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1 . Introdução 

Carlos Chagas (1911) suspeitou claramente a possibilidade desta via de 
transmissão ao descrever seus primeiros casos clínicos. Estudos experimentais 
confirmaram posteriormente sua existência em animais que cursavam as fases 
aguda e crônica da infecção (Nattan-Larrier, 1921; Souza Campos, 1928). O primeiro 
caso humano inconteste foi referido por Dao em 1949, a partir do qual são 
numerosas as referências bibliográficas acerca de doença de Chagas congênita, 
sobretudo nos países endêmicos da esquisotripanose (Howard, 1962; Lisboa, 1960; 
Saleme et al., 1971; Moya, 1977). Estes trabalhos levaram ao reconhecimento de 
múltiplos aspectos da doença de Chagas congênita (DCC) tanto em suas caracte
rísticas epidemiológicas como naquelas clínicas, laboratoriais e terapêuticas. 

Estudos que realizamos nos últimos 20 anos sobre a DCC - em seus aspectos 
clínicos e perinatais (Moya, 1977), anatomopatológicos (Moya et al., 1979), laborato
riais (Moya et al., 1989), terapêuticos (Moya et al., 1985), sobre os efeitos indesejáveis 
das drogas (Moya e Trombotto, 1988), a respeito da evolução cardiovascular (Moya et 
al., 1984), neurológicos (Moya et al., 1984-b) e acerca do crescimento e desenvolvi
mento (Moya, 1992) - permitiram-nos atualizar os conhecimentos sobre a doença em 
diferentes períodos, assim como estabelecer normas para um adequado manejo da 
mesma. 

2. Aspectos Epidemiológicos 

Cada uma das diferentes vias de transmissão da doença de Chagas ao homem 
apresenta distintos graus de importância conforme as circunstâncias epidemiológicas 
de ocorrência, comprometendo a criança em diferentes etapas de sua vida. A trans
missão pré-natal depende diretamente dos indicadores epidemiológicos básicos: a 
taxa de prevalência da infecção chagásica em gestantes e a taxa de incidência da 
transmissão vertical. A primeira varia segundo as regiões estudadas, estando relacio
nada com o grau de endemicidade por região. Na Argentina, oscila entre 4,4 e 30,0% 
(Barousse et al., 1978) e em regiões do Brasil entre 0,3 e 33,0% (Amato Neto et al., 
1965; Medina Lopes, 1983; WHO, 1991). 



A passagem transplacentária do Trypanosoma cruzi (T.cruzi) alcança incidên
cia que varia entre 0,5 e 3,5%, uma taxa de transmissão relativamente baixa, que 
coincide tanto em humanos como em modelos experimentais (Blank et al., 1971; 
Bittencourt 1972 e 1976; Wasserman de Cunio, 1977). No entanto, existe evidência 
crescente de que a DCC se encontra mais difundida do que antes se pensava. Isto 
porque não se acha restrita apenas às áreas rurais, mas ocorre também em áreas 
urbanas sem transmissão vetorial, mercê de constantes migrações populacionais in
clusive para países como os Estados Unidos, tradicionalmente não afetados pela en
demia (Kirchoff, 1993). 

Na transmissão pós-natal, o leite materno constitui uma via potencial, desde 
que nele se demonstrou a presença do parasito (Medina Lopes, 1983). No entanto, 
não existem publicações sobre a incidência desta forma de transmissão, provavel
mente pelas dificuldades concernentes ao diagnóstico, inclusive diferencial com a 
rota congênita. 

A via transfusional é importante durante o período neonatal e o primeiro ano 
de vida, etapas em que elevado número de doenças demanda terapia com sangue e/ 
ou hemoderivados. A falta do controle adequado de tais elementos incrementa o 
risco da doença de Chagas transfusional. Adquirem particular importância no contex
to da transmissão vertical as transfusões materno-fetais que se produzem em condi
ções normais no momento do parto, sendo sua principal causa a efração dos vasos 
sanguíneos materno-feto-placentários. 

A transmissão vetorial em zonas endêmicas tem forte impacto sobre a criança 
nos primeiros meses e anos de vida. Há consenso generalizado de que a maioria dos 
casos agudos ocorrem em idades pediátricas, antes dos 3 ou 4 anos de vida (Chagas, 
1916; Mazza, 1949; Ledesma Pattino, 1992). Por sua vez, os casos agudos que apre
sentam compromisso do SNC encontram-se geralmente no primeiro ano de vida. 

Todos estes aspectos epidemiológicos relevam a importância da doença de 
Chagas na infância, particularmente a DCC, estabelecendo a necessidade de planificar 
e desenvolver ações específicas de prevenção e tratamento da infecção nesta fase da 
vida. 

3. Patologia e Patogênese 

Infecção Fetal 

A maioria das gestantes infectadas cursam a gravidez na etapa crônica da doen
ça, especialmente na forma indeterminada (Moya, 1977; Schmunis e Szarfman, 1977; 
Chapadeiro et al., 1967; Votta et al., 1974). O efeito da gestação sobre a parasitemia 
materna é motivo de controvérsia: tem-se reportado aumento da positividade de 
xenodiagnósticos no terceiro trimestre da gestação, assim como também se observa 
maior positividade dos xenodiagnósticos entre mulheres grávidas frente a não-grávi¬ 
das (WHO, 1991). Em casos de gravidez com infecção aguda da mãe (elevada parasi
temia da gestante), os filhos podem nascer livres da transmissão vertical (Rassi, 1958). 
Há acordo de que a maior ou menor parasitemia materna apresenta pouca relação 
com o desenvolvimento da infecção congênita. 



Quando não há compromisso fetal (97,5% dos casos) não se observam altera
ções na evolução da gravidez, tão pouco no crescimento e na viabilidade do feto; 
também não fica o recém-nascido mais exposto a apresentar patologias neonatais 
específicas (Moya, 1977). A doença de Chagas em gestantes apresenta baixo risco 
perinatal. 

A infecção fetal é necessariamente produto do parasitismo materno. O parasito 
pode infectar o feto com ou sem compromisso placentário (Bittencourt et al., 1977; 
Moya et al., 1972), infectar a placenta sem compromisso fetal (Moya et al., 1979; Rassi 
et al., 1958) e, certamente, não afetar a placenta e não produzir infecção fetal. 

As lesões placentárias (placentites chagásicas) foram extensamente documenta
das em humanos (Bittencourt, 1963; Moya, 1977; Reis Lopes et al., 1977) e em animais 
(Sousa Campos, 1928; Wasserman de Cunio, 1977; Cabeza Meckert et al., 1980). O 
grau de compromisso pode variar, desde o achado de escassos infiltrados inflamató¬ 
rios linfo-plasmocitários, com presença ou não de amastigotas, até graves lesões com 
destruição celular. Estas podem localizar-se na decídua, na placa âmnio-coriônica, nas 
vilosidades coriônicas e no cordão umbilical. As diferenças no grau de compromisso 
placentário observadas em estudos argentinos e brasileiros possivelmente expressam 
diferenças de cepas (Andrade 1982) e outras causas ainda desconhecidas. 

Discute-se a influência das lesões placentárias na passagem do T.cruzi ao feto. 
Neste sentido foi sugerido que as alterações funcionais (Werner & Kunert, 1958) ou 
anatômicas (Apt, 1972) facilitariam o processo. Também se mencionou a penetração 
ativa do parasito nas vilosidades coriais (Bittencourt et al., 1975). Outras associações 
aventadas têm sido com patologias maternas (eclampsia, polihidrâmnios), capazes de 
gerar hipóxias útero-placentárias. 

Recentes estudos ultra-estruturais, enzimáticos e imunológicos, realizados em 
placentas humanas e de animais de experimentação geram hipóteses sobre mecanis
mos placentários de defesa e sugerido que o parasitismo ocorra através de um fenô
meno de endocitose (Fabro et al., 1980; Mocciaro de Hessel, 1982; Calderón et al., 
1983; Schneider et al., 1981). Tais fatores e outros (maternos, do feto e do parasito) 
têm sido associados com a transmissão da DCC, mas os mecanismos patogênicos 
ainda não estão totalmente esclarecidos. 

Produzida a infecção, o feto pode sofrer alterações em sua viabilidade e cresci
mento segundo o momento da agressão parasitária. Com isto se descrevem abortos, 
mortes fetais, prematuridade e desnutrição fetal (Bittencourt et al., 1971; Howard, 
1 9 6 2 ) . Outros estudos perinatológicos têm demonstrado, entretanto, que a maioria 
das crianças nasce a termo e não apresenta alterações do crescimento intra-uterino 
(Moya, 1977; Barousse et al., 1984; Castilho et al., 1976; Cunha Oliveira et al., 1966). 
Tais evidências permitem inferir que a infecção fetal pode produzir-se tanto precoce 
como tardiamente na gestação, não existindo nenhum período isento de risco. 

O feto infectado pode sofrer uma persistente agressão parasitária, com o 
conseqüente dano tissular (polivisceral) que pode levar à morte ou a importantes 
seqüelas. Entretanto, a maioria dos neonatos com DCC não apresentam enfermi
dade aparente ao nascer, o que revela possivelmente um equilíbrio nas relações 
hospedeiro-parasito. 

Estudos anátomo-patológicos demonstraram que os órgãos mais freqüentemente 
afetados pela DCC são: o coração, o esôfago, o intestino, o músculo esquelético e o 



cérebro. As lesões inflamatórias, geralmente localizadas em áreas peri-vasculares, são 
caracterizadas pela presença de células mononucleares e, freqüentemente, por leucó¬ 
citos polimormonucleares. Amastigotas soem acompanhar tais lesões, ocupando fi
bras cardíacas ou esqueléticas e outras células, como as do sistema macrofágico-
mononuclear, sendo freqüente o achado de células gigantes com núcleos hipercro¬ 
máticos e citoplasma repleto de parasitos (WHO, 1991). 

4. Imunopatologia 

O processo patogênico caracterizado pela agressão multivisceral é conseqüên
cia de sucessivos ciclos de replicação do parasito. Cada ciclo se inicia com a invasão 
celular, transformação em amastigotas e divisão binária. A lesão celular progressiva 
termina com a destruição da célula parasitada e a liberação de tripomastigotas viáveis, 
que, a partir da corrente sangüínea, irão repetir o processo em outros órgãos ou 
tecidos. Existe também outro fenômeno de dano local, por meio de formas do para
sito que não chegam à circulação (Andrade & Andrade, 1979). O processo aqui suma
riado se produz independentemente da via de transmissão (congênita, vetorial, trans
fusional), estando mais detalhado no Capítulo 5 (Anatomia Patológica da Doença de 
Chagas Humana). 

As profundas alterações que o parasito causa no sistema imune do hospedeiro 
fizeram presumir que mecanismos auto-imunitários estariam envolvidos no dano tis¬ 
sular. Durante a fase aguda ocorre severa imunossupressão, mediada por múltiplos 
mecanismos (Ramos et al., 1978), cujo significado a longo prazo ainda se desconhece. 
Nesta fase, talvez de maior importância no desenvolvimento ulterior da auto-agres¬ 
são, o T.cruzi induz uma maciça proliferação policlonal de linfócitos, que afeta tanto 
a população de linfócitos Β (LiB) quanto a de Τ (LiT) (D'Império Lima et al., 1985 e 
1986). Esta ativação linfocitária pode estimular a proliferação de clones celulares 
auto-reativos que, novamente estimulados por antígenos do hospedeiro ou modifica
dos pelo parasito, poderiam induzir fenômenos de auto-agressão. 

Em casos de agressão neonatal especulou-se recentemente que um tipo de LiB 
(LiB CD 5+) estaria implicado em alterações imunes provocadas pela infecção chagá
sica (Minoprio et al., 1991). Na infecção experimental, o bloqueio desta subpopula¬ 
ção impediu o aparecimento de lesões crônicas. 

Pode-se deduzir outros mecanismos possíveis de auto-imunidade a partir de 
observações acerca de antígenos celulares de T.cruzi capazes de se unirem a células 
de mamíferos em cultivos in vitro (Abrahamson et al., 1980). Se isto sucedesse na 
infecção natural, tais células modificadas poderiam gerar reação auto-imune, refor
çando a hipótese de envolvimento de exo-antígenos do parasita na patogenia da 
doença de Chagas (Araújo, 1976; Moretti et al., 1985; Gruppi et al., 1989). 

Com relação ao SNC existem evidências do papel fisiopatogênico de mecanis
mos auto-imunes, como a existência de epitopos comuns entre o T.cruzi e o tecido 
nervoso (Khroury et al., 1979). Posteriormente obteve-se um anticorpo monoclonal 
(imunizado com neurônios de mamíferos) capaz de reagir com o parasito (Wood et 
al., 1982), obtendo-se também vários anticorpos monoclonais capazes de reagir indis
tintamente com o T.cruzi e com células do cérebro (Wood et al., 1982). 



Outros autores relatam a presença de antígenos do parasito nos locais de le
sões crônicas (Santos et al., 1976), sugerindo que a persistência dos mesmos seria um 
possível mecanismo de lesão. 

O encontro de anticorpos e células auto-reativas não explica por si só sua ação 
patogênica; não obstante conseguiu-se a indução de lesões neuronals em animais 
através da transferência de linfócitos procedentes de camundongos infectados (La¬ 
guens et al., 1981; Joskowics et al., 1987). Tais lesões incluem extensa desmieliniza¬ 
ção, o que sugere uma base auto-imune para a neuropatologia da doença de Chagas 
(Petri et al., 1989). 

Não se conhece a influência que este e outros mecanismos imunológicos teri
am na infecção humana, inclusive naqueles casos de forma indeterminada em que o 
parasita se comporta por longos períodos, aparentemente, como um comensal. É 
provável, no entanto, que o contato com o T.cruzi em etapas precoces do desenvol
vimento imunológico (imaturidade imunológica do feto e da criança) possa marcar, 
de algum modo, a futura conformação e evolução da doença. 

5. Manifestações Clínicas 

Aspectos Perinataís 

a) Saúde materna: Embora tenham sido relatados alguns casos de gestantes com a 
doença de Chagas aguda, a grande maioria das grávidas chagásicas se encontram 
na etapa crônica, o mais das vezes na forma indeterminada. As manifestações 
clínicas são escassas e geralmente correspondem a alterações eletrocardiográficas 
e radiológicas (Puigbó et al., 1992). Há ainda controvérsias acerca de a doença de 
Chagas ser capaz de interromper a gestação, sobretudo no 1D ou 2 a trimestre da 
mesma. Estudos realizados por nós e outros autores demonstram que gestantes 
com sorologia positiva para T.cruzi não apresentam maior quantidade de aborta¬ 
mentos frente a grupos controles, mesmo considerando as pacientes chagásicas 
em que ocorreu infecção fetal (Moya, 1977; Castilho et al., 1976). No entanto, 
Bittencourt et al (1972) descreveram abortamentos em chagásicas com relativa 
freqüência na Bahia, Brasil, mormente na vigência de compromisso fetal. Igual
mente, não se observou em nossa experiência maior necessidade de intervenções 
médicas no parto de chagásicas (fórceps, cesáreas), frente a não-chagásicas, ainda 
que alguns autores as tenham mencionado (Oliveira et al., 1962); 

b) Saúde do feto e neonatal: malformações congênitas. No período 1972-1991, 
estudamos, com a Drª Gladys Trombotto, 56.849 gestantes com sorologia para 
T.cruzi, sendo 8.830 (15,5%) positivas e 48.019 (84,5%) negativas. A incidência de 
malformações congênitas foi de 1,4% no grupo positivo contra 3,0% no negativo, 
mostrando que tanto a infecção materna como a materno-fetal não se encontram 
associadas a maior incidência de anomalias do desenvolvimento fetal. Não temos 
conhecimento de estudos similares que possam contestar estes resultados, assim 
como são pouquíssimas as descrições de malformações em recém-nascidos chagá
sicos. Em contraste com outras infecções congênitas (citomegalovirus, rubéola), a 
doença de Chagas tampouco apresenta efeitos teratogênicos sobre o SNC. 



Estado nutricional 

O estado nutricional (relação do peso ao nascimento com a idade gestacional) 
foi semelhante em RN sem infecção filhos de mães soropositivas frente aos controles 
filhos de não-chagásicas (Bataglia & Lubchenco 1967). Por outro lado, em nossos 
casos, a incidência de mal-nutridos fetais em RN com DCC foi de 3,2% (2/62 crianças), 
cifra superponível à nossa população hospitalar. 

Idade gestacional 

Em nossa casuística, 24,2% dos RN com DCC foram prematuros (menores de 38 
semanas), nascendo 75,8% a termo. Esta taxa de prematuridade foi significativamente 
mais alta que a média de 13,8% observada em nosso hospital. Mesmo assim, não 
tiramos conclusões definitivas deste estudo por não termos analisado, neste material, 
outras variáveis de tipo biológico e social que também poderiam interferir nos resul
tados entre os dois grupos. Outros autores (Howard, 1968; Saleme et al., 1971) refe
rem maior incidência de prematuridade e também de alterações da nutrição em fetos 
com DCC. Acreditamos que tais eventos variam com a região, sendo mais alta sua 
incidência naqueles lugares em que as condições sócio-culturais e econômicas são 
piores. Há consenso, no entanto, que os estudos atuais demonstram menor freqüên
cia de partos prematuros na DCC que os referidos nas primeiras descrições da litera
tura a respeito deste tema. 

Estado da criança ao nascer 

Todos os nossos pacientes foram avaliados pelo escore de Apgar: somente em 
3/63 o valor foi menor que 5 aos 5 minutos (hipóxia perinatal severa), proporção esta 
equivalente àquela observada na população geral de nossa unidade perinatal. Hipó
xia perinatal e outras patologias associadas que apresentam estas crianças (síndrome 
de dificuldade respiratória, sepsis, hiperbilirrubinemias, anemias etc) devem ser con
sideradas como antecedentes muito importantes - sobretudo em estudos longitudi
nais - para não atribuir à infecção chagásica alterações neuro-psicológicas que pos
sam ocorrer nestas crianças em função de outras causas. 

6. Aspectos Neonatais e Pediátricos 

As manifestações clínicas da DCC podem estar presentes desde o nascimento, 
já nos primeiros dias de vida ou aparecer mais tardiamente. Há também significativo 
número de casos em que a infecção é assintomática. 

Manifestações clínicas 

Hepatomegalia: Trata-se do sinal mais importante na DCC, geralmente pre
sente desde o nascimento; surge antes da esplenomegalia e sua persistência costuma 
ser maior na evolução natural da doença, desaparecendo nos casos não-tratados entre 



os 6 e 12 meses de idade. O aumento do volume hepático é variável, sendo em geral 
moderado (2 a 5 cm do rebordo costal) com superfície lisa, consistência firme, indolor 
à palpação. Têm sido descritas alterações estruturais em RN falecidos com DCC, con
sistindo em focos de necrose e fibrose intra-lobular. 

Esplenomegalia: Menos freqüente que a hepatomegalia; o baço aumenta 
concomitantemente com o fígado e soe alcançar dimensões importantes, com super
fície lisa e indolor à palpação. Hepato e/ou esplenomegalia constituem-se importan
tes elementos de suspeita de doença de Chagas em lactentes, sobretudo quando os 
antecedentes epidemiológicos são positivos (mãe chagásica, transfusões prévias sem 
controle, zona endêmica etc.). 

Alterações cardiovasculares 

a) Taquicardia: é achado freqüente, que deve ser diferenciado de situações fisiológicas 
capazes de produzi-la (frio, fome, choro etc.). Na DCC é em geral persistente, poden
do significar miocardite aguda chagásica. 

b) Insuficiência cardíaca: observada poucas vezes em nossa série, além de também 
não muito referida por outros autores. Quando ocorre, significa um grave quadro 
neonatal que pressupõe pronto tratamento não apenas com diuréticos e cardiotô¬ 
nicos, mas também tratamento etiológico. 

c) Transtornos eletrocardiográficos: os principais achados são as alterações de Τ 
e ST (achatamentos, inversão), alongamento do tempo de condução (principal
mente PR) e redução da voltagem de QRS. Na maioria dos casos, entretanto, os 
ECG apresentam aspecto normal para a idade. 

Alterações respiratórias: São geralmente pouco freqüentes na DCC; quando 
ocorrem na infecção congênita - sobretudo em crianças prematuras ou com hipóxia 
perinatal - sua etiologia obedece a outras causas. 

Alterações digestivas: Inapetência, vômitos e diarréia têm sido descritas na 
DCC como componentes da fase aguda. Megaesôfago e megacólon já foram referidos 
por alguns autores (Rubio, 1968; Urioste Antelo et al., 1979). 

Alterações neurológicas: Encefalite e meningite são importantes componen
tes da infecção aguda por T.cruzi em crianças. É difícil estabelecer o grau de compro
misso e a localização das lesões tissulares apenas através dos elementos clínicos, 
especialmente nos primeiros meses de vida. Já os estudos patológicos em fetos, Rns e 
outras crianças, assim como o estudo de lesões residuais (calcificações intracranianas) 
em pacientes que cursaram a doença sem sinais neurológicos, têm permitido reco
nhecer os principais sítios lesados (Moya, 1992). As lesões podem estar localizadas 
em camadas profundas do córtex cerebral, em todos os lóbulos, no tronco cerebral, 
no cerebelo, nos núcleos da base, nas protuberâncias, no bulbo e na medula espi
nhal. Caracterizam-se pela presença de granulomas formados por pequenas células 
mononucleares e plasmáticas, mescladas com elementos da glia, principalmente em 
áreas peri-vasculares. Em geral, não há compromisso neuronal. A presença de amas
tigotas pode ocorrer nos focos inflamatórios. Nas meninges, as lesões mostram infil
trados moderados ou severos, com características similares (Howard, 1962; Bitten
court et al., 1975). 



O compromisso do SNC é importante causa de morte em crianças com doença 
de Chagas, especialmente abaixo de 1 ano de idade (Jorg et al., 1980), produzindo-se 
durante a vida fetal e nos primeiros dias ou meses de vida. Provavelmente a neuro 
invasão pelo parasito e o dano do tecido neural na DCC ocorrem de maneira análoga 
à dos demais tecidos. Fatores relativos ao hospedeiro podem também favorecer as 
alterações neurológicas. Em particular, a imuno-imaturidade do feto e da criança nos 
primeiros meses poderia parcialmente explicar o encontro de quadros cerebrais qua
se que exclusivamente nestas idades. Por outro lado, tanto na transmissão vertical 
como na vetorial de pacientes pediátricos, alguns autores têm documentado um signi
ficativo número de casos sem manifestações clínico-neurológicas, apesar da detecção, 
nos mesmos, do parasito no LCR (Hoff et al., 1978; Moya, 1992). 

Manifestações cutâneo-mucosas: Palidez, cianose e icterícia têm sido descri
tas em crianças com DCC, mas são sinais pouco específicos desde que surgem em 
inúmeras outras patologias do RN. Quadros purpúricos, edemas discretos (raramente 
generalizados) e micro-poliadenopatias têm sido referidos. Um sinal específico da 
infecção chagásica são os chagomas metastáticos cutâneos, que se apresentam como 
placas eritematosas com pústula central, e que podem localizar-se em todo o corpo, 
mas preferem os membros inferiores. Eles evoluem lentamente e soem desaparecer 
aos 30 dias ( Luque & Oliva Funes, 1940; Mazza et al., 1941). 

Alterações Gênito-urinárias: Edema em genitais e hidrocele inflamatória, com 
detecção de T.cruzi por punção têm sido descritos, assim como piúria, hematuria e 
cilindrúria, existindo eventualmente a presença do parasito na urina (Howard, 1962). 
Estudos anátomo-patológicos em fetos e RN têm revelado a presença de mega-bexiga 
e mega-ureter. 

Alterações hematológicas e bioquímicas: Vários autores descrevem anemia 
hipocrômica e microcítica de grau variável e leucocitose. Hiperbilirrubinemia (achado 
freqüente no período pós-natal) tem sido documentada na DCC, ocorrendo casos 
com elevações importantes que requerem mesmo exanguíneo-transfusão (Howard, 
1962). Mais raramente se observa elevações nas transaminases e alterações no tempo 
de protrombina. 

7 . Diagnóstico de Laboratório 

As infecções neonatais, quanto às possibilidades diagnósticas, podem dividir-
se frente à factibilidade ou não do isolamento do parasito. De um lado estão a detec
ção e a identificação do agente, de outro, as alternativas do imunodiagnóstico. A 
infecção chagásica no RN, contrariamente a outras entidades importantes como Rube
ola, Citomegalovirose, Toxoplasmose e HIV, pende muito mais para o primeiro gru
po, sendo geralmente viável detectar o T.cruzi no sangue circulante de neonatos e 
lactentes infectados. Na prática trata-se de um diagnóstico de certeza, que suprime as 
dúvidas de interpretação do imunodiagnóstico no RN, fundamentalmente devido à 
presença de anticorpos maternos. 

• Nas modernas perspectivas, técnicas avançadas de biologia molecular abrem novos e estimulantes 
caminhos. 



O RN chagásico se comporta caracteristicamente como um infectado agudo, 
desde que apresenta parasitemias geralmente constantes e elevadas. Por outro lado, 
comportam-se aparentemente como um paciente crônico, pela presença de anticor
pos do tipo IgG, estes provenientes da mãe. Pelo lado clínico, os RN chagásicos são 
freqüentemente assintomáticos ou oligossintomáticos, fato que dificulta sua detecção, 
desde que crianças de aspecto hígido, via de regra são menos exaustivamente exami
nadas. 

A importância do correto e precoce diagnóstico da DCC corresponde a 
uma grande oportunidade de efetivar o tratamento específico e, com boa pro
babilidade, de atingir cura total da infecção. Por outro lado, ao descartar a in
fecção chagásica, o pediatra pode evitar a ingestão inútil de fármacos que apre
sentam efeitos secundários. Felizmente, os métodos e técnicas de diagnóstico 
hoje disponíveis são simples e factíveis o suficiente para serem realizados nos 
níveis de atenção primária à saúde, desde que se disponha de pessoal capaci
tado e mínima estrutura laboratorial. 

A descrição detalhada dos procedimentos laboratoriais encontra-se em outro 
capítulo deste livro, assim como na literatura (Camargo & Funayama, 1979), sendo 
que a experiência de nosso grupo frente à DCC será sumariada abaixo. 

8. Métodos parasitológicos 

a) Diretos: 
Exame a fresco: bastante simples e antigo, pode viabilizar o diagnóstico em 

poucos minutos. Consiste em examinar ao microscópio uma gota de sangue entre 
lâmina e lamínula (aumento 400x), reconhecendo-se os tripomastigotas de T.cruzi 
por sua mobilidade característica. 

Gota espessa: também simples e antiga, tem a vantagem de conservar os pre
parados para exame posterior e mais detalhado. Coloca-se uma gota de sangue sobre 
uma lâmina, desfibrinando-a com um bastonete de vidro, repetindo-se 3 ou 4 vezes o 
procedimento para aumentar o volume examinado. Fixa-se com Metanol e cora-se 
com Giemsa diluído, para exame ao microscópio, onde se vê o parasito com sua 
morfologia típica. O inconveniente é que exige muita prática no preparo e exame, 
sendo hoje, por isto, pouco empregada. 

Método de concentração de Strout: bastante utilizado na Argentina, consiste 
em colher sangue venoso sem anticoagulante, deixando-se que coagule, e centrifuga-
se a baixa rotação durante 1 a 2 minutos para separar o coágulo. O soro, contendo 
leucócitos, plaquetas e algumas hemácias é então centrifugado a maior rotação por 5 
minutos, observando-se o sedimento entre lâmina e lamínula, ao microscópio, em 
busca do T.cruzi. Método simples e muito sensível, possibilita ainda o uso do soro 
para imunodiagnóstico. 

Tríplice centrifugação: É outro método de concentração, baseado na propri
edade dos tripomastigotas de T.cruzi de sedimentar-se junto aos leucócitos quando 
centrifugados a baixa rotação. Em sangue colhido com anticoagulante, o creme leuco¬ 
citário é colhido e centrifugado por duas vezes mais, assim ficando aumentada a 
possibilidade de visualizar os parasitos. 



Centrifugação diferencial em gradiente de densidade: baseado na proprie
dade acima mencionada, este método consiste em colocar-se o sangue numa solução 
de Ficoll-Hypaque de densidade 1077, centrifugar-se por 20 a 30 minutos a 400 x g, 
para efetuar pesquisa do parasito ao microscópio no creme leucocitário (capa de 
células mononucleares). 

Método do micro-hematócrito (ou dos capilares): preconizado por Woo 
(1969), foi por nós ensaiado para pesquisa de tripanossomos em roedores silvestres 
(Basso et al., 1977). É conveniente em Neonatologia, por empregar sangue capilar. 
Carregam-se vários capilares heparinizados, levados à centrifugação por alguns minu
tos em baixas rotações. Cortam-se então os capilares na interface glóbulos-plasma, 
para exame entre lâmina e lamínula ao microscópio. Torna-se necessário ter bastante 
cuidado com a execução deste método, em especial no momento de corte dos capi
lares, pelo alto risco de contaminação do técnico. 

b) Métodos indiretos: são aqueles que permitem, em uma primeira etapa, a 
multiplicação dos parasitos eventualmente coletados. Com isso aumenta-se a sensibi
lidade do exame, devendo-se recorrer a eles em caso de suspeita clínica e/ou epide¬ 
miológica, quando os métodos diretos forem negativos. 

Hemocultura: em nosso grupo tem-se mostrado particularmente útil na DCC. 
Um de nós (Beatriz Basso) otimizou a técnica, que hoje está na rotina clínica do 
Serviço. Mostra vantagens sobre o xenodiagnóstico, conservando a mesma sensibili
dade (Paolasso & Basso, 1979). Entre as vantagens, mencione-se a menor agressão ao 
paciente, resultados precoces (até em uma semana) e infra-estrutura laboratorial míni
ma. Em contrapartida, há que dispor-se de pessoal bem treinado, principalmente para 
evitar contaminações por bactérias e fungos (que geralmente crescem muito mais 
depressa que o T.cruzi). Como cuidado adicional, uma vez que há freqüentemente 
massas de amastigotas em reprodução, os cultivos devem ser corados com Giemsa 
para melhor reconhecimento do parasito (Basso & Moretti, 1984). 

Xenodiagnóstico: Emprega-se o triatomíneo vetor como meio de reprodução 
de parasitos isolados do sangue. Geralmente pouco usado em DCC ou doença de 
Chagas aguda, apesar da sua alta sensibilidade nestes casos, pois o diagnóstico é mais 
simples através dos métodos diretos, combinados ou não com hemoculturas. 

Outras alternativas diagnósticas, inclusive por técnicas de Biologia Molecular 
(PCR=Reação de Polimerase em Cadeia) e de pesquisa de antígenos circulantes (Ara
újo, 1976; Moretti et al., 1985) vêm sendo ensaiadas com sucesso, mas ainda sem 
perspectiva concreta de uso em rotina. 

Imunodiagnóstico: para a interpretação da sorologia do RN deve-se levar em 
conta dois conceitos básicos: 1) praticamente, a totalidade das imunoglobulinas de 
tipo G provém da mãe infectada, através de passagem transplacentária, e 2) a primeira 
imunoglobulina sintetizada pelo feto ou pelo RN é de tipo M. 

Pelo primeiro conceito explica-se porque quase a totalidade dos RN de mães 
chagásicas têm sorologia convencional positiva, o que não implica, necessariamente, 
em infecção da criança. Se tal positividade é devido somente à passagem de IgG 
materna ao RN, os níveis da mesma irão decrescendo com o tempo decorrido, de 
acordo com o catabolismo normal das IgG, que é de 21 dias. Isto resultará em nega¬ 
tivação espontânea e normal da sorologia da criança entre os 3 e os 6 meses de vida 
extra-uterina. O contrário ocorre quando o RN está infectado, subindo ou se manten¬ 



do os níveis de IgG às expensas da produção própria desta imunoglobulina. O co
nhecimento destes simples fatos é fundamental e permite realizar o diagnóstico da 
DCC com técnicas simples, acessíveis a qualquer laboratório de baixa complexidade. 

O segundo conceito, em princípio permitiria chegar a um diagnóstico mais 
precoce, como ocorre na toxoplasmose (Remington et al., 1990), na lues congênita 
(Alford et al., 1969; Moretti et al., 1973) e infecções virais em geral. No entanto, a 
determinação de IgM em DCC está sujeita a muitas causas de erro, tanto biológicas 
como metodológicas. Entre as primeiras, que dão origem freqüentemente a resultados 
falso-positivos, encontram-se, entre outras, a passagem anormal de IgM materna ao 
feto, o chamado "derrame placentário" (Mc Craken et al., 1969) e a presença de 
anticorpos tipo Fator Reumatóide, que reagem com a IgG materna quando existem 
diferentes alótipos na mãe e no feto (Reimer et al., 1975). 

Há maneiras e procedimentos para descartar estas causas de erro, mas exigem 
laboratórios aparelhados com complexa estrutura imunoquímica, que escapam à rea
lidade da rotina dos Sistemas de Saúde latino-americanos. Implica também em fre
qüentes resultados falso-negativos. Uma causa de origem metodológica é a competi
ção que a IgG materna (que está altamente concentrada) produz por união nos sítios 
antigênicos. Segundo Remington et al. (1990), empregando-se imunofluorescência 
com IgM em toxoplasmose, somente se detectam entre 25% e, no máximo, 50% dos 
casos de toxoplasmose congênita. A sensibilidade melhora quando são utilizados 
métodos de "captura de IgM" através da técnica de ELISA, mesmo assim nunca se 
alcançando sensibilidade de 100%. Outra fonte de erro, neste caso biológica, é a 
possibilidade de contágio materno-fetal no decorrer do período próximo ao parto ou 
mesmo durante o parto. A primeira possibilidade é válida para toxoplasmose, com 
maiores possibilidades de transmissão no último período de gestação (Remington & 
Desmond 1990). Embora não haja estudos que o demonstrem inequivocamente, é 
possível que o mesmo suceda na DCC. Dados que apoiam esta idéia são, por exem
plo, o fato de os níveis de IgM não serem tão elevados em DCC como em outras 
patologias congênitas (Moya, 1977) e, fundamentalmente, a observação de que, em 
certas ocasiões, a parasitemia seja muito baixa no sangue de cordão e nos primeiros 
dias de vida extra-uterina, aumentando durante as primeiras semanas sem que exis
tam outras causas de infecção. 

Em resumo, na nossa experiência, o diagnóstico de DCC e de doença de Cha
gas aguda perinatal deve realizar-se durante os primeiros 6 meses de vida mediante a 
detecção do parasito por qualquer dos métodos acima descritos e de acordo com a 
experiência de cada laboratório; isto coincide com as normas de diagnóstico e trata
mento da doença de Chagas, expressas oficialmente pelo Ministério de Saúde da 
Argentina. Após os 6 meses, quando desaparecem da circulação da criança as IgG 
maternas, o diagnóstico pode realizar-se pela positividade das reações sorológicas 
convencionais, empregando-se no mínimo duas técnicas diferentes, para aumento da 
sensibilidade e da especificidade. Detalhamentos dos métodos e técnicas sorológicas 
são encontrados em outro capítulo, cabendo a cada laboratório, diante de suas possi
bilidades e conveniências, implementar a rotina mais apropriada, com isto tornando-
se possível confirmar o diagnóstico na imensa maioria dos casos. 

Do ponto de vista acadêmico é possível estabelecer a origem da infecção, de 
acordo com a Tabela 1 (Moya et al., 1985). 



Observação dos Ed.: Um sexto grupo com exames sorológicos e parasitológi
cos negativos ao nascimento e com positivação posterior, provavelmente significará 
ausência de transmissão congênita e ocorrência de transmissão adquirida (em geral, 
transfusional ou vetorial) especialmente diante de sorologia negativa da mãe. 

Como se pode notar, a certeza de DCC só pode ser assegurada quando os 
parasitas são detectados em sangue de cordão ou durante os primeiros dias de vida. 
A partir de então, a presença do T.cruzi não reflete necessariamente a via de infecção 
transplacentária, devendo-se descartar outras possíveis rotas de contágio (amamenta
ção, vetorial, transfusional). De qualquer maneira, é discreta a relevância desta deter
minação, uma vez que dos pontos de vista prático (tratamento) e ético a conduta 
médico-assistencial será a mesma, independentemente da via de transmissão. 

Embora o encontro do parasito no sangue de cordão ou no RN confirme o 
diagnóstico de DCC, resultados negativos não excluem a possibilidade da mesma. Por 
isto, diante de suspeitas clínicas e/ou epidemiológicas, pesquisas negativas do parasi
to devem ser refeitas pelo menos 2 ou 3 vezes mais, marcando-se revisão aos 3 meses 
de vida, para nova repetição do estudo clínico laboratorial (inclusive sorológico). Se 
mesmo assim ainda não se detectam parasitos e a sorologia convencional continua 
positiva, o estudo se repetirá aos 6 meses; neste momento, então, a simples positivi
dade sorológica fecha o diagnóstico e indica o tratamento específico. Temos portanto, 
com um protocolo simples, a possibilidade de diagnosticar a DCC no per íodo neona
tal, aos 90 e aos 180 dias, podendo instalar o tratamento apenas naqueles casos com 
segura indicação. 

9. Tratamento 

O tratamento específico da doença de Chagas continua sendo um desafio e 
uma das principais preocupações sanitárias nos Países afetados. Trata-se de encontrar 
uma droga plenamente segura e tolerável, com boa eficácia nas etapas aguda e crôni¬ 



ca da enfermidade. Dentre os fármacos hoje disponíveis, o Nifurtimox e o Benznida
zol são os de melhor efetividade na doença de Chagas da infância. 

Ambos são eficazes no tratamento da doença aguda, logrando negativações 
sorológicas e parasitológicas a longo prazo. Em crônicos, os resultados são controver
sos. Por seus efeitos colaterais e contra-indicações (ver Capítulo correspondente) faz-
se necessária uma constante supervisão médica durante o tratamento. 

No RN com DCC a dose recomendada de Nifurtimox é de 10 mg./kb./dia, 
administrada em duas tomadas por dia, durante 60 dias. Para o Benznidazol sugeri
mos 5 mg./kg./dia, em duas tomadas, por 30 dias. 

Sinais de intolerância têm sido observados em ambas as drogas: exantema 
morbiliforme, anorexia, irritabilidade, convulsões, insônia, intolerância digestiva (vô
mitos, diarréia) e, particularmente, perda de peso são relatados. Uma curva ponderai 
achatada em lactentes pode levá-los a desnutrição, não parecendo, no caso, depen
dente da anorexia. O crescimento ponderal retoma sua normalidade ao findar-se a 
terapêutica. É consenso uma melhor tolerância de crianças menores aos dois fárma
cos, mas, no conjunto, uma proporção importante de crianças tratadas apresenta 
alguma intolerância (ver o Capítulo "Terapêutica Específica"). 

Num estudo longitudinal, por nós realizado, de 20 anos pós-tratamento, obser
vou-se a grande eficácia na DCC, resultando na negativação completa e persistente 
das provas parasitológicas e imunológicas de todos os pacientes que foram tratados 
antes dos 3 anos de idade com Nifurtimox ou Benznidazol. No entanto, naqueles com 
transmissão vertical, mas cujo tratamento só ocorreu após os 3 anos de idade, a 
resposta não alcançou elevado nível de cura, semelhantemente ao tratamento de 
crônicos, como se encontra na literatura (Moya e t a l . , 1985). 

Menção especial merecem nossos achados sobre os riscos de efeitos clasto¬ 
gênicos em ambas as drogas (Moya & Trombotto, 1988), corroborando outros 
autores (Navarro e t a l . , 1984). Neste sentido observamos que, durante o tratamento, 
se produzem metáfases pulverizadas, assim como micro-núcleos e aumento numé
rico de sítios frágeis (SF), ao nível citogenético. Estes SF situam-se em áreas 
cromossômicas fronteiriças com proto-oncogenes ou com pontos de rotura espe
cífica de câncer. Com a suspensão das drogas desaparecem estes achados e os 
estudos citogenéticos revertem à normalidade. Embora a associação entre pacientes 
chagásicos tratados e o desenvolvimento neoplásico não tenha sido documentado 
em adultos e infantes, os achados acima reforçam no sentido de sempre estabelecer 
rigorosas indicações terapêuticas, assim como de serem mantidos controles prolon
gados pós-terapêu ticos. 

10 . Estudos de Seguimento em Crianças 

Apesar das muitas informações disponíveis sobre a doença aguda em idades 
perinatal e pediátrica, são escassos os informes sobre o seguimento a longo prazo de 
crianças chagásicas com e sem doença aparente. Numerosas possibilidades evolutivas 
podem depender de fatores epidemiológicos diversos, interrogando-se, em especial, 
sobre a interferência da terapêutica específica sobre a história natural da infecção. 
Crianças tratadas e não tratadas na fase aguda podem ter evolução diferente e, entre 



as primeiras, há que diferenciar entre as que negativaram suas provas sorológicas e 
parasitológicas e as que não responderam à terapêutica. 

1 1 . Aspectos cardiovasculares 

Na evolução natural da doença, superada a etapa aguda, os pacientes cursam 
uma fase de latência (forma indeterminada), em que persistem positivas as reações 
sorológicas e estão ausentes as manifestações clínicas e funcionais (elétricas, contra
teis e disautonômicas). Alguns autores entendem que este período se caracteriza por 
multiplicação bastante lenta dos parasitos intracelulares, com oligo-parasitemia (Ma¬ 
doery & Madoery, 1992). Estudos anátomo-patológicos em pacientes chagásicos de 
forma indeterminada, falecidos por outras causas, revelaram freqüentes focos isola
dos e focais de miocardite, embora não demonstrassem alterações cardíacas maiores 
(Lopes et al., 1981). A duração deste período é desconhecida e é provável que a 
maioria dos casos de DCC passe assintomática na infância e na adolescência, vindo a 
surgir alterações crônicas em alguns deles na idade adulta. 

Em pacientes com DCC tratados e curados, um de nós, Dr. Tibaldi M., pesqui
sou os aspectos cardiovasculares: em 46 pacientes, compreendendo jovens de 13 a 16 
anos de idade, estudados por clínica, ECG, RX, Ecocardiograma e ventriculograma 
radioisotópico com Tc 99m em repouso e esforço, não tendo sido detectado nenhum 
caso de compromisso cardiovascular. 

12 . Estudos sobre o desenvolvimento 

Considerando crianças com a evolução natural da doença, em zona endêmi
ca da Argentina, Jorg et al. (1972) compararam, entre os 6 e os 12 anos de idade, 
dois grupos de crianças: um com meningoencefalite chagásica diagnosticada no pri
meiro ano de vida e, o outro, sem infecção chagásica; ambos os grupos eram com
paráveis em suas características sócio-culturais e econômicas. Verificou-se que 18 
dentre 31 crianças chagásicas apresentaram disfunção cerebral mínima (dificuldade 
de aprendizagem, dispraxia operativa e distúrbios de conduta) frente a 3 dentre 32 
controles. Outro estudo entre crianças com infecção crônica e um grupo controle, 
avaliando as áreas psico-intelectuais através de provas específicas, não encontrou 
diferenças significativas entre os 2 grupos (Barrera Moncada, 1987). Estudando cri
anças tratadas mas não curadas, Oliveira Vieira et al. (1983) e Pehrson et al. (1982) 
descreveram evolução psico-neurológica desfavorável, com alguns quad ros de 
paralisia cerebral e re tardo mental . Já em crianças tratadas e curadas t ambém 
se observou distúrbios d o desenvolv imento (Rubio et al., 1969; Howard , 1975). 
Atente-se, porém, q u e os es tudos acima referidos foram realizados através de 
cortes seccionais em diferentes idades, com isto apresentando valor relativo. Im
põe-se, assim, estudos longitudinais prospectivos que sejam capazes de excluir ou
tras causas de problemas d o desenvolvimento (hipóxia perinatal, prematuridade, 
síndromes de dificuldade respiratória, sepsis, desnutrição etc.), portanto, capazes de 
discriminar a influência específica do fator etiológico exclusivamente chagásico nes
ta evolução. 



Nossos próprios estudos contemplando tanto os antecedentes perinatais e nu¬ 
tricionais como os aspectos neuro-psicológicos em crianças com DCC, que foram 
tratadas e curadas, demonstraram que, nestes casos, um compromisso neurológico 
atribuível à doença de Chagas apresenta prevalência extremamente baixa (Moya, 
1992). No entanto, consideramos importante destacar alguns dados de estudos por 
imagens que realizamos em 47 pacientes com passado de DCC (tomografia cerebral 
computadorizada e RX de crânio): a tomografia revelou a presença de calcificações 
intracranianas em 12 crianças, das quais em apenas 6 o RX revelou o problema. 
Importa ressaltar a questão da idade, pois de 25 crianças menores de 10 anos, apenas 
um caso de calcificação foi encontrado, frente a 11 casos entre 30 crianças maiores de 
10 anos. Houve 2 crianças com exames normais aos 6 e 9 anos de idade e que 
apresentaram calcificaçôes intracranianas aos 14 e 17 anos. Tais achados confirmam a 
existência de lesões subclínicas do SNC em épocas precoces do desenvolvimento 
(encefalite). A localização das mesmas em diferentes regiões encefálicas poderia ex
plicar alterações funcionais observadas em alguns casos. Quanto aos focos encefalíti¬ 
cos, únicos ou múltiplos, não há informação sobre o seu grau de progressão. Com 
base nas descrições acerca do desenvolvimento neuro-psíquico na infância, a evolu
ção das lesões poderia apresentar-se estática (não progressivas) ou dinâmica, sendo 
motivo de controvérsia os fatores determinantes de cada tipo. 

13. Aspectos psicológicos 

Em nossos estudos longitudinais da DCC avaliamos 33 crianças quanto ao seu 
estado psicológico entre os 5 e 13 anos de idade, mediante entrevistas familiares e 
baterias de testes aplicadas em 29 dos pacientes: testes da figura humana, de Bender 
para a maturidade viso motriz, CAT projetivo, escala métrica de inteligência (Renee 
Zazzo para QI) e Marcel Graffar para avaliação do nível sócio-econômico). Para a 
maioria das crianças foram detectados distúrbios intelectuais, emocionais e familiares. 
De 31 crianças avaliadas, 23 apresentavam rendimento intelectual deficitário. Dentre 
estes, 19 eram fronteiriços, nos quais não pudemos descartar componentes sociais ou 
familiares como causas principais da deficiência. Dos 4 restantes, em 3 foi identificada 
outra patologia neonatal (não chagásica) como causa direta da injúria ao SNC. 

No que diz respeito à personalidade e aspectos emocionais, predominam cri
anças tímidas, inseguras, imaturas, com conflitos ante ao crescimento. Sentem-se in
defesas e sem recursos internos para resolver problemas, sendo comum entre elas o 
temor referido a diferentes fatos, como à morte, ao crescimento, à agressão e à soli
dão. É destacável a elevada freqüência de elementos perturbadores no contexto fami
liar, tanto objetivos (alcoolismo, agressão, ausência) como subjetivos (sensação de 
rechaço, exclusão, necessidade de evadir-se da realidade, rebeldia). 

A atitude das mães frente ao diagnóstico da DCC poderia somar-se como elemen
to frenador ou perturbador nas etapas do desenvolvimento da personalidade. Do total 
de 31 mães analisadas, 24 mostraram temor, 6 negação e 1 ansiedade (preocupação). 

Os transtornos de conduta observados (Tabela 2) emergem como sinais objeti
vos do severo conflito estabelecido entre o estado psico-emocional da criança, as 
relações familiares e a atitude materna ante a doença. 



Não pudemos atribuir diretamente à doença de Chagas, ou às drogas utilizadas, 

as alterações descritas, incluindo as dificuldades de aprendizado encontradas em 13 

crianças. 

Finalmente considere-se que esta experiência confirma a importância de um 

enfoque global e m Saúde Materno-Infantil, particularizando para o tratamento da 

DCC não apenas os cuidados médicos, mas também educação sanitária, estimulação 

precoce e apoio individual e familiar. 

14. Apêndices práticos ao capítulo 

Apêndice 1: Esquemas de Diagnóstico e Terapêutica da DCC 
(Serviço de Neonatologia da Universidade Nacional de Córdoba) 

14.1. Identificação do RN e criança infectados 

Estudar os seguintes grupos de risco: 

a) Filhos de mães c o m sorologia positiva; 

b ) Filhos de mães c o m epidemiologia sugestiva; 

c ) Filhos de mães c o m sintomatologia atribuível à doença de Chagas; 

d) Filhos de mães com antecedentes de transmissão anterior de DCC; 

e ) RN ou lactentes que apresentem hepato e /ou esplenomegalia; 

0 RN ou lactentes que receberam transfusões de sangue ou derivados sem controle 

sorológico". 

* Especialmente em região endêmica, pata excluir e tratar transmissão transfusional (Nota dos Ed.) 



14.2 . Diagnóstico de infecção chagásica em RN e lactentes 

Os seguintes sinais estão associados a infecções precoces ( < de 30 dias) ou 

tardias ( > de 30 dias) de vida, nas infecções por T.cruzi nas principais vias de trans

missão: 

a) Viscerais: Hepatomegalia, esplenomegalia ou hepatoesplenomegalia; 

b ) Cardiovasculares: taquicardia persistente, insuficiência cardíaca, bloqueios de con

dução, edemas; 

c ) Neurológicos: Meningoencefalite (considerar os quadros subclínicos); 

d) Muco-cutâneos e linfáticos: erupções edemas, chagomas, linfo-adenopatias; 

e ) Digestivos: vômitos, diarréias, transtornos funcionais (megaesôfago); 

f) Síndrome febril: geralmente associada às Transmissões transfusional e vetorial. 

14.3. Estudos de laboratório 

a) Parasitológicos: realizar em forma seqüencial: exame a fresco, Strout ou micro-

hematócrito, hemocultura ou xenodiagnóstico. Havendo possibilidade, pesquisa 

de amastigotas na placenta e cordão umbilical. 

b ) Sorológicos: realizar dois dos seguintes testes (se possível, titulados): hemagluti

nação indireta, imunofluorescência, ELISA, aglutinação direta e fixação de com

plemento ao nascer, aos 3 e aos 6 meses de vida (ver Tabela 1) . 

14.4. Manejo da criança 

a) RN filho de mãe infectada, assintomático: se possível, iniciar os estudos para

sitológicos e sorológicos durante o período neonatal. O resultado parasitológico 

positivo confirma o diagnóstico de infecção, o negativo não o descarta. A soro

logia neonatal apenas subsidia estudos posteriores, pois um resultado positivo 

pode refletir somente uma passagem de IgG materna. Se não foi possível confir

mar o diagnóstico, ou caso os estudos não tenham sido realizados, iniciar os 

mesmos no controle dos 3 meses de vida. Novamente, o encontro do parasito 

indica infecção aguda; sendo negativa esta pesquisa, fazer a sorologia e comparar 

os títulos com valores precedentes (se houve o exame) e posteriores (repetição 

aos 6 meses) . 

b) RN e menores de 3 meses sintomáticos: iniciar os estudos ante a suspeita de 

doença de Chagas. Se não é possível demonstrar a presença do parasito, realizar 

curva sorológica. Em crianças infectadas, os títulos de anticorpos se mantêm ou se 

elevam. Naquelas não-infectadas a sorologia torna-se negativa entre os 3 e os 6 

meses de vida, o que corresponde à desativação de IgG de transferência materna. 

ATENÇÃO: 

ANTES DOS 6 MESES DE VIDA SOMENTE TRATAR AS CRIANÇAS EM QUE SE COMPROVE A 

PRESENÇA DO PARASITO. A MULHER GRÁVIDA COM SOROLOGIA POSITIVA NÃO DEVE 

RECEBER TRATAMENTO ESPECÍFICO PARA A DOENÇA DE CHAGAS. 



14.5 . Critérios de internação: 
• crianças com insuficiência cardíaca, manifestações meningoencefálicas e ou

tras situações de maior risco*. 

14 .6 . Tratamento específico: 
• Empregar uma das duas drogas: NIFURTIMOX 10 mg/kg/dia, VO cada 12 

horas, durante 60 dias, ou BENZNIDAZOL 5 mg/kg/dia VO cada 12 horas, 
durante 30 dias". 

1 4 . 7 . Controles de tratamento. 
• Toda criança tratada deve ser controlada semanalmente por meio do controle 

pondo-estatura, cardiológico e reações adversas. Exames sorológicos e 
parasitológicos apenas ao final do tratamento. 

14 .8 . Controles de longo prazo. 
• Sorológico e parasitológico anual. Cardiovascular na periodicidade indicada 

pelos sinais presentes em cada caso. Neurológicos por RX de crânio, tomografia 
computadorizada, fundo de olho e EEG. Psicológicos e psicomotores. 

14.9 . Critérios de cura: 
• negativação sorológica e parasitológica ao menos em 2 controles sucessivos. 

Considerar que podem ocorrer reinfecções em crianças habitantes de zonas 
endêmicas ou submetidas a transfusões e a transplantes. Se durante os con
troles pós-tratamento uma ou duas reações sorológicas se mantêm positivas, 
assegurar que a droga tenha sido corretamente administrada. No caso de 
positividade comprovada, considerar a resistência do parasito à droga em
pregada e iniciar o tratamento com a outra droga disponível. 

* Prematuridade e infecções concorrentes, por exemplo (Nota dos Ed.) 
** Praticamente não mais se encontra o Nifurtimox (Lampit®) no comércio latino-americano. Ver 

também o Capítulo "Tratamento Específico". 



Apêndice 2: Posicionamento do IX Reunião de Pesquisa Aplicada em Doença 
de chagas sobre a DCC (Novembro, 1993) 

"Ficou demonstrada a importância desta forma de transmissão do Trypanosoma 
cruzi ao homem nos distintos informes, estimando-se taxas de risco de transmissão entre 
1 e 4% da doença de Chagas congênita (DCC) para conceptos de mulheres chagásicas 
nos Países relatados (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Uruguai). 

Ressaltou-se que a placenta está sempre envolvida no processo de transmissão 
e que os índices de incidência e morbi-mortalidade da DCC podem variar segundo 
circunstância bio-epidemiológicas ainda não bem definidas e que requerem maior 
investigação. 

Ressaltou-se que muitas crianças com DCC, provavelmente a maioria, são as¬ 
sintomáticas ou áologo-sintomáticas ao nascer, o que dificulta o diagnóstico e exige 
uma abordagem formal e armada do problema a nível de Saúde Pública, nas áreas 
endêmicas da tripanossomiase americana. 

Em particular, demonstrou-se a grande efetividade do tratamento específico 
nos recém-nascidos com DCC, bem como a grande tolerabilidade dos mesmos aos 
fármacos disponíveis. Seguimentos destas crianças até 9 anos têm indicado: 

- que a cura parasitológica, quando ocorre, é permanente; 

- que a evolução clínica é bastante satisfatória; 

- que o tratamento específico, neste prazo de observação, não produziu efeito 
indesejável de maior importância. 

Tudo indica que a eficácia do tratamento específico é tanto maior quanto mais 
precocemente instalado, sendo portanto ideal que este diagnóstico seja feito o mais 
próximo possível ao parto. 

O diagnóstico da DCC apresenta problemas técnicos de sensibilidade e especi
ficidade com as ferramentas hoje disponíveis, particularmente na proximidade do 
parto, a saber: 

- na maioria dos casos a gestante chagásica é assintomática ou óligo-sintomá¬ 
tica, a infecção só sendo detectada por sorologia; 

- o aspecto macroscópico da placenta não é um bom marcador da infecção 
chagásica; 

- os fetos com DCC são freqüentemente assintomáticos ou óligo-sintomáticos; 

- a sorologia convencional não detecta a ocorrência da DCC nas proximidades 
do apart, inclusive a pesquisa de anticorpos do tipo IgM, que carece de 
maior sensibilidade; 

- os métodos de pesquisa direta do parasito são os mais indicados, no momen
to do nascimento. Entretanto, embora simples e exeqüíveis, ainda carecem 
de sensibilidade. O mais indicado, no momento, é o micro-hematócrito, que 
deve ser repetido para aumento da sensibilidade. Há dificuldades importan
tes para a disseminação do xenodiagnóstico e da hemocultura, em termos de 
Saúde Pública. 



A médio-prazo, o mais seguro é fazer-se o seguimento sorológico dos filhos de 
mães chagásicas até os 6 meses de idade, quando a detecção de anticorpos específicos 
da classe IgG indica inequivocamente a ocorrência de infecção ativa pelo T.cruzi. 

Em termos práticos, a mesa propõe alternativas simples e exeqüíveis de estra
tégias de detecção da DCC nas áreas endêmicas, para serem incorporadas nos progra
mas regionais, nacionais ou internacionais de controle da doença de Chagas, confor
me as características epidemiológicas e as disponibilidades técnicas e epidemiológi
cas de cada um: 
a) Sorologia convencional de sangue de cordão umbilical (ou de mulheres em pré-

natal), com repetição - aos 6 meses de idade - nas crianças correspondentes aos 
soros positivos. Sendo possível, fazer sorologia mensal titulada dessas crianças, do 
nascimento aos 6 meses de idade; 

b) O procedimento acima acrescido do estudo imediato ao parto, das crianças filhas 
de mães infectadas, através do arsenal clínico-laboratorial disponível, priorizando 
a pesquisa direta do parasito pelo método do micro-hematócrito ou, mesmo atra
vés do exame de sangue a fresco, repetido ao menos durante 3 dias consecutivos. 

Em decorrência das questões acima levantadas, a mesa enfaticamente reco
menda que as investigações sobre o diagnóstico da DCC sejam estimuladas e prioriza¬ 
das pelas instituições de pesquisa e financiamento. 

Não existem razões técnico-científicas ou éticas para o tratamento específico de 
gestantes soro-positivas, inclusive em fase aguda. Estas gestantes devem ser acompa
nhadas clínica e laboratorialmente na gravidez e no parto, podendo ou não ser trata
das após o parto segundo as normas já estabelecidas pela Comunidade Científica. 

Finalmente, a Mesa recomenda que o presente tema seja incluído como priori
tário na Iniciativa do Cone Sul para a eliminação do Triatoma infestans e eliminação 
da transmissão transfusional da doença de Chagas, com vistas à implantação do con
trole da DCC ao nível deste Programa". 

Apêndice 3: Texto prático de informação às mães e familiares sobre a DCC. 1 

Estado: Município: Estabelecimento: 

"Futura Mamãe: 
É muito importante que tratemos de sua saúde e de seu futuro bebê. Por isto, 

pedimos-lhe que leia esta mensagem. Não há pressa, você deve fazê-lo tranqüilamen
te, pensando a respeito. 

Todos nós devemos empenhar-nos para que a doença de Chagas não nos traga 
maiores danos. Isto diz respeito a todos, inclusive você e sua família. Convidamos 
para que você participe deste esforço da comunidade e dos setores de saúde. A partici¬ 

1 Publicação avulsa do Instituto Mario Fatala Chaben, de Buenos Aires, com permissão da Dra. 
Elza L. Segura, Diretora (tradução dos Editores). 



pação é poder discutir e agir em conjunto, mas também é organizar-se para compartilhar 

tarefas que foram previamente identificadas como de possível solução para os problemas 

que mais preocupam às pessoas de nossa Comunidade. 

Como participar? 

Você pode fazê-lo começando c o m um exame de sangue. Este exame mostrará 

se você alguma vez entrou e m contato com o micróbio que produz a doença de 

Chagas. 

Se, por acaso, você tiver esta infecção, poderá ser tratada segundo o critério 

médico, da maneira e no momento mais indicados. Em casos muito raros existirá a 

possibilidade de que tal infecção passe ao seu bebê , durante a gestação. Para verificar 

isto, você e nós poderemos controlar o seu bebê depois de nascido, o que será tanto 

mais eficaz quanto mais próximo ao nascimento ele for examinado. 

Onde e quando fazer os exames? 

Se você está matriculada em serviços de pré-natal, solicite-os ao seu médico. 

Se você não fez pré-natal, pode solicitar os exames na época do parto ou, 

posteriormente, nos controles da criança, nas vacinações ou nos serviços de doação 

de leite. 

Que fazer com os resultados dos exames da mamãe? 

Você deve entregar estes resultados ao seu médico e seguir as indicações dele 

para cuidar de sua saúde. Em geral os procedimentos que o médico indicará serão 

aproximadamente os seguintes: 

- examinar bem e fazer testes no seu bebê ao nascer, ou 

- você levar seu bebê para exames de laboratório depois do nascimento, para 

ver se por acaso contraiu a infecção chagásica. Manter sempre consigo os 

resultados destes exames da criança; se tiver outros filhos maiores, levá-los 

também para fazer os exames de laboratório. 

Que iremos fazer c o m o resultado dos testes do bebê? 

SE, POR ACASO, ELE ESTIVER INFECTADO COM A DOENÇA DE CHAGAS, PODERÁ SER CURA

DO COM O TRATAMENTO ESPECÍFICO! NÃO DELXE PASSAR MAIS DE 6 (SEIS) MESES PARA 

QUE SEU FILHO SEJA EXAMINADO !!!! 
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