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D O S C O N H E C I M E N T O S S O B R E 

A D O E N Ç A D E C H A G A S 

José Rodrigues Coura 

A descoberta da doença de Chagas foi uma das mais completas e bem suce
didas da história da biologia, da ecologia e da patologia parasitária humana. Pela 
primeira vez na história, um mesmo pesquisador descobriu a doença, bem como seu 
agente etiológico, vetor, reservatórios doméstico e silvestre e animais de laboratório 
susceptíveis à infecção. 

Em 1907 o Dr. Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas (Carlos Chagas), Assistente 
do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, foi designado pelo então Diretor, Dr. 
Oswaldo Gonçalves Cruz, para controlar a malária entre os trabalhadores na constru
ção do prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brasil, na região do Rio das 
Velhas, entre Corinto e Pirapora, no Norte do Estado de Minas Gerais. 

Instalando em um vagão de trem, ao mesmo tempo, sua residência e laborató
rio e utilizando como ambulatório o alpendre de uma casa abandonada na pequena 
localidade de Lassance, Carlos Chagas iniciou o trabalho de controle da malária. 
Como médico e pesquisador não se limitou ao tratamento dos doentes. Nas horas 
vagas capturava, classificava e estudava os hábitos dos anofelinos e de outros mos
quitos locais, examinava o sangue de animais domésticos e silvestres, procurando 
esclarecer aspectos nosológicos e ecológicos desconhecidos. 

Em 1908, Chagas encontrou no sangue de um pequeno macaco, comum na 
região - Callitrix penicillata (marmoset) - , um tripanossomo que denominou Trypa
nosoma minasense (Chagas, 1908). Nesse mesmo ano, o engenheiro Cantarino Mota, 
da Estrada de Ferro, chamou a sua atenção para a presença de grandes hematófagos, 
chamados de "barbeiros" pelos residentes da região, nas choupanas. Examinando-as, 
Chagas encontra nas frestas das paredes grande quantidade desses insetos, os quais 
classifica provisoriamente como Conorrhinus sanguesuga, verificando no conteúdo 
intestinal deles a presença de numerosos flagelados que identificou como "Chrithidi¬ 
as", hoje designados epimastigotas (Hoare, 1972). Formulou na ocasião duas hipóte
ses: os flagelados seriam parasitos do próprio inseto ou formas evolutivas de um 
parasito de vertebrados, talvez o Trypanosoma minasense ou outro parasita do pró
prio homem. 

Não tendo condições laboratoriais seguras em Lassance, Chagas mandou exem
plares dos insetos, infectados com os flagelados, para o seu mestre, Oswaldo Cruz, no 
Rio de Janeiro. Este os fez alimentar em Callitrix de laboratório, limpos, os quais 
apresentaram três semanas depois tripanossomos no sangue. Chamado por Oswaldo 
Cruz, Chagas veio ao Rio de Janeiro e verificou que o tripanossomo dos macacos era 
completamente diferente do Trypanosoma minasense por ele estudado anteriormente. 
Apresentava morfologia diversa, formas finas e largas com blefaroplasto grande, infectava 



com facilidade animais de laboratório como o macaco, o cão, o coelho e o gato e era 
cultivado em meio de agar-sangue. Ao novo tripanossomo, Chagas deu o nome de Trypa
nosoma cruzi em homenagem ao seu mestre e diretor, Oswaldo Cruz. Os insetos trazi
dos por Chagas foram então classificados por seu colega do Instituto, com maior experi
ência em Entomologia, Arthur Neiva, como Conorrhinus megistus (Neiva, 1910), hoje 
Panstrongyius megistus (Burmeister, 1835). 

Conhecendo o ciclo do novo tripanossomo quase por completo e convencido 
de que se tratava de uma infecção de transmissão intradomiciliar de animais domés
ticos e do homem, em face dos hábitos alimentares dos insetos, Chagas voltou a 
Lassance no início de abril de 1909. Em menos de quinze dias, descobriu um gato 
com o tripanossomo no sangue e, logo depois, uma criança de nome Berenice, com 
dois anos de idade, febril, com o mesmo parasito no sangue periférico, em uma casa 
infestada por "barbeiros" infectados com o parasito. Descreveu as manifestações clíni
cas sumárias da fase aguda e mandou uma nota prévia sobre a descoberta, com data 
de 15 de abril de 1909, para publicação em revistas médicas na Alemanha e no Brasil 
(Chagas 1909a, 1909b). 

Na sessão da Academia Nacional de Medicina de 22 de abril de 1909, no Rio de 
Janeiro, o Dr. Oswaldo Cruz, apresentou uma súmula do trabalho de Carlos Chagas, 
também datada de 15 de abril daquele ano. A convite de Oswaldo Cruz, uma comis
são de cinco ilustres médicos brasileiros presidida pelo Presidente da Academia Naci
onal de Medicina, foi designada para verificar "in loco" a descoberta de Chagas. 
Depois de uma viagem de 26 horas de trem e após ouvir detalhada exposição de 
Carlos Chagas, examinar doentes e todo o material existente, a comissão ficou tão 
impressionada com a descoberta que Miguel Couto, membro da comissão e um dos 
maiores clínicos brasileiros, propôs o nome de Doença de Chagas para a moléstia. 

Ainda em 1909, Chagas tornou público um sumário da sua descoberta, median
te o Bulletin de la Societé de Pathologie Exotique, da França, (Chagas, 1909c) e o seu 
trabalho completo foi publicado em agosto de 1909, nas Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz (Chagas, 1909d), em português e alemão. Nessa ocasião identificou o agente 
etiológico da nova entidade mórbida como novo gênero, Schizotrypanum cruzi, pen
sando haver um ciclo esquizogônico em sua evolução. Embora não reconhecido 
como gênero por não ter sido confirmada a esquizogonia, o Schizotrypanum foi 
situado como subgênero por Hoare (1972), designando-se o parasito como Trypano
soma (Schizotrypanum) cruzi (Chagas, 1909). 

Vianna (1911) complementou a descrição da patologia da doença de Chagas e 
demonstrou claramente que a única forma de reprodução do T.cruzi nos mamíferos 
era por divisão binária das formas tissulares em "Leishmania", hoje denominadas 
"amastigotas" (Hoare, 1972). Chagas (1913) reviu o ciclo do parasita, mas não admitiu 
de modo evidente que a esquizogonia não fazia parte do ciclo do T.cruzi. Reconhe
ceu, entretanto, que a esquizogonia vista por ele em animais de laboratório e em um 
caso humano pudesse ter surgido devido à infecção pelo Pneumocystis carinii. 

A partir de 1910, Chagas publicou uma série de trabalhos em português, espa
nhol, inglês, francês e alemão, confirmando sua descoberta e ampliando os conheci
mentos sobre a infecção e a doença, os quais foram reeditados em coletânea pela Univer
sidade de Brasília (1981), sob a coordenação de Aluizio Prata. Entre eles destacam-se os 
escritos iniciais acerca da descoberta e o resumo geral das pesquisas (Chagas, 1911). 



A repercussão nacional e internacional da descoberta e da obra de Carlos Chagas 
foi tão notável que ele foi agraciado com o título e empossado como Membro Titular 
Extraordinário da Academia Nacional de Medicina, independentemente de vaga, em 16 
de outubro de 1910, ocasião em que pronunciou sua magistral conferência "Nova Entida
de Mórbida do Homem" (Chagas, 1910). Em 1912 recebeu o prêmio Schaudin, concedi
do a cada quatro anos ao melhor trabalho mundial sobre Parasitologia e Medicina Tropical, 
até então somente outorgado a três famosos cientistas europeus: Hartmann, Reichnow e 
D'Herelle, este último descobridor do bacteriófago. Foi também designado membro ho
norário da Societé de Pathologie Exotique da França, da Royal Society of Tropical Medici
ne da Inglaterra e das Academias de Medicina de Paris, Bruxelas, Roma e Nova York. 

Ainda durante o ano de 1912, Chagas descobriu que o tatu (Dasypus novemcinc¬ 
tus) é um reservatório silvestre do Trypanosoma cruzi. Concomitantemente verificou, 
no mesmo ecótipo, a presença de ninfas e adultos do Triatoma geniculatus infectados 
com T.cruzi, concluindo que essa espécie era um dos vetores silvestres da infecção. 
Com a nova descoberta Chagas completou o estudo de todo o ciclo da doença que leva 
seu nome. As descrições clínicas, anatomopatológicas e patogênicas de Chagas 
(19l6a,19l6b) sobre a forma aguda, bem como as de Chagas e Villela (1922) sobre a 
forma crônica, complementaram os conhecimentos sobre a doença. 

Finalmente, Chagas (1924) confirmou como T.cruzi os tripanossomos isolados 
por Aben-Athar em macacos naturalmente infectados no Estado do Pará, Norte do 
Brasil, onde não existia a doença humana. Este fato confirmou a hipótese de Chagas 
de que a doença por ele descoberta era primariamente uma enzootia silvestre que 
podia adaptar-se ao parasitismo humano e vice-versa (Chagas, 1912). 

Em seus estudos iniciais, Chagas pensou que as formas metacíclicas do Trypa
nosoma cruzi se desenvolvessem nas glândulas salivares do vetor e que a transmissão 
fosse por inoculação. Entretanto, Brumpt (1912a) demonstrou que o desenvolvimen
to do tripanossomo era completado no intestino posterior do inseto e que a transmis
são era efetuada por contaminação da mucosa ocular do vertebrado (Brumpt, 1912b). 
Dias (1933, 1934), em excelente estudo experimental, reviu criticamente o assunto e 
demonstrou de modo definitivo o ciclo do T.cruzi e sua transmissão através da elimi
nação do parasito pelo intestino posterior do inseto no padrão Stercoraria de Hoare 
(1964, 1972). 

Dois grandes avanços do conhecimento sobre o diagnóstico da infecção cha
gásica, estabelecidos pouco depois da sua descoberta, foram a aplicação da reação de 
fixação do complemento por Guerreiro & Machado (1913) e o xenodiagnóstico por 
Brumpt (1914), permitindo, respectivamente, o diagnóstico sorológico e o isolamento 
do T.cruzi, importantes principalmente na fase crônica da infecção, quando o encon
tro do parasito no exame direto é quase impossível e a hemocultura é bastante pobre. 
O trabalho de Magarinos Torres (Torres, 1917) acerca da patologia da forma aguda da 
doença de Chagas, completando a descrição de Vianna (1911) e os estudos eletrocar
diográficos pioneiros de Evandro Chagas (Chagas, 1930, 1932), filho mais velho de 
Carlos Chagas, também constituíram avanços do conhecimento sobre a doença antes da 
morte do seu descobridor, ocorrida em 1934. 

Após a morte de Oswaldo Cruz, em 1917, Carlos Chagas assumiu a direção do 
Instituto Oswaldo Cruz, função em que permaneceu até 8 de novembro de 1934, 
quando faleceu. Em 1919 assumiu cumulativamente o cargo de Diretor do Departa¬ 



mento Nacional de Saúde Pública, incumbência que tomava grande parte do seu tempo. 
Estes fatos, associados às campanhas de descrédito sobre a veracidade e a importância da 
doença de Chagas como problema de saúde pública - movidas na Argentina, em 1914/ 
1919, pelo eminente bacteriologista alemão R. Kraus e no Brasil, de 1922 a 1925, por 
alguns membros da Academia Nacional de Medicina - , embora respondidas por Chagas 
de forma veemente e cientificamente irrefutável, abalaram o interesse pelo estudo da 
doença durante um quarto de século. 

No início da década de 1930, Salvador Mazza instalou na Argentina um grupo 
para estudos epidemiológicos e clínicos da patologia regional (MEPRA), publicando 
numerosos trabalhos com a descrição de vários casos agudos da doença de Chagas 
(Mazza, 1937), inclusive na região onde Kraus negara a sua existência. Vários aspec
tos epidemiológicos e clínicos da área endêmica da Argentina foram estudados, como 
a distribuição geográfica da doença e as manifestações da fase aguda, entre as quais 
a do complexo oftalmo-ganglionar (Romana, 1935) e das "Esquizotripanides" (Mazza, 
1941). A nona reunião da Sociedade de Patologia Regional da Argentina foi organiza
da por Mazza, em 1935, na cidade de Jujuy, em homenagem a Carlos Chagas, que 
havia falecido há um ano. Os representantes do Brasil nesse Congresso, Evandro 
Chagas, Emmanuel Dias e Magaminos Torres, propuseram para o complexo oftalmo-
ganglionar o nome de "Sinal de Romana", de grande valor para o reconhecimento da 
fase aguda da doença em outros países do continente. 

Três acontecimentos básicos estimularam o interesse pelo estudo e pela reno
vação dos conhecimentos sobre a doença de Chagas no Brasil, a partir da metade da 
década de 1940: 

a) a criação do "Centro de Estudos e Profilaxia" da doença de Chagas d o Instituto 
Oswaldo Cruz, em Bambuí, em plena área endêmica de Minas Gerais, o qual foi 
entregue à dinâmica direção de Emmanuel Dias; 

b) a criação das Faculdades de Medicina de Ribeirão Preto, Goiânia e Uberaba no 
"triângulo endêmico" da doença, nos Estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, 
principalmente a influência científica da Escola de Ribeirão Preto; 

c) o Congresso Internacional comemorativo do cinqüentenário da descoberta da 
doença de Chagas, realizado no Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, em 1959, 
sob a organização de Carlos Chagas Filho, cujos trabalhos foram publicados em 
cinco volumes, com um total de 1886 páginas. 

A partir de 1944, no Centro de Estudos e Profilaxia da doença de Chagas do 
Instituto Oswaldo Cruz, em Bambuí, Minas Gerais, uma série de trabalhos foi desen
volvida, principalmente por Dias (1945, 1949) e por Laranja et a l . (1951, 1956), acerca 
da epidemiologia, profilaxia e clínica da doença, com técnicas mais modernas . Pela 
primeira vez realizou-se experiências de campo com inseticidas residuais (Dias e Pelle¬ 
grino, 1948) e estudos epidemiológicos e clínicos com grupo controle e interpretação 
eletrocardiográfica padronizada (Laranja et a l . , 1951,1956). 

No Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, foram criados novos métodos de 
diagnóstico sorológico (Muniz e Freitas, 1944, 1946 e Muniz, 1947); produziu-se tam¬ 



bém uma concepção inédita da patogenia da doença de Chagas (Muniz e Azevedo, 
1947) com base no conceito de hipersensibilidade e imunidade celular, muito atual na 
moderna imunologia. 

O cultivo do Trypanosoma cruzi em cultura de tecido - realizado, pela primei
ra vez, no Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por Herta 
Meyer e Oliveira (1944-1948), e estudos posteriores de Meyer et al. (1954, 1958) com 
microscopia eletrônica do T.cruzi - exerceram enorme influência, possibilitando a 
atual e futura evolução dos conhecimentos sobre a biologia do parasito. 

Na Universidade de São Paulo, novas técnicas de diagnóstico laboratorial da 
doença de Chagas foram desenvolvidas (Freitas, 1947 e Freitas e Almeida, 1949). 
Também aí se expôs os primeiros casos de doença de Chagas por transfusão de 
sangue (Freitas et al., 1952) e comprovou a ação da violeta de genciana como profi¬ 
lático neste caso (Nussenzweig et al., 1953). 

A nova e moderna Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior de 
São Paulo, congregou um notável grupo de pesquisa em doença de Chagas, o qual 
criou, como modelo epidemiológico e de controle de vetores, em Cassia de Co
queiros (Freitas, 1946 e Freitas et al., 1959a), uma nova linha de estudos ecológicos 
de reservatórios e vetores, desenvolvendo técnicas sorológicas originais (Almeida et 
al., 1959 e Freitas et al., 1959b), bem como inéditos estudos clínicos e epidemiológi
cos (Ramos et al., 1949) e de patogenia e patologia da doença de Chagas (Koberle, 
1957, 1959). 

Em Goiás, os estudos de Rassi et al. (1956,1958), sobre as formas cardíaca 
crônica e aguda, e de Rezende (1956, 1959) acerca da forma digestiva, fizeram des
pontar um vigoroso grupo. Na Bahia, Andrade (1956, 1958 e 1959) e Prata (1959) 
abriram campos originais de estudos na patologia e no prognóstico da cardiopatia 
chagásica crônica. 

O Congresso Internacional sobre doença de Chagas - realizado no Rio de 
Janeiro em 1959, com mais de 500 participantes de vários países do Mundo - abriu 
uma perspectiva diferente para o desenvolvimento da pesquisa em doença de Chagas 
nas próximas décadas. 

Ainda em 1959 foi obtido um dos maiores avanços para o diagnóstico da 
doença de Chagas com a aplicação da técnica de imunofluorescência, por Fife Mus¬ 
chel (1959), na pesquisa de anticorpos contra o Trypanosoma cruzi. No diagnóstico 
clínico destacou-se o trabalho de Rezende et al. (1959) com a prova de retenção do 
contraste na avaliação do megaesôfago. 

Durante os últimos 30 anos, uma série de trabalhos científicos sobre o Trypa
nosoma cruzi e a imunologia, a patogenia, a epidemiologia, o diagnóstico, o trata
mento e o controle da doença de Chagas foi desenvolvida no Brasil e em outros 
países do Continente Sul-americano e do Mundo, ampliando os conhecimentos obti
dos sobre a doença nas cinco décadas anteriores, a partir da sua descoberta e do seu 
agente etiológico, reservatórios e vetores. Paralelamente, várias reuniões científicas 
foram realizadas, alguns livros publicados e, pelo menos, três bibliografias importantes -
duas internacionais e uma brasileira - foram levantadas sobre o assunto. 

Nos anos sessenta, diversos trabalhos sobre aspectos imunológicos, morfológi¬ 
cos, patogênicos e terapêuticos do T. cruzi marcaram a evolução do seu conhecimen
to. No início dessa década, Brener (196l) demonstrou pela primeira vez que era 



possível curar parasitologicamente a doença de Chagas experimental, fato que abriu toda 
uma perspectiva de tratamento para a fase aguda da doença e estimulou trabalhos na 
área de terapêutica específica. Coura et al. (1961, 1961, 1962) reviram o problema da 
terapêutica específica em seres humanos e aplicaram, pela primeira vez, o nitrofurazona 
em casos crônicos da doença de Chagas humana. 

Nussenzweig et al. (1962, 1963a, 1963b) encontraram diferenças antigênicas de 
cepas de T.cruzi isoladas do homem, de morcegos, de triatomíneos, de gambá e de 
roedor silvestre, classificando-as em pelo menos três tipos imunológicos. Na mesma 
época, Brener e Chiari (1963), pela análise de sete amostras de T.cruzi de procedên
cias diversas, puderam agrupá-las em três padrões morfológicos, de acordo com a 
largura das formas predominantes - finas e largas - descritas anteriormente por Cha
gas (1909) como dimorfismo sexual - e muito largas ou "stout forms". Deane et al. 
(1963) ) , entretanto, não encontraram diferenças patogênicas em relação à morfologia 
e procedência de cepas do T.cruzi de animais silvestres. Posteriormente Brener (1965) 
relacionou algumas dessas variações morfológicas com a fase da infecção, fato já 
observado por Silva (1959). Hoare (1964) efetuou uma importante revisão morfológi¬ 
ca e taxonômica dos tripanossomos de mamíferos e enquadrou o T.cruzi no grupo 
Stercoraria, subgênero Schizotripanum. 

Considerando a diversidade dos aspectos morfológicos, imunológicos e pato
gênicos com que o T.cruzi se apresenta, segundo o hospedeiro que o alberga e 
outros fatores até então não determinados, bem como as variações regionais e indivi
duais da doença humana e da infecção natural e experimental, Coura (1965) e Coura 
et al. (1966) propuseram a designação de "complexo cruzi"para esse conjunto etiopa¬ 
togênico, em analogia à designação dada por Hoare (1961) à Entamoeba histolytica, 
protozoário que também apresenta variações morfológicas, imunológicas e patogêni
cas. 

Dois trabalhos de revisão foram de muito interesse para o conhecimento dos 
reservatórios do Trypanosoma cruzi no Brasil (Deane, 1964) e nas Américas (Barreto, 
1964). O primeiro pela longa experiência do autor a respeito dos reservatórios do 
T.cruzi, em especial na região amazônica, e o segundo, porque abriu uma extensa 
linha de mais de 30 trabalhos com seus colaboradores sobre "Reservatórios e vetores 
silvestres do Trypanosoma cruzi", que se estendeu até a década de setenta. 

Uma completa revisão de todos os aspectos relacionados ao Trypanosoma 
cruzi e à doença de Chagas, inclusive o seu histórico por Carlos Chagas Filho, foi 
apresentada em curso, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 1964, abrangendo 
31 tópicos abordados por 34 autores, tendo sido editada sob a forma de livro por 
Cançado (1968) com o título de "Doença de Chagas". 

Em relação ao diagnóstico, os maiores avanços da década foram o desenvolvi
mento do método de Strout (1962) para concentração de hemoflagelados no sangue 
e a modificação da técnica de imunofluorescência por Camargo (1966), empregando 
formas de cultura do T.cruzi preservadas, inclusive utilizando o exame do sangue 
colhido em papel de filtro e eluído (Souza e Camargo, 1966), de destacada importância 
para os estudos epidemiológicos de campo. 

Dos pontos de vista clínico e patológico destacaram-se na década de sessenta 
a classificação do megaesôfago chagásico estabelecido por Rezende et al. (1960); os 
trabalhos sobre hemibloqueio, por Rosembaum et al. (1967), na Argentina; os estudos 



de hemodinâmica, por Amorim et al. (1968); e do valor prognóstico do eletrocardiograma 
na cardiopatia chagásica, por Porto (1964) e Dias e Kloetzel (1968), no Brasil. Prata 
(1965) estabeleceu uma relevante área de campo para pesquisas evolutivas da doença, 
em São Felipe, Bahia, e Puigbó et al. (1969) apresentaram os primeiros resultados de 
estudos evolutivos de campo realizados na Venezuela. 

Coura e Petana (1967), em trabalho de campo, descreveram pela primeira vez 
a doença em Honduras Britânica (hoje Belize), único país da América onde a moléstia 
ainda não havia sido descrita. A sistematização do estudo da placentite chagásica por 
Bittencourt (1963) e da transmissão congênita da doença - aventada por Chagas 
(1911), Nattan-Larrier (1921) e definitivamente comprovada por Dao (1949), na Vene
zuela - , abriu um importante campo para a análise dessa forma clínica. 

As décadas de setenta e oitenta foram marcadas por uma série de avanços dos 
conhecimentos, em especial nas áreas da imunologia e da imunopatologia da doença 
de Chagas e da bioquímica, ultra-estrutura e interação do T.cruzi com as células do 
hospedeiro, sintetizados por Brener (1973, 1980) com excelentes revisões sobre a 
biologia e a imunologia do parasito. Um completo levantamento sobre a doença de 
Chagas, desde o parasito até a profilaxia, foi feito por 16 autores brasileiros e publica
da em livro com o título de Trypanosoma cruzi e Doença de Chagas, editado por 
Brener e Andrade (1979). 

No Brasil foram organizadas as "Reuniões Anuais de Caxambu", a partir de 
1974, e as "Reuniões Anuais de Araxá", desde 1984, depois transferidas para Uberaba, 
as quais revêm as pesquisas básica e aplicada sobre a doença de Chagas, cujos resu
mos são publicados a cada ano, respectivamente, nas Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz e na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Foram desenvolvidos 
também programas especiais de apoio à pesquisa sobre a doença de Chagas, desde 
1974, no Brasil, pelo Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil (PIDE-CNPq) e, inter
nacionalmente, pelo TDR (Tropical Disease Research Program) da Organização 
Mundial da Saúde, com área específica de apoio à pesquisa em Tripanossomíases/ 
Doença de Chagas. 

Na história recente da evolução dos conhecimentos sobre a doença de Chagas 
destacam-se os trabalhos de Cossio et al. (1974) e Szarfman et al. (1977) sobre os 
anticorpos EVI - que não reagiam especificamente com o T.cruzi, mas com estruturas 
do tecido conjuntivo, principalmente a laminina - pesquisas expostas posteriormente 
por Szarfman et al. (1982). Teixeira e Santos-Buch (1975) e Teixeira et al. (1975) 
mostraram por experimentação, pioneiramente, que mecanismos de hipersensibilida
de retardada através de linfócitos sensibilizados com T.cruzi podiam produzir em 
coelhos lesões semelhantes às da doença de Chagas crônica humana. De grande 
relevo - tanto pelo seu potencial para teste específico de diagnóstico como para 
produção da vacina contra a doença de Chagas - foi a caracterização de glicoproteí¬ 
nas de superfície do T.cruzi por Snary e Hudson (1979); vários outros aspectos relaci
onados foram examinados recentemente por Nogueira e Coura (1990). Da mesma 
forma, Brener e Krettli (1990) analisaram criticamente os avanços na imunologia da doen
ça de Chagas, incluindo os mecanismos de defesa do hospedeiro, a imunopatologia e as 
perspectivas de uma vacina. 

Do ponto de vista do diagnóstico sorológico, os testes de hemaglutinação e 
ELISA - aplicados à infecção chagásica, respectivamente, por Neal e Miles (1970) e 



por Voller et al. (1975) - foram de grande importância, em particular nos inquéritos 
epidemiológicos. A descrição dos chamados "anticorpos líticos" por Krettli e Brener 
(1982), com implicações principalmente no controle de cura pelo tratamento especí
fico e na avaliação de efeitos da possível eficiência de uma vacina, constitui um 
marco na imunologia e no diagnóstico da atividade da infecção chagásica. Andrade et 
al. (1991), entretanto, demonstraram a presença de antígenos do T.cruzi no baço de 
camundongos "curados" pelo tratamento especifico, mas com sorologia positiva con
vencional, possivelmente pela atividade das células de memória. 

A caracterização bioquímica de cepas do T.cruzi de animais e do homem atra
vés de análise de isoenzimas (zimodemas), feita por Miles et al. (1977), e do DNA do 
cinetoplasto por clivagem com endonuclease de restrição (Esquizodemas), estabeleci
da por Mattei et al. (1977) e por Morel et al. (1980), constituiu uma das maiores 
ferramentas nos últimos anos, não somente para verificação das variações intra e 
interespecíficas do T. cruzi, mas, em especial, como perspectivas de estudos epidemi
ológicos e de técnicas de diagnóstico. 

Os mecanismos de interação, penetração e escape do T.cruzi nas células do 
sistema imune do hospedeiro estudados por Dvorak e Schumunis (1972), Dvorak e 
Hyde (1973), Nogueira e Cohn (1976), Krettli e Eisen (1980), Nogueira et al. (1980), 
bem como da ação de drogas e morte do parasita intracelular verificado por Do 
Campo et al. (1981) conformaram marcos de extremo relevo na compreensão da 
biologia e da patologia da interação parasita-célula do hospedeiro. 

Os trabalhos de ultra-estrutura dos componentes muscular, intersticial e nervo
so do coração, esôfago e intestino na Doença de Chagas experimental e humana, 
desenvolvidos por Tafuri (1974) na década de setenta, e o modelo experimental 
canino aprofundado por Andrade e Andrade (1980) e por Andrade et al. 
(1980,1984,1987), inclusive com associação de imunossupressores, trouxeram vários 
novos conhecimentos sobre a patogenia da doença de Chagas. 

A evolução dos conhecimentos sobre os triatomíneos vetores da doença de 
Chagas, sua biologia e distribuição geográfica foram muito bem sintetizadas nos tra
balhos de Sherlock (1979) e de Lent e Wigodzinsky (1979); uma revisão da sua longa 
história seria inadequada neste espaço. Vale lembrar, entretanto, como síntese, os 
trabalhos de Forattini (1980) acerca da biogeografia, origem e distribuição dos triato
míneos no Brasil e de Zeledon (1983) sobre características ecofisiológicas dos vetores 
da doença de Chagas, destacando-se como de grande profundidade os estudos de 
Perlowagora-Szumlewicz (1982,1987,1988) a respeito do xenodiagnóstico e inter-rela¬ 
ção T.cruzi-triatomíneos. 

No campo da epidemiologia e da morbidade destacam-se, nas últimas décadas, 
os trabalhos de Macedo (1973), Lopes et al. (1975), Dias (1982,1987), Maguire et al. 
(1983), Prata e Macedo (1984), Coura (1975,1983,1988), Coura et al. (1984,1985) e 
Pereira et al. (1985), que traçam de forma marcante o perfil evolutivo da infecção e da 
doença de Chagas, anteriormente pouco conhecido. 

A descoberta feita por Deane et al. (1984,1986), complementada por Lenzi et al. 
(1984), de um duplo ciclo do T.cruzi nas glândulas anais do gambá, Didelphis marsupi¬ 
alis, apresentando no mesmo hospedeiro formas de desenvolvimento do parasito encon
tradas em vertebrados e invertebrados, foi certamente o fato de maior repercussão no 
conhecimento do ciclo do parasito e na epidemiologia da doença, desde sua descoberta. 



Por outro lado, a epidemiologia e os riscos de endemização da doença de Chagas na 
Amazônia brasileira como uma antropozoonose foram recentemente reavaliados por Coura 
et al. (1994a,b; 1995a,b). 

Do final da década de 80 até 1996 houve vários avanços no campo do diagnós
tico da doença de Chagas por técnicas moleculares, usando-se antígenos recombinan¬ 
tes para o diagnóstico sorológico, como sumariados por Silveira (1992), e a detecção de 
parasitas na doença de Chagas crônica pela amplificação do DNA do cinetoplasto do 
T.cruzi pela reação da polimerase em cadeia (PCR), como descrito por Sturm et al. 
(1989), Avila et al. (1991), Brito et al. (1993,1995), Wincker et al. (1994) e Junqueira et 
al. (1996). 

Quanto à profilaxia da doença de Chagas humana, o maior impacto atual refere-se 
sem dúvida às perspectivas do controle dos vetores domiciliados da endemia através de 
luta racional com inseticidas de longa ação residual e de melhoria habitacional, em para
lelo com as ações de controle da transmissão transfusional, principalmente mediante a 
seleção prévia de doadores em Bancos de Sangue (Dias, 1987). Hoje, a transmissão da 
doença de Chagas humana está virtualmente interrompida em extensas regiões do Brasil, 
do Uruguai, da Argentina e do Chile, o que se comprova por índices de prevalência 
próximos a zero em repetidos inquéritos sorológicos entre escolares (ver Capitulo 26 
deste Livro). Em particular, destaca-se a eliminação (erradicação) do Triatoma infestans 
em vastas áreas do Continente, mercê de uma política integrada entre Países do Cone Sul, 
definida em reunião dos Ministros da Saúde com a OPS, em 1990. 

Enfim, sabemos muito sobre a doença, mas quase nada sobre a evolução da infec
ção chagásica! Berenice, a criança na qual Chagas detectou e descreveu a doença aguda 
pela primeira vez, em 1909, estava viva 70 anos depois (Salgado, 1980), tinha o T.cruzi 
no sangue circulante e não apresentava nenhum sintoma ou sinal da doença! 
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