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1. RESUMO 

Após anos de sua descoberta, a Doença de Chagas ainda hoje é um grande 

problema para a Saúde Publica e epidemiológica não apenas no Brasil como 

em outros países da América, pois a elevada diversidade nas espécies de 

triatomíneos contribuiu para que a disseminação do parasita atingisse outros 

territórios. Ao longo dos anos outras formas de infecção tornaram-se 

relevantes, assim como a Transmissão via Congênita a qual tem se tornado 

preocupante e grande vilã nas consequências geradas tanto no 

desenvolvimento como maturidade fetal,estendendo-se desde abortamento á 

malformações fetais. No diagnóstico para tal descoberta, apesar das diversas 

técnicas parasitológicas, o melhor método para detecção da doença no recém-

nascido é a sorologia, a qual detecta a presença de anticorpos IgG-anti 

Trypanosoma cruzi no sangue circulante do feto transportados através da 

placenta. O presente estudo teve como objetivo avaliar a importância da 

Doença de Chagas na transmissão congênita/vertical, abordando seus 

aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento específico para os conceptos 

contaminados pelo parasita. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase 

americana, é uma parasitose causada pelo agente etiológico Trypanosoma 

cruzi, sendo este um protozoário flagelado, infectante, e constituído em um 

número elevado de espécies. Sendo assim o transmissor da doença, abrange 

desde o sul dos Estados Unidos, Argentina, Chile e o Brasil como maior 

incidente da parasitose. Tal doença foi descoberta em 1909 por Carlos Chagas, 

pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz encontrando a presença de flagelados 

no intestino de triatomíneos, (insetos hemípteros), antes mesmo de 

diagnosticar os primeiros sintomas da doença no homem ou em outros 

animais. Em Lassance, uma cidade de Minas Gerais, Carlos Chagas encontrou 

os primeiros sintomas da infecção no homem (REY, 1991). 

O principal transmissor (vetor) da parasitose é o inseto triatomíneo, o 

qual transmite a infecção por meio de suas fezes e urina. Este também é 

conhecido pelas suas denominações populares: “barbeiro”, “chupança”, “bicho 
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de parede”, “fincão”, “bicudo” ou “chupão”. Há diversas espécies de 

vertebrados que já foram contaminados pelo Trypanosoma cruzi, e estes se 

tornaram reservatórios do parasito. Entre eles, estão inclusas várias ordens de 

mamíferos silvestres e domésticos tais como: Marsupialia(principalmente 

gambá), Rodentia(ratos silvestres), Edentata(tatu,tamanduá), Carnívora (gatos 

e cachorro do mato), Artiodactyla, Perissodactyla, Chiroptera e Primates 

(homem) (REY,1991; NETO, 2009; PASTERNAK, 2009). 

Há diversas espécies de triatomíneos, os quais podem ser identificados 

quanto a sua morfologia e região geográfica que se encontram. Esses vetores, 

fazem parte da família Reduviidae e da subfamília Triatominae. Tais são estes: 

Triatoma brasiliensis, Triatoma do gênero Rhodnius,Triatoma 

infestans,Triatoma pseudomaculata, Triatoma sórdida,Triatoma dimidiata e 

espécies do tipo Panstrongylus megistus (DIAS,1999). 

Os triatomíneos são pertencentes à ordem Hemíptera e 

desenvolvimento do tipo hemimetabólico, ou seja, apresentam uma fase de 

ovo, cinco estádios de ninfa, e finalmente chegam a sua forma adulta, mas 

apenas os insetos adultos são alados e voam, e são hematófagos obrigatórios 

tanto machos com as fêmeas (REY, 1999).  

A transmissão da DCH pode estar envolvida através de diversos fatores 

determinantes da infecção, ampliando assim a eficácia no trabalho da vigilância 

epidemiológica, sanando outros meios viáveis de contaminação pelo 

Trypanosoma cruzi como: transfusões sanguíneas, acidentes laboratoriais, via 

congênita, leite materno, transplante de órgãos e contaminação oral (NETO, 

2009; PASTERNAK, 2009). 

 

3. OBJETIVO 

Esta revisão tem como objetivo avaliar a importância da Doença de 

Chagas, o papel do vetor, o ciclo de reprodução no homem, no hospedeiro 

invertebrado, as formas evolutivas, a transmissão via congênita e os sintomas 

clínicos causados pela patologia, seu diagnóstico e tratamento. 

O homem é o principal hospedeiro vertebrado que sofre a contaminação 

pelo parasita. Nesta revisão o assunto abordado em questão será a infecção 



3 
 

da Doença de Chagas pela via congênita ou vertical, tratando da sua 

importância na relação gestante-feto, e os sérios riscos que a infecção pode 

gerar. 

4.  METODOLOGIA 

Os métodos utilizados para esta revisão basearam-se na coleta de 

informações e dados. 

A pesquisa de artigos científicos encontrados na biblioteca virtual e na 

revisão literária foram nossos principais métodos de estudo com base no que já 

foi publicado em relação ao tema proposto, de maneira que possamos traçar 

uma nova abordagem sobre o mesmo e chegar a conclusões que possam 

servir de referências para futuras pesquisas. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

            A Doença de Chagas é constituída por duas fases distintas em sua 

evolução, sendo uma fase aguda e outra fase crônica. Na fase aguda ou 

inaparente, ocorre uma incubação no período de uma semana a um mês após 

a picada, porém em alguns casos a fase aguda pode ser assintomática. 

Quando a picada é localizada próxima à região dos olhos, temos como 

característica um edema bipalpebral também conhecido como sinal de 

Romaña. Febre, linfadenopatia, anorexia, hepatoesplenomegalia, miocardite 

branda, e raramente meningoencefalite também são sintomas clínicos da 

doença de chagas em sua fase aguda (BARBOSA, 2009). 

Na fase crônica da doença os pacientes podem desenvolver a forma 

digestiva ou a forma cardíaca, sendo esta a mais importante forma clínica da 

doença que pode ser caracterizada pela cardiomiopatia chagásica crônica, 

arritmias e insuficiência cardíaca congestiva (KOBERLE et al, 1983; Who,2002; 

ROCHA et al, 2003; MACEDO et al,1982; PRATA,2001). 

Dos indivíduos infectados cronicamente pelo T.cruzi, 70% são assintomáticos 

e não apresentam alteração cardíaca ou digestiva. Estes pacientes 

apresentam a forma indeterminada da doença de chagas, caracterizada pela 

ausência de manifestações clínicas significantes. (RIBEIRO, 1998; ROCHA, 

1998). 
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 Há um fator de extrema importância no desenvolvimento da doença: o 

inóculo, ou seja, o número de parasitas que são inoculados no início da 

infecção. Se a infecção ocorrer através de uma pequena quantidade de 

tripanosomas, é possível explicar a discreta manifestação clínica da doença em 

sua fase inicial (COURA, 2003). 

Ao ingerir o T.cruzi, uma série de eventos e reações irreversíveis passa 

acontecer no tubo digestivo do inseto (vetor), onde as formas sanguíneas se 

transformam em formas arredondadas e em formas epimastigotas. Estas 

formas multiplicam-se e permanecem no interior do vetor, onde os 

epimastigotas ao chegarem à região do reto, diferenciam-se em formas 

tripomastigotas metacíclicas, que serão eliminadas pelas fezes no momento do 

hematofagismo (BRENER, 1997). 

A contaminação do hospedeiro vertebrado ocorre através do repasto 

sanguíneo do vetor, que após ingestão de sangue libera junto com suas fezes 

e urina a forma tripomastigota metacíclica sobre a pele do hospedeiro, sendo 

esta a forma infectante, podendo penetrar no local da picada ou através da 

mucosa, sendo capaz de invadir células nucleadas (BRENER, 1973). 

 BRENER (1973) explica que após a penetração na célula hospedeira, o 

tripomastigota metacíclica diferencia-se em amastigotas, e se reproduz através 

de divisão binária. Após ciclos de reprodução as formas amastigotas darão 

origem às formas conhecidas como tripomastigotas sanguíneas, onde a célula 

parasitada rompe-se infectando novas células e liberando os tripomastigotas na 

corrente sanguínea. Esses tripomastigotas sanguíneos podem ser sugados por 

um novo inseto, reiniciando assim um novo ciclo do parasita. 

 

5.1 DOENÇA DE CHAGAS CONGÊNITA 

 A transmissão congênita do T.cruzi pode ocorrer em qualquer fase da 

doença materna: aguda, indeterminada ou crônica e em qualquer época da 

gestação, sendo mais provável no último trimestre, ou ocorrer durante a 

passagem do feto no canal vaginal, pelo contato das mucosas do feto com o 

sangue da mãe infectada (COSTA et al,  2008). 

Segundo estudos a prevalência da infecção em gestantes oscila em 

torno de 5 a 40%, variando com a área geográfica e regiões endêmicas da 
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doença; e varia cerca de 1 a 18,5% na transmissão de gestantes por via 

congênita ou vertical (COSTA et al,2008). 

Segundo a OPA, Organización Panamericana de La Salud (1998), 

considera-se como transmissão vertical/congênita crianças nascidas de mães 

que apresentam positividade para sorologia do parasito “Tripanosoma cruzi”, 

ou que apresentam exame parasitológico positivo, ou sobre modo crianças com 

sorologia positiva após 6-8 meses de nascidas. 

Durante a gestação há uma diminuição da imunidade mediada por 

células, podendo favorecer a infecção materna, e sendo responsável por 

consequências no desenvolvimento e maturidade do feto infectado, 

ocasionando tais problemas: abortamento, prematuridade, crescimento 

intrauterino restrito e malformações fetais (HERMANN et al, 2004; STREIGER 

et al, 1995; CARLIER, 2003; TORRICO, 2003; RASSI et al, 2004). 

.  A suspeita que a criança contraiu a infecção é dada através do 

diagnóstico confirmado da mãe durante o período gestacional ou quando o 

recém-nascido tem o diagnóstico positivo através da triagem neonatal, pela 

presença de anticorpos IgG anti- Trypanosoma cruzi no sangue periférico,onde 

o transporte dessas imunoglobulinas (IgG) da mãe para o feto é realizado pela 

placenta. O início do transporte desses anticorpos maternos inicia-se por volta 

da 17ª semana gestacional e em torno da 33ª semana, tanto mãe quanto feto 

apresentam os níveis de IgG em  níveis semelhantes (ENGLUND, 2007). 

MOYA & MORRETTI (1997) afirmam que o Trypanosoma cruzi pode 

infectar o feto e não necessariamente a placenta, ou contaminar apenas a 

placenta sem comprometer o feto, ou seja, sem ocorrer infecção, ou não 

ocasionar contaminação placentária e nem fetal. 

Os bebês acometidos pela forma congênita da doença são classificados 

em assintomáticos ou sintomáticos, sendo que, na presença de sintomas, estes 

podem ser precoces ou tardios, podendo se manifestar no primeiro mês de vida 

ou de forma tardia (FRAGATA et al 2008).  

Insuficiência cardíaca, taquicardia, encefalite, meningite, alterações 

eletrocardiográficas, são manifestações clínicas que podem estar presentes no 

recém-nascido, além da esplenomegalia e hepatomegalia, sendo este último, o 
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sinal mais importante do acometimento da doença em recém-nascidos 

(FRAGATA et al, 2008). 

 

5.2 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

O diagnóstico da Doença de Chagas Congênita (DCC) é extramente 

fundamental quando: avaliado precocemente e realizado de forma integra, 

proporcionando um aumento efetivo do tratamento específico (MOYA, 1997; 

MORETTI, 1997).  

 É necessário que na suspeita de conceptos nascidos de mães 

infectadas, haja busca direta do parasita, repetindo o exame por inúmeras 

vezes ao dia, e em dias contínuos, podendo contar com exames 

parasitológicos indiretos (hemocultura, xenodiagnóstico), e chegando a testes 

sorológicos e moleculares (CARLLER, 2005; TORRICO, 2005; LUQUETI, 

2000; RASSI, 2000; MOYA, 1997; MORETTI, 1997).  

 

5.3 DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO 

O diagnóstico parasitológico é compreendido através de exames 

específicos na demonstração do parasita (T.cruzi) no sangue periférico ou 

liquido cefalorraquidiano (LCR), pelos seus diferentes métodos a serem 

realizados, sendo precisos no diagnóstico de fase aguda (métodos diretos), ou 

crônica (métodos indiretos), tais como: métodos a fresco, microhematócrito, 

concentrado de Strout, biópsia de lesão cutânea, linfonodos, conjuntiva, e 

também hemocultura e xenodiagnóstico, sendo o xenodiagnóstico um método 

dispensado para diagnóstico em crianças com doença de chagas congênita, 

mas em contrapartida, torna-se um dos métodos de escolha na detecção do 

parasita em suas mães (HOWARD, 1976). 

“O T.cruzi é encontrado comumente na circulação periférica durante seis 

a oito semanas após a infecção” (CHIARI, 1997; GALVÃO, 1997). 

 

5.4 DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO 

Compreende-se que a sorologia seja o método mais importante no 

diagnóstico da Doença de Chagas Congênita diante das limitações do 
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diagnóstico clínico e parasitológico, sendo uma técnica de diferentes variações 

quanto sua sensibilidade e especificidade nos seus resultados. Podemos 

destacar os seguintes métodos empregados à sorologia: precipitação, 

floculação, aglutinação direta (AD), aglutinação indireta (AI), hemaglutinação 

indireta (HAI), fixação de complemento (FC), imunoflorescência indireta (IFI) e 

os métodos imunoenzimáticos (ELISA) (CARLIER et al, 2011). 

Para o diagnóstico da doença, faz-se necessária a confirmação de uma 

nova detecção de anticorpos IgG,  que deve ser realizada entre 6º a 9º meses 

após o nascimento, sendo este o período em que os anticorpos maternos 

desaparecem de transmissão passiva, pois gestantes portadoras de Chagas 

terão filhos com anticorpos anti-Tryoanosoma cruzi da classe IgG 

(SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005).Em casos de gestantes pertencentes a áreas endêmicas, é 

recomendado pelo obstetra no período do pré-natal, que esta, realize exames 

sorológicos para detecção da doença, onde em caso de soro positividade seja 

realizada a pesquisa do T.cruzi no sangue do cordão umbilical 

(OSTERMAYER, 1997; CASTRO, 1997). 

 

5.5 TRATAMENTO 

O tratamento para doença de chagas consiste na busca permanente de 

pesquisas para o desenvolvimento de novas substâncias, pois as drogas de 

uso na patologia podem contribuir em sérias consequências pelos efeitos 

colaterais causados por tais drogas, além de apresentarem pouca eficácia 

quando administrada em pacientes com a doença em sua forma crônica 

(COSTA et al, 2008; MOYA, 1997; MORETTI,1997). 

Após pesquisas clínicas realizadas em pacientes agudos e crônicos 

obteve-se resultado satisfatório para duas drogas: o Nifurtimox, conhecido 

como (Lampit), não é mais comercializado no Brasil, porém administrado em 

outros países, e o Benzonidazol disponível no Brasil. Ambas as drogas 

apresentaram boa efetividade na Doença de Chagas na infância 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 1995; MOYA, 1997; 
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MORETTI, 1997; ARVIN, 1995; MALDONADO, 1995; FRAGATA, 1995; DA 

SILVA, 1995; BOAINAIN, 1995;).  

  O Benzonidazol apresenta-se em forma de comprimidos de 100 mg e 

deve ser administrado duas vezes ao dia, em doses de 5 a 10 mg/Kg do peso 

corpóreo de crianças com faixa etária até 15 anos, em um período de 60 dias 

(FRAGATA, 1995; DA SILVA, 1995; BOAINAIN, 1995; UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MINAS GERAIS, 1995). 

Crianças que são diagnosticadas com a doença passam ser tratadas e 

controladas toda semana por métodos de prevenção as reações adversas que 

a droga administrada pode causar, controle no retardo de peso, estatura e 

problemas cardiológicos (MOYA, 1997; MORETTI, 1997). 

É imprescindível que após dois resultados positivos para as provas 

sorológicas, mesmo que o parasitológico seja de resultado contrário, ou seja, 

negativo, apenas pela sorologia positiva, seja estabelecido o tratamento 

específico. Já em crianças que não foram diagnosticadas precocemente e não 

foram tratadas desde seu nascimento, adverti-se que haja o controle sorológico 

e parasitológico em uma faixa etária de 12 aos 24 meses de vida, já que o 

tratamento é de fato eficaz quando realizado antes dos três anos de idade 

(MOYA, 1997; MORETTI, 1997). 

 

6. RESULTADOS 

Por ser um trabalho de revisão bibliográfica, o item resultados não se aplica a 

esse tipo de revisão. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos estudos e materiais utilizados para esta revisão, concluímos 

a importância da anamnese realizada na gestante no início de sua gestação, 

promovendo assim o diagnóstico precoce na gestante e consequentemente o 

diagnóstico e implantação do tratamento específico no recém-nato, tornando-se 

benéfico para cura completa dos conceptos que foram infectados via congênita, 

pois a infecção do T.cruzi na relação gestante-feto está interligada aos 

aspectos do parasita-hospedeiro, e a severa imunossupressão induzida por 
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antígenos do parasita na gestante, resultando na passagem do agente via 

placentária. 
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