
processa-se espontaneamente involução dos sintomas ou sinais na maioria dos casos. 
Miocardite intensa e meningoencefalite coadunam-se com gravidade, justificando as 
excepcionais evoluções fatais, valendo frisar que lactentes são muito mais atingidas 
pelos danos causadores de maiores preocupações . 

A evolução e o prognóst ico usualmente são benignos . Vai-se p rocessando re
missão gradativa das anormalidades percebidas clinicamente, q u e se completa entre 
30 e 90 dias após a instalação d o quadro . A presença d o parasito desencadeia pronta 
e intensa reação inflamatória, e a formação de ant icorpos específicos, a partir da 
primeira semana d o período de estado, influi no declínio da parasitemia. Os decursos 
mais graves acon tecem mormen te em crianças com idades inferiores a três anos , 
relacionando-se com parasitemias elevadas, inflamação marcante e danos graves no 
coração ou sistema nervoso central . Essa miocardite e meningoencefal i te p o d e m 
justificar óbitos, que compõem taxa de letalidade de 2 a 7%, de acordo com opiniões 
não cor roboradas po r nós , p o r q u e não são compatíveis com o q u e registramos a 
respeito das infecções pós-natais. 

Com o passar das semanas, aumentam os teores de anticorpos e a demonstra
ção d o T.cruzi deixa d e ser possível pelos métodos diretos, en t rando en tão o doen
te na fase crônica. Já foi verificado q u e em alguns pacientes persis tem al terações 
eletrocardiográficas e, sobretudo, aumento d o espaço PR, talvez significando a exis
tência de miocardite ativa. 



Quando na fase aguda, os elementos de ordem clínica são evidentes e a sus
peita diagnóstica geralmente não esbarra em dificuldades. Porém, em trabalhos as¬ 
sistenciais já foram lembradas moléstias que suscitaram diferenciação, e, a título de 
ilustração, lembramos as infecciosas tradicionais da infância, as exantemáticas, a glo¬ 
merulonefrite difusa aguda, a toxoplasmose, a mononucleose, a forma toxêmica da 
esquistossomose mansônica, a malária, a febre tifóide, a bacteremia prolongada de
vido a enterobactérias em infectados pelo Schistosoma mansoni, os linfomas e as 
leucemias. Modalidades de tuberculose e leishmaniose visceral são circunstancial
mente confundíveis, sobretudo se os doentes têm baixa idade. A meningoencefalite 
pode requerer abordagem de processo dessa natureza, dependente de outra causa, 
e a cardiopatia aguda possivelmente leva a confusão com miocardite, endocardite e 
pericardite de etiologia diversa. 

Na vigência de imunodepressão, o T.cruzi por vezes é encontrado no sangue 
através dos processo laboratoriais rotulados como diretos, imitando o que carateriza 
a fase aguda. Em geral dá-se a isso a designação de reativação, que, não obstante, 
chega a estimular confronto com as nomeações de reagudização, recrudescimento e 
emergência ou eflorescência parasitária. É lógico que a denominação não passa de 
um detalhe, indubitavelmente não desprezível e suscitador de acerto para uniformi
zação e respeito ao rigor científico. 

Em indivíduos imunocomprometidos pela participação de moléstias associa
das, uso de fármacos e execução de transplantes de órgãos, a agudicidade da tripa¬ 
nossomíase transparece de maneira diversa da descrita e isso exige cuidadosa aten
ção, vigorando sistematicamente a obrigatoriedade de os médicos-assistentes per
manecerem precavidos. Saber que a doença de Chagas está em foco, suspeitar da 
existência dela e reconhecer a existência de fatos epidemiológicos orientados são 
circunstâncias nunca olvidáveis, porque, a despeito da não ocorrência da configura
ção clínica habitual, sendo providenciados exames esclarecedores, estes revelarão a 
reativação parasitária. 

Paciente com doença de Chagas crônica tratado por intermédio de transplante 
de coração, não tem sido notado o quadro clínico clássico do acometimento agudo 
motivado pela reativação por imunodepressão. Febre, lesões eritematosas na pele e 
distúrbio semelhante ao visto na celulite chamam a atenção. No coração implantado 
é viável miocardite, havendo histologicamente semelhança com as alterações decor
rentes de rejeição. 

Se para receptor que não sofre da doença da Chagas transplanta-se rim de 
doador que tem a parasitose, processa-se veiculação do T.cruzi e naquele nota-se: 
presença de febre como manifestação proeminente; valor elucidativo da pesquisa 
do parasito no "creme" leucocitário em etapa de realização de diagnóstico diferen
cial, quando escassos os elementos orientadores; utilidade da evidenciação por 
imunofluorescêcia, de anticorpos antitripanossomos no soro; falta de participação 
de enfartamento de linfonodos superficiais ao exame clínico e de linfocitose, com 
linfócito atípicos, ao hemograma; decurso não grave, sendo que, para tanto, pode 
contribuir a administração de benznidazol; possibilidade de manutenção do uso de 
medicamentos imunossupressores; ausência de prejuízo quanto ao transplante. Sem 
dúvida, esses fatos indicam implicações com o desenvolvimento das tarefas de 
ordem assistencial. 



Comumente recorremos à procura do flagelado no "creme" leucocitário, camada 

que fica entre o plasma e os elementos figurados depois da centrifugação; usamos o 

tubo que serve para determinação do hematócrito, o procedimento que tem sido 

satisfatório. Agora, também beneficiamo-nos do sistema QBC ("Quantitative Buffy Coat 

Malaria Diagnosis System - Bec ton Dickinson and Company, Franklin Lakes, N.J."), 

proposto para reconhecer plasmódios e, como estamos comprovando e recomendan

do, valioso para a evidenciação de tripanossomos no sangue periférico. Essa técnica 

passou a ter aplicação e m doença de Chagas por iniciativa do Laboratório de Inves

tigação Médica-Parasitológica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

No soro surgem elevadas quantidades de anticorpos heterófilos; porém, a 

complementação à reação de Paul-Brunnell-Davidsohn, c o m antígenos de rim de co 

baia e de hemácias de boi, indicará absorções totais ou quase, processando-se então 

diferenciação c o m o que se passa na mononucleose infecciosa. 

Sobre as provas laboratoriais inespecíficas lembramos que: leucocitose dis

creta ou moderada é usual, mas leucocitometria normal ou leucopenia também 

comparecem; linfocitose constitui achado significativo, c o m a visualização de lin

fócitos atípicos, que ajuda a incluir a forma aguda no contexto da síndrome da 

mononucleose infecciosa; a velocidade de hemossedimentação aparece aumentada, 

de maneira não muito marcante; a pesquisa da proteína C reativa, via de regra 

indica positividade; geralmente há hipoproteinemia total, c o m diminuição de albu¬ 

mina no soro, a par de valores superiores aos normais de globulina alfa-3 e gama; 

as provas de labilidade protéica indicam resultados positivos. 

Não pretendemos invadir substancialmente o campo de outro capítulo e 

apenas julgamos b o m registrar, sem profundidade alguns possíveis avanços: 

aplicação da prova de polimerase em cadeia ("polymerase chain reaction" -

PCR) para diagnosticar a doença de Chagas e m estádio agudo ou crônica, mediante 

uso de sangue, se bem que melhores investigações sobre a especificidade são 

ainda aconselháveis; 

duas modalidades de procura de anticorpos talvez ajudem a detectar mais 

precocemente a fase aguda: o uso da lipopeptidofosfoglucana e m métodos imuno-

enzimático e a utilização do processo "Western-blot" para revelação dos anticorpos 

aos antígenos de tripomastigotas de alto peso molecular. 

Aguardemos a evolução das pesquisas pertinentes, a fim de sabermos se 

essas especulações consistem de fato em avanços aplicáveis nos âmbitos assisten¬ 

cial, científico e epidemiológico. 

É aconselhável procurar reconhecer a fase aguda, por ser marcador da 

potencialidade da parasitose em vigor numa determinada região. Porém, essa 

recomendação tem especial justificativa na possibilidade de emprego de terapêutica 

específica que, embora limitada, é capaz de propiciar cura segundo consta de alguns 

relatos, conduzindo à crença, defendida por determinadas opiniões, de que o sucesso 

- avaliando-se clínica, parasitológica e sorologicamente, c o m o se faz hoje — evitaria 

evolução para estágios subseqüentes da enfermidade. 
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