
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prezados participantes, 
 
O Ciclo Carlos Chagas de Palestras (CCCP) foi criado em 2013 como uma forma de apoio ao 
calendário de eventos internacionais na "Semana de Chagas" e na Federação de Portadores 
da Enfermidade de Chagas – FINDECHAGAS. Diante da necessidade de manter uma pauta 
viva de discussão sobre a doença de Chagas e perante tantos desafios - que ainda precisam 
ser enfrentados - nos últimos 5 anos esta foi uma oportunidade que encontramos para 
reunir pesquisadores da Fiocruz e de outras Instituições, nacionais e internacionais. Em 
nossos encontros refletimos sobre os desafios da pesquisa na doença de Chagas e criar 
ambiente propício a interações. Neste ano, realizamos a 5ª Edição do CCCP com o tema 
‘’Interação parasito/hospedeiro: tratar e cuidar do portador crônico da doença de Chagas“, 
e temos o prazer de comemorar os 30 anos do Ambulatório de Chagas/PROCAPE-UPE e 
Associação de Pacientes com doença de Chagas de Pernambuco e, ainda, o primeiro 
aniversário da Associação de Pessoas Afetadas pela doença de Chagas do Rio de Janeiro. 
  
Uma vez mais, reafirmamos nossa disposição em continuar fazendo o que acreditamos, em 
nome da ciência e da boa formação de nossos estudantes e jovens pesquisadores. Contamos 
com o apoio financeiro e colaboração dos Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e 
Molecular do IOC (PROEX) e do Laboratórios de Biologia das Interações (LBI/IOC). Além 
disso, tivemos o apoio logístico do Núcleo de Eventos do IOC e da Gestão do IOC.   
 
Agradecemos aos palestrantes por compartilharem conosco seu conhecimento e aos 
participantes pelo interesse em nosso evento e, em especial, aos que enviaram resumos. 
Agradecemos, também, aos avaliadores de resumos que contribuíram para a seleção dos 
resumos a serem apresentados nas Express Communication e no Centro de Estudos 
Especial. Todos os resumos estarão disponíveis on line, na página do IOC e no Research 
Gate.  
 
Nestes momentos em que lidamos, particularmente os jovens, com dificuldades e 
frustrações, vislumbramos a oportunidade de fortalecer a solidariedade, conhecer a 
resistência e a resiliência, oportunidade para renovar a esperança.  
 
Neste ano do centenário de partida de Oswaldo Cruz, repetiremos a sua frase mote que 
nos move: ‘Não podemos esmorecer para não desmerecer’.  

 
Muito obrigada a todos. 
 

     
 Cristina Carrazzone e Joseli Lannes  

http://www.findechagas.com/
http://www.findechagas.com/


 

 

 
 

Ciclo Carlos Chagas de Palestras – 5a edição  

100+8: "Interação parasito/hospedeiro: tratar e cuidar do portador crônico da doença de Chagas" 

Local: Auditório Emmanuel Dias - Pavilhão Arthur Neiva 

Organizadoras: Cristina Carrazzone (PROCAPE/UPE) e Joseli Lannes (IOC/Fiocruz) 

 

06 abril de 2017 

Manhã 

08:00h-08:45h – Inscrições  

0845h-09:15h – Abertura  

O Ciclo Carlos Chagas de Palestras – Edição V 

Presidente da Fiocruz Dra Nisia Trindade, Vice-Presidente de Pesquisa e Coleções Dr. Rodrigo 

Corre-Oliveira, Diretor do IOC Dr. Wilson Savino e Organizadores 

 

09:15h-10:10h  

Alejandro Hasslocher (INI/Fiocruz) – Tratamento do portador da doença de Chagas: a 

experiência do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI)/Fiocruz 

  
 

Coffee Break - 10:10h-10:25h   

 

10:30h-11:05h  

Mariana Sanmartino (IFLYSIB, CONICET- Universidade Nacional de La Plata) –  

Comunicación/educación y problemática de Chagas en Argentina: recursos y estrategias no 

convencionales para un abordaje integral 

 

11:05h-12:15h (15 minutos por apresentação e discussão) 

Mesa Temática: Exposição à infecção pelo Trypanosoma cruzi em áreas endêmicas do Nordeste  

Marli Lima (IOC/Fiocruz) – Cenário socioambiental de áreas vulneráveis à transmissão vetorial de 

doença de Chagas no semiárido  

Taís Ferreira Gomes (IOC/Fiocruz) –  Renda, moradia e vulnerabilidade à doença de Chagas em 

área endêmica do Estado do Ceará  

Jane Costa (IOC/Fiocruz) – Novas espécies de Triatomíneos:  novos riscos para a transmissão de 

Trypanosoma cruzi? 

 

Intervalo de Almoço - 12:15h-14:00h 

 



 

 

 

 

Tarde 

 

14:00h-14:50h (20 minutos por apresentação e 5 minutos de discussão) 

Mesa Temática: Polimorfismo gênico dos portadores e carga/diversidade do parasito: 

determinantes de destino do portador?  

Lucia Elena Alvarado Arnez (IOC/Fiocruz) – Polimorfismo genético do hospedeiro humano e sua 

participação na doença de Chagas 

Angelica Martins Batista (IOC/Fiocruz) – Carga parasitária e diversidade genética de 

Trypanosoma cruzi: implicações na doença de Chagas crônica 

 

14:50h-16:00h (8 minutos por resumo e 2 minutos de discussão) 

Resumos Selecionados para apresentação oral (Express communication):  

1- Roma, Eric - Evolution of anti-Trypanosoma cruzi antibodies production in 

patients with Chronic Chagas Disease: correlation between antibodies titles and 

development of cardiac disease severity 

2- Ruivo, Leonardo Alexandre de Souza - Changes in the glycosylation of surface 

molecules on cardiac tissue and CD8+ T cells during experimental infection by 

the Colombian Trypanosoma cruzi strain 

3- Gonzaga, Beatriz Matheus de Souza - Efeito do tratamento com lovastatina e 

benznidazol sobre a recuperação da microcirculação cerebral em modelo 
experimental murino de doença de Chagas aguda 

Coffee Break - 15:20h-15:40h  

4- Batista, K. S - Infecção de triatomíneos por Trypanosoma cruzi frente a produção 

de espécies reativas de nitrogênio pelo sistema imune  

5- Oliveira, JL - Advances on the triatomine-microbiota-Trypanosoma cruzi tripartite 
interaction 

16:00h-17:00h (20 minutos por apresentação e 5 minutos de discussão) 

Mesa Temática: O estudo BENEFIT: conclusões de um estudo multicêntrico visando à terapia 

etiológica do portador crônico da doença de Chagas 

Otacílio Moreira (IOC/Fiocruz) –  O diagnóstico molecular na doença de Chagas: o legado do 

estudo BENEFIT 

Andrea Silvestre (INI/Fiocruz) – Tratar ou não tratar? Análise crítica do estudo BENEFIT 

 

 



 

 

 

 

 

07 abril de 2017 

Manhã – Centro de Estudos Especial 

09:00h-10:00h  

Apresentação dos 3 trabalhos selecionados (jovens pesquisadores) 

1- Mesquita, Ana Flávia Silva - Aprendendo a doença de Chagas através da 
elaboração de uma paródia 

2- Abreu, Rayane da Silva - Avaliação do potencial de regeneração cardíaca após 
inibição da atividade de TGF-beta em modelo experimental 

3- Nisimura, Lindice Mitie - Quimioterapia - drogas e esquemas de tratamento 

etiológico - Bevacizumab, a Vascular Growth Factor Inhibitor, improves cardiac 

dysfunction and fibrosis in Chagas Disease 

 

10:00h-11:00h Wilson Oliveira (PROCAPE/UPE) – Assistência Integral ao paciente com doença 

de Chagas: Limites e Possibilidades 

 

11:00h-12:00h  

Mesa Redonda: Associação de Portadores da Doença de Chagas – Experiências e Desafios  

Debatedores: Cristina Carrazzone e Tania Araújo-Jorge 

Cristina Carrazzone (PROCAPE/UPE) – Associações de portadores e pesquisa clínica em doença 
de Chagas  

Maria José de Queiroz – Presidente da Associação de Portadores da Doença de Chagas e 
Insuficiência Cardíaca de Recife – Casa de Chagas  

Nancy Costa – Presidente da Associação de Portadores da Doença de Chagas do Rio de Janeiro 
– O primeiro aniversário da Associação Rio Chagas  

 

12:00h-12:30h  

Encerramento 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resumos de Palestrantes  

(ordem de apresentação) 



 

 

 
 

Palestrante: Alejandro Marcel Hasslocher Moreno 

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Fiocruz 

 alejandro.hasslocher@ini.fiocruz.br  

 
Tratamento do portador da doença de Chagas: A experiência do Instituto 

Nacional de Infectologia Evandro Chagas 
 

A política da qualidade em gestão do Laboratório de Pesquisa Clínica em Doença de 
Chagas do INI pressupõe garantia de compromisso contínuo de seus integrantes, para 
que o atendimento ao portador de doença de Chagas exercite a defesa continua do 
valor da vida humana. Para tanto, deve-se empregar o que há de mais evoluído sob o 
domínio institucional, quanto aos conhecimentos, recursos tecnológicos, materiais e 
humanos, dentro da melhor adequação e aplicabilidade para cada paciente sob seus 
cuidados. 
As atenções hoje estão voltadas para o grande contingente de pacientes na forma 
crônica da doença de Chagas (DC). Portanto, manifesta-se de forma mais premente a 
necessidade de se aperfeiçoar o atendimento clínico e cirúrgico. Desde final de 1987, 
protocolos foram implementados no INI, definindo condutas propedêuticas e 
terapêuticas em função da apresentação clínica da doença. Entre os anos de 1986 a 
2016, foram avaliados e acompanhados 2071 pacientes com DC crônica. Ao longo de 
2016 foram acompanhados regularmente em torno de 1200 pacientes, dos quais 65% 
com cardiopatia, 30% na forma indeterminada e 5% com megas. Todos os pacientes 
receberam atenção integral, de caráter interdisciplinar e multiprofissional, destacando-
se a atuação do Serviço Social no encaminhamento de questões previdenciárias; do 
Serviço de Psicologia na área de práticas de acolhimento; do Serviço de Farmácia na 
dispensação de todos os medicamentos necessários, incluindo o Benznidazol, e do 
Serviço de Nutrição, para orientação dietética e alimentação saudável.  
A infraestrutura hospitalar do INI disponibiliza aos pacientes com DC 24 leitos de 
internação; 6 leitos de Hospital-Dia e 4 leitos de Terapia Intensiva. Para o atendimento 
ambulatorial são oferecidos 40 turnos semanais, tanto para consultas como para 
realização de procedimentos cardiológicos. Todos os pacientes com sorologia positiva 
para DC realizam ECG, que é repetido sistematicamente a cada ano. Uma vez 
identificado alteração no ECG, é realizado ecocardiograma, também de forma 
periódica. Além destes exames e conforme indicação, são realizados esofagografia 
contrastada, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, holter de 24h; ergoespirometria 
e MAPA. Pacientes com indicação de implante de devices (marca passos e 
desfibriladores) são encaminhados à rede de procedimentos de alta complexidade, 
retornando ao INI para o monitoramento clínico. Também, nestes últimos 5 anos, 
estruturou-se um programa de reabilitação cardiovascular ao portador de DC com 
insuficiência cardíaca, associado à atenção farmacêutica. Ambos proporcionaram 
evidente melhora na qualidade de vida destes pacientes. O primeiro transplante 
cardíaco de um portador de doença de Chagas no Rio de Janeiro ocorreu em fevereiro 
de 2008, realizado em paciente do INI. Outros 8 pacientes foram transplantados até 
final de 2016. 
Em resumo, o INI consta com uma coorte histórica de portadores de DC crônica, 
construída ao longo dos últimos 30 anos, que traduz na prática a integração da 
pesquisa clínica com a assistência de referência.  
  

 

mailto:alejandro.hasslocher@ini.fiocruz.br


 

 

 
 
 
 

Palestrante: Mariana Sanmartino 
 

Grupo de Didáctica de las Ciencias (IFLYSIB, CONICET - UNLP) 
Grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? (CONICET-UNLP/ CIIE) 

 
mariana.sanmartino@gmail.com / mariana.sanmartino@conicet.gov.ar 

 
Comunicación/educación y problemática de Chagas en Argentina: recursos y 

estrategias no convencionales para un abordaje integral 
 

 
Frente a problemáticas complejas como el Chagas, la comunicación y la educación 
son tanto pilares fundamentales para el control y la prevención, como también 
escenarios clave para informar, sensibilizar, interpelar y convocar a los diferentes 
actores sociales. En este sentido, la propuesta aquí compartida da cuenta de la 
posibilidad de promover un abordaje integral del Chagas a partir de estrategias y 
recursos que aporten a la construcción de una mirada caleidoscópica de la 
problemática. Entendemos por mirada caleidoscópica aquella perspectiva desde la 
cual se ponen en diálogo diversos actores, lenguajes y saberes que favorecen la 
observación y el análisis del problema desde distintos puntos de vista, considerando 
que nos encontramos frente a una problemática de salud socio-ambiental compleja, en 
la cual convergen y articulan dinámicamente componentes de diferente naturaleza. Por 
esto, consideramos que todo intento por abordar el tema requiere la incorporación de 
miradas que permitan contemplarlo desde la interacción de las múltiples dimensiones 
que lo atraviesan (biomédica, epidemiológica, sociocultural, política). Así surge la 
necesidad de pensar al Chagas de manera integral, más allá de los aspectos 
biológicos y médicos que lo caracterizan. Por todo lo expuesto, desde el Grupo ¿De 
qué hablamos cuando hablamos de Chagas? (CONICET – UNLP – CIIE) 
desarrollamos una propuesta interdisciplinaria e innovadora que incorpora diferentes 
lenguajes para su abordaje. Es en esta búsqueda que, Arte, Ciencia y otros 
“subuniversos” se ponen en juego y se integran dinámicamente en una serie de 
propuestas que venimos desarrollando para plantear el tema más allá de los abordajes 
tradicionales. Compartimos brevemente aquí la manera concreta en que “el Arte” se 
suma y atraviesa el tejido que proponemos, reconociendo en nuestro andar la 
promoción explícita de espacios, instancias y producciones donde cobran un 
protagonismo particular diferentes expresiones que incluyen relatos, ilustraciones, 
canciones y otras manifestaciones artísticas utilizadas y/o generadas en escenarios de 
intercambio y producción colectiva sobre la problemática del Chagas. Así, la 
utilización/generación de recursos no convencionales, conjuntamente con el desarrollo 
de estrategias que integren los diferentes modos de “conocer” constituyen pretextos 
para tratar la temática que nos convoca. Pretextos que resultan “necesarios” para 
hablar de Chagas como problemática regional vigente así como para promover la 
salud individual y colectiva de todas las personas -directa e indirectamente- 
implicadas. 

mailto:mariana.sanmartino@gmail.com
mailto:mariana.sanmartino@conicet.gov.ar


 

 

 

 

Palestrante: Marli Maria Lima 

Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz 

 mmlima@ioc.fiocruz.br  

Cenário socioambiental de áreas vulneráveis à transmissão vetorial da doença 
de Chagas no semiárido 

 
Em regiões do semiárido cearense, especificamente no Vale do Jaguaribe, ainda 
existem áreas rurais de extrema pobreza e altamente vulneráveis à infecção 
chagásica, por serem território de triatomíneos nativos principalmente Triatoma 
brasiliensis, T. pseudomaculata e Rhodnius nasutus e elevados índices de infecção 
natural por Trypanosoma cruzi. Por outro lado, na cidade de Sobral, triatomíneos, 
mesmo infectados, são encontrados na área urbana. 
No vale do Jaguaribe, estudo comparativo entre os anos de 2001 e 2011 indicou 
redução tanto no número de focos de infestação de triatomíneos quanto na infecção 
por T. cruzi, devido à vigilância entomológica e consequente borrifação de unidades 
domiciliares positivas nos últimos anos. Porém, nessas áreas rurais é cada vez mais 
intensa a degradação do solo. Palmeiras de carnaúba e cactos, bem como outras 
árvores típicas do Nordeste, vêm diminuindo progressivamente, substituídas por 
extrativismo de madeiras, agricultura, construções de tanques para criação de 
camarões e de cerâmicas de telhas e tijolos, que se proliferam cada vez mais, 
devastando grandes áreas e causando profundo impacto ambiental. Essas alterações 
podem estar levando a alterações no comportamento dos triatomíneos e novos focos 
de infestação poderão surgir nessas áreas.  Em 2014, uma investigação no cacto 
xiquexique, que servia de abrigo a roedores sinantrópicos (Galea sp), encontramos 
colônias de T. brasiliensis, fato comprovado por pesquisas recentes, indicando que 
esse habitat parece mais comum do que supomos e sugere que os cactos podem 
estar envolvidos na infestação de domicílios da região em áreas onde não há 
afloramentos rochosos, o habitat natural de T. brasiliensis. 
Em contraste, Sobral é uma cidade rica e a segunda mais importante do Estado do 
Ceará, entretanto, em 2008 foi descrito um caso agudo de doença de Chagas vetorial 
na área urbana. A consulta de dados disponíveis no Centro de Controle de Zoonoses 
de Sobral (CCZ), relativos a insetos capturados entre os anos de 2010 e 2014, através 
dos Postos de Informação de Triatomíneos (PITs), instalados em unidades básicas de 
saúde do município, indicou que a CCZ recebeu 191 triatomíneos no período, 82% T. 
pseudomaculata, dos quais, 17,8% infectados, todos capturados em domicílios de 
diferentes bairros da área urbana. 
Buscando investigar melhor a situação, em 2015/2016, coletamos sangue venoso de 
toda a população canina da cidade, cujos donos permitiram, realizando, 
paralelamente, busca ativa de triatomíneos nas casas.  Dos 742 cães residentes em 
28 áreas urbanas densamente populosas, 256 (34,5%) foram T. cruzi positivos. Dentre 
estes, 134 cães estavam infectados apenas com T. cruzi, 86 apresentavam coinfecção 
com Leishmania infantum e 7, coinfecção com Leishmania sp. A investigação sobre 
vetores resultou em 211 triatomíneos capturados em sete domicílios, sendo 210 
T. pseudomaculata, negativos para T. cruzi, e um R. nasutus, positivo, indicando risco 
de ocorrência de surtos por contaminação de alimentos por triatomíneos nativos 
infectados.   
Os resultados mostram que o Estado do Ceará necessita de constante vigilância 
entomológica e epidemiológica, para evitar o surgimento de novos casos da doença de 
Chagas, tanto em áreas rurais quanto urbanas.  

 

mailto:mmlima@ioc.fiocruz.br


 

 

 

Palestrante: Taís Ferreira Gomes 

Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz 

taisferreiragomes@gmail.com  

 

Income, housing and vulnerability to triatomine vectors of Chagas disease in an 
endemic area of Ceará State 

 

Co-autores: Antonia Ribeiro de Castro, Filipe Anibal Carvalho-Costa, Marli Maria Lima 

 
Introduction. After the Triatoma infestans control in Brazil, Chagas disease is still 
endemic in some regions, caused by autochthone triatomines.  
Aim. To investigate the vulnerability to Chagas disease in poor rural localities where 
native triatomines colonize domiciles, correlating socioeconomic and cultural aspects, 
attitudes and practices of the residents on the housing construction techniques and 
their knowledge on vectors and Chagas disease transmission. 
Methods. Five rural localities situated in Northeastern, Brazil, were surveyed, in 2013 
and in 2014, covering 161 houses and 549 inhabitants. 
Results. We collected 397 triatomines, of which 99.5% were found in peridomiciles 
and 0.5% in intradomiciles, with 13.7% of home infestation. Woodpiles in peridomiciles 
consisted the most commonly found type of annex, occurring in 23.4% of the 522 
annexes surveyed, 11.5% were infested. Henhouses were the most infested annex 
rendering 63.04% triatomines specimens. In 2013, T. brasiliensis was the predominant 
species (89%), followed by T. pseudomaculata (8.3%) and R. nasutus (2.8%). In 2014, 
only 34 T. pseudomaculata species were found. Optical microscopy analysis of the 
insect feces did not identified T. cruzi natural infection, however, PCR technique 
showed 10.9% of positivity; the miniexon genes identified 4.7% T. cruzi I. Through a 
sociodemographic survey, we obtained information on the building wall houses: 59.0% 
had some or all walls without plaster and 41.6% were mud houses or mixed (partly built 
on mud and partly on masonry). We also tested the inhabitant abilities to identify the 
vector insect, their knowledge about Chagas disease, and the dwelling characteristics 
as favorable or not for triatomine infestation. Less than 1/3 of residents could correctly 
identify the triatomines, 55% pointed out the triatomine as the transmitter of Chagas 
disease and 64% reported that it is safer to live in a mud house, because the structure 
offers them no danger of collapse. Residents who accepted to participate in serological 
survey were submitted to the indirect immunofluorescence test for the IgG anti-T. cruzi 
detection. 
Conclusion. Infestation foci of autochthonous vectors infected by T. cruzi demand 
effective entomological surveillance and implementation of educational measures for 
residents to prevent and control Chagas disease in the region. 

mailto:taisferreiragomes@gmail.com


 

 

 
 

Palestrante: Jane Costa 

Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz 

jcosta@ioc.fiocruz.br  
 

Do the New Triatomine Species Impose New Challenges or Strategies for 
Monitoring Chagas Disease? An overview from 1979-2017 

 
Chagas disease or American trypanosomiasis persists as one of the most important 
neglected diseases in the world and, according to WHO, 6 to 7 million people 
worldwide are estimated to be infected with Trypanosoma cruzi, the etiologic agent.  
Currently, endemic areas are recorded in 21 Latin American countries (Argentina, 
Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, French 
Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Surinam, Uruguay, and Venezuela).  In those endemic areas, hematophagous 
bugs of the subfamily Triatominae transmit the T. cruzi infection to humans by the 
contact with faeces or urine of those insects known, mainly, as kissing bugs. Other 
secondary transmission routes also occur. 
Several changes in the epidemiology of Chagas Disease have been recorded since 
its discovery. Here, three important points are stressed: i- the reduction of its 
incidence in several countries, due mainly, to the control of the most important 
vector, Triatoma infestans; ii- the migrations of the human populations, from 
endemic to non-endemic areas, spreading out cases of the disease throughout the 
world and transforming Chagas disease into a global threaten; iii- the consumption 
of food contaminated with T. cruzi through contact with faeces or urine of infected 
triatomine bugs, or marsupials, has been a new challenge mainly in the Amazonia 
region. 
Therefore, despite of the reduction in the number of new cases, several new 
challenges are still to be solved, including monitoring and control activities aiming to 
impair house infestation by the secondary vectors in many countries. Until 1979, when 
Lent & Wygodzinsky published the most complete review of the subfamily Triatominae, 
there were 111 valid species in the taxon. Thirty-eight years later, 40 new species were 
described or revalidated from nine countries in three continents. The aim of this review 
is to summarize the species described after 1979 and contextualize them in relation to 
their ecologic characteristics, epidemiologic importance, and in terms of the new 
challenges for the monitoring and control Chagas disease around the world. 
 
Key-words: American Trypanosomiasis, Vectors, Triatominae, Neglected Endemy 
 
Supported by: CNPq, Faperj 
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Palestrante: Angelica Martins Batista 

Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz 

angelica_bmd@yahoo.com.br 

 

Carga parasitária e diversidade genética de Trypanosoma cruzi: implicações na 

doença de Chagas crônica 

 

A doença de Chagas (DC) crônica caracteriza-se por apresentar amplo espectro de 

manifestações clínicas, desde a ausência de sintomas até o comprometimento 

cardíaco, digestivo e neurológico. A complexa interação entre o agente etiológico 

Trypanosoma cruzi e o sistema imune do hospedeiro refletem o pleomorfismo da 

infecção, embora ainda não esteja suficientemente esclarecida a exata razão pela qual 

boa parte dos indivíduos permanecem na forma indeterminada enquanto outros 

desenvolvem formas clínicas específicas. Neste contexto, um dos grandes desafios da 

pesquisa em DC consiste no estudo de fatores que determinam a progressão da 

doença em humanos. Além da contribuição genética do hospedeiro, a influência do 

agente etiológico vem sendo amplamente explorada. O protozoário T. cruzi apresenta 

uma estrutura populacional complexa, com extensa variabilidade intraespecífica e, a 

despeito da condução de diversos estudos que buscam associar os genótipos do 

parasito com as diferentes formas clínicas, tal correlação não pode ser claramente 

evidenciada até o momento. Estudos apontam que indivíduos provenientes de áreas 

geográficas distintas apresentam diferentes níveis de parasitemia e a prevalência de 

genótipos de T. cruzi parece ser diferencialmente distribuída. No entanto, o número 

escasso de parasitos encontrados em amostras clínicas e as limitações das técnicas 

moleculares para genotipagem dificultam a obtenção de resultados consistentes, 

gerando dados inconclusivos. No Brasil, são reportados baixos níveis de parasitemia 

em portadores em comparação a outros países da América do Sul, sendo a ocorrência 

de genótipos de T. cruzi aparentemente mais diversa do que em outras regiões 

endêmicas. A investigação de fatores relacionados ao parasito pode trazer 

conhecimento importante não apenas no que diz respeito à correlação com as formas 

clínicas da DC, mas também à potencial utilidade na avaliação de prognóstico dos 

portadores e no monitoramento terapêutico.  

Palavras-chave: doença de Chagas, diversidade genética, genotipagem, carga 

parasitária  
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Human host genetic polymorphisms and its involvement in Chagas disease 

During Chagas disease (CD), several components must be analyzed to understand the 

influence of the parasite, human host features and host-environment interactions, 

variables that could determine disease outcome and/or clinical phenotypes. As for 

other infectious diseases, genetic epidemiology approaches focused on the human 

host have also been performed in the context of CD. The main objective of such 

studies is to evaluate host genetic polymorphisms in key immune response genes that 

could be associated with either seropositivity to Trypanosoma cruzi or progression 

towards specific clinical forms during the chronic phase of the disease.  

The first studies focused on the association of HLA Class I or II alleles constituted the 

pioneer evidence that host genetic markers could be diverse in individuals with CD 

(cases) and healthy controls. As the literature became more robust, more significant 

associations in candidate genes were also reported in different Latin American 

populations. Amongst them, single nucleotide polymorphisms (SNPs) in cytokine genes 

(TNFA, BAT1, LTA, IFNG, IL4, IL6, IL1B, IL10, IL12RB, MIF and TGFB) were pointed 

as genetic markers of 1) risk/protection against infection or 2) development of a 

compromised cardiac dysfunction present in the chronic chagasic cardiomyopathy 

(CCC). In addition, SNPs in chemokine genes such as CXCL9, CXCL10, CCR5, CCR2 

and CCL2 were also correlated with clinical outcomes. However, for these candidate 

genes the association results have shown rare consistency, which can be due to study 

designs, insufficient sample size reflecting low statistical power to detect true genetic 

effects, and even a different genetic architecture in the target genes, which may reflect 

the genetic background and the diversity of the populations tested.     

Instead of focusing on a genomic region selected by an a priori functional role of the 

candidate gene, a few studies have invested in large scale genotyping approaches, 

allowing testing of a large density of markers widely distributed in the human host 

genome. Unfortunately, most of such studies are either underpowered or lack 

replication studies that could independently validate the identified genetic markers in 

different cohorts. 

As a concluding remark, association studies in CD have allowed to highlight the 

importance of some candidate genes as risk factors for T. cruzi infection or for clinical 

outcome. Further, genetic replication studies are required to provide a definite 

association between markers and phenotypes, which would eventually lead to validate 

SNP-based markers potentially useful as prognostic biomarkers of disease 

complications in chronic CD.  

 

mailto:luciaelena.alvarado@gmail.com


 

 

 

 

Palestrante: Otacilio C. Moreira  

Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz 

otacilio@ioc.fiocruz.br  

 
O diagnóstico molecular na doença de Chagas: o legado do estudo BENEFIT 

 
Atualmente, estima-se que 6-8 milhões de indivíduos estejam infectados com 
Trypanosoma cruzi em diversos países da América Latina e 65 milhões estejam 
expostos ao risco de adquirir a doença de Chagas. O diagnóstico varia de acordo com 
a fase da doença: na fase aguda, os métodos parasitológicos diretos, como o Strout 
ou QBC, possuem alta sensibilidade. Porém, na fase crônica, há uma baixa 
parasitemia, sendo o diagnóstico essencialmente sorológico. Nesta fase, as técnicas 
mais utilizadas são ELISA, imunofluorescência indireta ou hemaglutinação indireta. 
Entretanto, em caso de resultados discordantes, ou em pacientes imunossuprimidos, 
métodos moleculares, como a reação em cadeia da polimerase, são recomendados. 
Nestes casos, a detecção e quantificação do DNA de T. cruzi pode ser útil no 
diagnóstico e monitoramento de falha terapêutica.   
O acometimento cardíaco pela DC é uma das principais causas de morte por 
problemas cardiovasculares nas áreas endêmicas. A atual quimioterapia 
antiparasitária, baseada em benznidazol (Bz), é eficaz na fase aguda da infecção (60-
80% de cura). Porém, a eficácia na fase crônica ainda é questionável. O BENEFIT 
(Benznidazole Evaluation for Interrupting Trypanosomiasis) é um estudo clínico 
internacional (Brasil, Argentina, Colômbia, Bolívia e El Salvador), multicêntrico, 
randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, com o objetivo principal de avaliar 
a eficácia do tratamento com Bz em pacientes com Cardiomiopatia Chagásica Crônica 
(CCC). Nele, 2854 pacientes receberam Bz ou placebo por até 80 dias e foram 
acompanhados, em média, por 5,4 anos. Em sua publicação mais recente (Morillo et 
al., 2015), concluiu-se que a terapia tripanocida com Bz, em pacientes com CCC 
estabelecida, diminuiu significativamente a detecção de T. cruzi por PCR no sangue 
dos pacientes. Porém, contrariando as expectativas mais otimistas, a terapia não 
reduziu a deterioração clínica cardíaca durante os 5 anos de acompanhamento, 
embora algumas diferenças regionais tenham sido observadas. Os resultados desta 
publicação geraram um grande impacto na comunidade científica.  
Nesta apresentação, a importância da detecção e quantificação de T. cruzi em 
amostras de sangue de pacientes sob tratamento, bem como as demais aplicações do 
diagnóstico molecular na doença de Chagas, serão discutidas, utilizando o estudo 
BENEFIT como modelo.  

 
Financiadores: CNPq e FAPERJ 
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Tratar ou não tratar? Análise crítica do estudo BENEFIT 

Quando falamos em tratar pacientes com doença de Chagas, usualmente nos 

remetemos à polaridade de discussões relacionadas ao tratamento etiológico. 

Entretanto, pontos chave devem ser esclarecidos, a fim de que se evite maior prejuízo 

na assistência dos indivíduos acometidos, por décadas negligenciados. 

A doença de Chagas é uma doença infecciosa passível de cura. Identificar a 

população sob risco e investir no diagnóstico e tratamento precoces é a melhor 

medida visando este fim. O tratamento etiológico é mandatório na fase aguda da 

doença, e altamente recomendado na forma crônica indeterminada em indivíduos até 

os 50 anos de idade. Naqueles mais idosos, com eletrocardiograma normal, o 

benefício torna-se menos claro, pela baixa probabilidade de progressão da doença 

décadas após a infecção. 

A grande questão seria disponibilizar um tratamento que reduzisse a progressão da 

cardiopatia, a principal responsável pela morbimortalidade na doença de Chagas. O 

racional teórico definido por sua fisiopatologia, com agressão miocárdica crescente 

dependente da presença do parasita no miocárdio, embasou o estudo BENEFIT. 

Neste estudo, próximo de 3000 pacientes da América Latina em estágios iniciais da 

cardiopatia foram submetidos ao tratamento tripanossomicida versus placebo, 

avaliando morte e desfechos clínicos relevantes. O resultado final não demonstra 

benefício do benznidazol utilizado por 60 dias, com um seguimento total entre 5 a 7 

anos. 

A discussão proposta por um subgrupo de autores após a publicação do estudo tenta 

justificar a ausência de benefício do tratamento. Questionamentos de critérios de 

inclusão, com permissão de análise de pacientes mais idosos ou com doença mais 

avançada são agora lamentados. No entanto, a ampliação de tais critérios, como 

idade, foi balizada na busca pelo número necessário de randomizações. Ainda assim, 

o poder do estudo é hoje questionado. Análises post hoc e dados de subgrupos são 

discutidos com todas as suas limitações, sugerindo que o tratamento seria ao menos 

promissor no Brasil, onde os desfechos parecem ter sido mais favoráveis, dada a 

variabilidade genética do parasita. 

Mais do que buscar subterfúgios para atingir uma significância estatística, devemos 

nos empenhar para garantir o tratamento pleno da cardiopatia, cujos benefícios são 

inegáveis na redução da morbimortalidade, independente da etiologia. Ampliar o foco 

do tratamento etiológico para o cuidado integral na cardiopatia chagásica, com 

disponibilização universal de bloqueio neuro-humoral, antiarrítmicos e anticoagulantes, 

que comprovadamente reduzem os desfechos clínicos e de fato aumentam a 

qualidade de vida. Tratar ou não tratar? Sempre tratar, cuidar integralmente dos 

pacientes, com clareza e responsabilidade em nossos propósitos. 
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Assistência Integral ao paciente com doença de Chagas:  

Limites e Possibilidades 

 

Diante da complexidade biopsicossocial que está envolvida na gênese e evolução da 
doença de Chagas a criação dos serviços estruturados para atendimento ao paciente 
portador de doença de Chagas, além de impactar positivamente na assistência, 
possibilitará o estímulo ao ensino e à pesquisa. 

Em se considerando as peculiaridades das diversas formas de manifestação clínica da 
doença de Chagas, a sua abordagem requer adoção de um modelo assistencial que 
transcenda o aspecto puramente biológico, procurando oferecer ao paciente uma 
assistência integral que leve em consideração o conjunto de determinantes 
biológicos, psicológicos e sociais. Essa iniciativa requer a criação de uma equipe 
multiprofissional, tecnicamente bem preparada e sintonizada com a ideologia do 
cuidar. 
A multidisciplinaridade é, hoje, reconhecida como a melhor forma de assistência aos 
pacientes com doença crônica. Nessa proposta de trabalho, cada componente da 
equipe tem o seu papel definido, devendo conhecer seus limites, suas possibilidades e 
suas responsabilidades, embora seja fundamental que todos interajam entre si. Cada 
um deles observa uma face da verdade do mesmo indivíduo. É necessário que essa 
equipe tenha conhecimento básico da enfermidade de Chagas, assim como da rotina 
de sua condução, para que todos falem uma mesma linguagem.  
O serviço estruturado para acompanhamento de portadores de doença de Chagas 
pode comprovar o que tem sido descrito para outras doenças crônicas. Embora se 
saiba que aparentemente a implantação de um serviço estruturado implica em maior 
investimento no número de profissionais envolvidos, recurso financeiro limitado e 
aspectos gerenciais, acredita-se que a sua criação poderá ser custo/efetivo em médio 
e longo prazo.  
Em suma, a atenção integral tem como missão precípua promover uma assistência 
que favoreça a estabilidade clínica, psicológica e social ao paciente portador de 
doença de Chagas.  
 
*Professor Regente da Disciplina de Cardiologia – UPE 
 Coordenador do Ambulatório de Chagas/PROCAPE-UPE 
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Associação de Portadores de Doença de Chagas – Experiências e Desafios 
 

 
A Associação dos Pacientes com Doença de Chagas de Pernambuco/APDCIM, 
fundada em agosto de 1987, pioneira no mundo, tem sede no município do Recife, em 
Pernambuco. 
Caracteriza-se como instituição civil, de direito privado, constituída por tempo 
indeterminado, sem fins lucrativos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, 
promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a 
finalidade de atender aos pacientes com doença de Chagas, independentemente de 
classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa. 
No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observa os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, 
com as seguintes prerrogativas: desenvolver ações que possibilitem ao paciente com 
Chagas: acesso às informações atualizadas inerentes a sua enfermidade, direito à 
assistência integral e multiprofissional, ao tratamento, a não discriminação, ao ensino 
e à pesquisa; promover atividades em prol da conscientização e defesa de seus 
direitos enquanto cidadãos, sob a responsabilidade do Estado, conforme a Lei 
Constitucional art. 196, Seção II da Saúde; apoiar as manifestações de cunho popular 
de caráter reivindicatório, inclusive acesso a medicamentos para tratamento etiológico 
e sintomático; realizar convênios com entidades nacionais e estrangeiras, de direito 
público ou privado, para troca de experiências e administração de recursos 
financeiros; ampliar a voz do paciente e representá-lo em palestras, simpósios, jornais, 
boletins informativos e publicações, diante dos órgãos públicos da saúde, das 
manifestações de proteção ao SUS e da comunidade científica em geral. 
A Associação dedica suas atividades, por meio da Junta Diretiva, do  Conselho Fiscal, 
do Voluntariado e de seus mais de 550 pacientes com doença de Chagas,  a prática 
de gestão participativa, suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, 
de benefícios ou vantagens, lícitas ou ilícitas, de qualquer forma, em decorrência da 
participação nos processos decisórios, e suas rendas são integralmente aplicadas em 
âmbito nacional, na consecução e no desenvolvimento de seus objetivos sociais, em 
prol das pessoas afetadas pela enfermidade de Chagas.  
No âmbito mundial, tem envidado esforços ao participar como Associação filiada à 
Federação Mundial de Pessoas Afetadas pela Enfermidade de 
Chagas/FINDECHAGAS, contribuindo afetiva e efetivamente, das ações federativas, 
desde a sua criação, na cidade de Olinda/PE, em 2010. 

 
*Presidente da Associação dos Pacientes com Doença de Chagas de Pernambuco 

Gestão: 2014/2016 e 2016/2018 
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A Associação Rio Chagas  

 

 

A Associação Rio Chagas, começou a ser pensada no dia 14 de abril de 2015, no 
evento organizado pelo Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino 
e Bioprodutos/(LITEB) do Instituto Oswaldo Cruz/(IOC) e Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas (INI) em comemoração ao dia Mundial de Combate à 
Doença de Chagas. O evento contou com a participação de pacientes que participam 
de um estudo clínico, realizado por pesquisadores do IOC e do INI, sobre o papel da 
suplementação com selênio na cardiomiopatia chagásica, e com outros afetados pela 
doença. O evento foi organizado pela Dra. Tânia Araújo-Jorge, coordenadora do 
projeto selênio, que via a necessidade de dar protagonismo aos portadores da doença 
Chagas do Rio de Janeiro. O Sr. Osvaldo (presidente da Associação de portadores da 
doença de Chagas de Campinas) participou e nos deu um grande 
incentivo dizendo que é preciso sair da acomodação em busca de nossos diretos. 
Esse evento nos deu a oportunidade de perguntar e de sermos perguntados sobre o 
que é doença de chagas. Percebemos também que a Dra. Tânia e sua equipe 
estavam prontos para nos escutar ao nos convidarem para participar de um curso de 
arte cujo tema era “ Falamos de Chagas com CiênciArte”.  Durante as aulas 
trocávamos informações sobre o nosso cotidiano com a doença desde o diagnóstico. 
A cada aula mais participantes chegavam e fomos criando um coletivo. Os pontos 
mais discutidos nas aulas eram: falta de conhecimento sobre a doença de Chagas, 
como descobrimos a doença, a discriminação no mercado de trabalho, o descaso 
do governo e a busca pelo tratamento. No caminhar das aulas fomos orientados pela 
equipe do curso de que poderíamos criar uma Associação para termos voz, pois os 
portadores de doença de chagas parecem que são invisíveis para as nossas 
autoridades e para a sociedade. Durante os debates em sala de aula, discutimos a 
formação e o fortalecimento das associações das pessoas afetadas pela doença de 
Chagas em vários lugares do mundo, utilizando um guia elaborado pela organização 
de ajuda humanitária "Médicos sem Fronteiras". No dia 8 de abril, foi oficialmente 
criada a Associação Rio Chagas em um evento marcante, com o apoio de muitos 
afetados pela doença, pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, equipe do INI, equipe 
da cooperação social do Instituto Oswaldo Cruz, DNDI, Médicos sem Fronteiras, 
ASFOC e pessoas simpatizantes da causa. O objetivo da associação é dar voz aos 
afetados pela doença de Chagas e nesse primeiro ano de atividades 
já participamos de diversos eventos e entrevistas incluindo entrevistas na 
rede RECORD e rádio CBN, evento da Federação Internacional de Associações de 
Pessoas Afetadas pela Doença de Chagas – FINDECHAGAS  em La 
Plata na Argentina, Congresso de Medicina Tropical  em  Maceió, Programa Integrado 
de doença de Chagas (PIDC/FioChagas) e do Ciclo Carlos Chagas de Palestras que 
ocorre anualmente no Instituto Oswaldo Cruz.  A associação realiza bazares e possui 
um livro de ouro para a arrecadação de fundos. Mensalmente durante o curso de 
CiênciArte, os membros da associação se reúnem e discutem questões que 
consideram relevantes para os afetados pela doença de Chagas. 

 

Revisão: Marcelo Mendes e Luciana Ribeiro Garzoni –Associação Rio Chagas e LITEB 
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Aspectos clínicos, estudos de polimorfismos genéticos 
 
Tratamento antiarrítmico com o sotalol em pacientes com doença de Chagas 
crônica: efeitos adversos e preditores de interrupção da terapia 
 
Thales Fraga Ferreira da Silva, Bruna Galvão de Oliveira Wafae, Gilberto Marcelo 
Sperandio da Silva, Marcelo Teixeira de Holanda, Luiz Henrique Conde Sangenis, 
Mariza de Matos Salgueiro, Alejandro Marcel Hasslocher Moreno, Mauro Felippe Felix 
Mediano, Sergio Salles Xavier e Henrique Horta Veloso. 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ, 
BRASIL.  
 
Fundamentos: A cardiopatia chagásica cursa frequentemente com arritmias que 
necessitam de tratamento, sendo o sotalol, uma medicação antiarrítmica 
betabloqueadora e antagonista dos canais de potássio, uma das principais opções. 
Entretanto, a incidência de efeitos adversos (EA) e os preditores de interrupção da 
terapia ainda não foram estudados nesta população. Objetivos: Avaliar a incidência 
de EA que levaram à interrupção do sotalol e investigar os preditores desta interrupção 
em pacientes com doença de Chagas crônica (DC). Métodos: Foram estudados 
retrospectivamente pacientes com DC crônica que receberam tratamento ambulatorial 
com sotalol de 1999 a 2017. As seguintes variáveis foram estudadas: sexo, idade, 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FE), classificação New York Heart 
Association, dose e sua indicação. Resultados: Foram selecionados 38 pacientes [30 
mulheres, 62±8 anos, acompanhados por 39 (0-156) meses]. Destes, 16 (42%) 
apresentavam alterações ecocardiográficas da DC com FE de 62±11%. As indicações 
foram: 26 (71%) arritmias ventriculares, 7 (18%) atriais e em 5 (13%) pacientes não foi 
possível precisar a indicação (Tabela 1). Em 3 (7,9%) pacientes, EA levaram à 
suspensão da medicação, sendo 1 (2,6%) paciente por bradicardia, 1 (2,6%) por 
hipotensão e 1 (2,6%) por complicação pulmonar. Em 1 (2,6%) pacientes não foi 
possível precisar o motivo da interrupção do tratamento. Dentre as variáveis 
estudadas, a FE foi a única preditora de interrupção da terapia com o sotalol (tabela). 
Os pacientes que tiveram a medicação suspensa apresentavam FE menor do que 
aqueles que não necessitaram interrompê-la (33% vs 48%, respectivamente, p=0,02). 
Conclusões: Em pacientes com DC tratados com sotalol, EA levaram à interrupção da 
terapia em 7,9% dos casos. Os EA apresentados foram bradicardia, hipotensão e 
complicação pulmonar. Uma FE mais comprometida foi preditora da ocorrência de EA. 
 
Tabela 1: 

 

Efeito Adverso Sim (n=3) Não (n=34) p 

Sexo (masculino vs feminino) 1 (33%) vs 2 (67%) 7 (21%) vs 27 (79%) 0,53 

Idade (anos) 68±5 62±9 0,24 

FE (%) 49±13 64±9 0,02 

NYHA (I/II vs III/IV) 3 (100%) vs 0 (0%) 33(97%) vs 1 (3%) 1,00 

Dose (mg/Kg) 3,6±1,4 3,3±1,1 0,64 

Indicação (ventricular vs atrial) 0 (0%) vs 3 (100%) 7 (24%) vs 22(76%) 1,00 



 

 

 

 
Aspectos clínicos, estudos de polimorfismos genéticos 

 

TGF-β polymorphisms are a risk factor for Chagas disease 

Roberto R. Ferreira1, Fabiana S. Madeira2, Gabriel F. Alves2, Mayara C. Chambela2, 
Eduardo O. V. Curvo2, Aline S. Moreira1, Renata A. Sá1, Leila Mendonça-Lima1, Pedro 

H. Cabello3, Sabine Bailly4,5,6, Jean Jacques Feige4,5,6, Tania C. de Araújo-Jorge7, 
Roberto M. Saraiva2, Mariana C. Waghabi1 

1Laboratório de Genômica Funcional e Bioinformática- Instituto Oswaldo Cruz, 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro RJ, Brasil, 2Laboratório de Pesquisa 
Clínica em doença de Chagas, Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, 
3Laboratório de Genética Humana- Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Rio de Janeiro RJ, Brasil, 4INSERM, U1036, Grenoble, F-38000, France, 
5University Grenoble-Alpes, Grenoble, France F-38000, 6CEA, DSV, iRTSV, 
Laboratory of Biology of Cancer and Infection, Grenoble, F-38000, France, 7Laboratório 
de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos - Instituto Oswaldo Cruz, Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro RJ, Brasil. 

 

Transforming growth factor β1 (TGF-β1) is an important mediator in Chagas disease 

physiopathology. TGF-β1 serum levels increase in patients with Chagas disease and 

are found active in the myocardium of patients with chronic Chagas disease. 

Furthermore, patients with higher TGF-β serum levels show a worse clinical outcome. 

Gene polymorphism may account for differences in cytokine production during 

infectious diseases. Here, we tested whether TGF-β1 polymorphisms could be 

associated to Chagas disease susceptibility and severity in Brazilian population. We 

investigated five single nucleotide polymorphisms (-800 G>A, -509 C>T, +10 T>C, +25 

G>C and +263 C>T). 152 patients with Chagas disease (53 with the indeterminate 

form and 99 with the cardiac form) and 37 non-infected controls were included. We 

found that genotypes C/T and T/T at position -509 of the TGF-β1 gene were more 

frequent in Chagas disease patients than in non-infected controls (p<0.008 and p<0.01, 

respectively). Genotype C/T at position +10 of the TGF-β1 gene was also more 

frequent in Chagas disease patients than in non-infected controls (p=0.001). However, 

we could not find any significant differences in the distribution of any of the studied 

TGF-β1 polymorphisms between patients with the indeterminate form or different 

stages of the cardiac form of Chagas disease. Interestingly, the T/T genotype at 

position -509 was associated with higher serum levels of TGF- β1. Taken together 

these results show that -509 C/T and +10 T/C TGF-β1 polymorphisms are associated 

with Chagas disease susceptibility in a Brazilian population. 

 

Supported by: INSERM / IOC-FIOCRUZ / CNPq / FAPERJ / DECIT 



 

 

 
 

Aspectos clínicos, estudos de polimorfismos genéticos 
 
Aspectos clínicos e laboratoriais de pacientes com doença de Chagas crônica 

que receberam tratamento antiarrítmico com amiodarona ou sotalol  

Bruna Galvao De Oliveira Wafae, Thales Fraga Ferreira da Silva, Gilberto Marcelo 
Sperandio da Silva, Marcelo Teixeira De Holanda, Andrea Silvestre de Souza, Roberto 
Magalhaes Saraiva, Andrea Rodrigues da Costa, Fernanda De Souza Nogueira 
Sardinha Mendes, Mauro Felippe Felix Mediano e Henrique Horta Veloso. Instituto 
Nacional de Infectologia Evandro Chagas - FIOCRUZ 
Fundamentos: A cardiopatia chagásica cursa frequentemente com arritmias que 

necessitam de tratamento antiarrítmico. Nessa cardiopatia, as melhores opções são a 

amiodarona e o sotalol, drogas que possuem mecanismos de ação, propriedades 

eletrofisiológicas e efeitos adversos distintos. Ainda não há estudos que comparem os 

aspectos clínicos e laboratoriais que levaram à escolha do antiarrítmico em pacientes 

com doença de Chagas crônica (DC). Objetivos: Comparar os aspectos clínicos e 

laboratoriais de pacientes com DC que receberam tratamento antiarrítmico com 

amiodarona ou sotalol e avaliar a incidência de efeitos adversos que levaram à 

interrupção da terapia. Métodos: Foram estudados retrospectivamente pacientes com 

DC que receberam tratamento ambulatorial com a amiodarona e/ou sotalol no período 

de 1989 a 2017. As seguintes variáveis foram comparadas entre os grupos: sexo, 

idade, estágio conforme o II Consenso de Doença de Chagas, fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FE), classificação NYHA e indicação. Resultados: Foram 

selecionados 201 pacientes (130 mulheres, 59±12 anos) acompanhados por 50 (0-

313) meses. Destes, 194 (97%) foram tratados com amiodarona e 38 (19%) sotalol [31 

(15%) pacientes usaram as 2 drogas no acompanhamento]. 

Variável Amiodarona (n=194) Sotalol (n=38) p 

Sexo (M vs F) 69 (36%) vs 125 (64%) 8 (21%) vs 30 (79%) 0,12 

Idade (anos) 58±12 61±9 0,09 

Estágio (I*/A/B vs C/D) 157 (81%) vs 37 (19%) 36 (95%) vs 2 (5%) 0,06 

FE (%) 54±37 62±11 <0,001 

NYHA (I/II vs III/IV) 173 (81%) vs 37 (19%) 37 (97%) vs 1 (3%) 0,21 

Arritmia (atrial vs 
ventricular) 

43 (22%) vs 120 (62%) 7 (18%) vs 25 (66%) 0,59 

Dose (mg/Kg) 3,3±1,4 3,3±1,2 - 

*I = forma indeterminada 

No grupo amiodarona, 33 (17%) pacientes apresentaram efeitos adversos contra 3 

(7,9%) pacientes do grupo sotalol (p=0,22). Os efeitos adversos com a amiodarona 

foram: 15 (7,7%) pacientes com bradicardia, 10 (5,2%) com hipotireoidismo, 5 (2,6%) 

com hipotensão, 4 (2,1%) com complicações pulmonares, 3 (1,5%) com neuropatia, 2 

(1%) com aumento do intervalo QT, 2 (1%) com hipertireoidismo, 2 (1%) com alteração 

hepática e 2 (1%) com impregnação de córnea. Os efeitos adversos com o sotalol 

foram: 1 (2,6%) com bradicardia, 1 (2,6%) hipotensão e 1 (2,6%) com alteração 

pulmonar. Não foi possível precisar o motivo da interrupção do tratamento em 7 

pacientes do grupo amiodarona e em 1 pt do grupo sotalol. Conclusão: Em pacientes 

com DC que receberam tratamento antiarrítmico ambulatorial, a amiodarona foi a 

droga mais usada. O grupo de pacientes tratados com amiodarona apresentou FE 

menor do que o grupo tratado com sotalol. A incidência de efeitos adversos não diferiu 

entre as drogas. 



 

 

 
 

Aspectos clínicos, estudos de polimorfismos genéticos 
 
Tratamento antiarrítmico com a amiodarona em pacientes com doença de 
Chagas crônica: efeitos adversos e preditores de interrupção da terapia 
 
Bruna Galvao De Oliveira Wafae, Thales Fraga Ferreira da Silva, Gilberto Marcelo 
Sperandio da Silva, Marcelo Teixeira De Holanda, Sergio Salles Xavier, Andrea 
Silvestre de Souza, Roberto Magalhaes Saraiva, Andrea Rodrigues da Costa, 
Fernanda De Souza Nogueira Sardinha Mendes e Henrique Horta Veloso. 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ, 
BRASIL. 
 
Fundamentos: A cardiopatia chagásica cursa frequentemente com arritmias que 
necessitam de tratamento, sendo a amiodarona a droga mais utilizada. Entretanto, a 
incidência de efeitos adversos (EA) e os preditores de interrupção da terapia ainda não 
foram estudados nesta população. Objetivos: Avaliar a incidência de EA que levaram 
à interrupção da amiodarona e investigar os preditores desta interrupção em pacientes 
com doença de Chagas crônica (DC). Métodos: Foram estudados retrospectivamente 
pacientes com DC crônica que receberam tratamento ambulatorial com amiodarona de 
1989 e 2017. As seguintes variáveis foram estudadas como preditores de EA: sexo, 
idade, fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FE), classificação da New York Heart 
Association, dose da amiodarona e sua indicação. Resultados: Foram selecionados 
194 pacientes [125 mulheres, 59±12 anos, acompanhados por 52 (0-313) meses]. 
Destes, 129 (66%) apresentavam alterações ecocardiográficas da DC com FE de 
51±17%. As indicações foram: 119 (61%) arritmias ventriculares, 50 (26%) atriais e em 
25 (13%) pacientes não foi possível precisar a indicação. Em 33 (17%) pacientes, EA 
levaram à suspensão da medicação, sendo 15 (7,7%) pacientes por bradicardia, 10 
(5,2%) hipotireoidismo, 5 (2,6%) hipotensão, 4 (2,1%) complicação pulmonar, 3 (1,5%) 
neuropatia, 2 (1%) aumento do intervalo QT, 2 (1%) hipertireoidismo, 2 (1%) alteração 
hepática e 2 (1%) impregnação de córnea. Em 7 (3,6%) pacientes, não foi possível 
precisar o motivo da interrupção do tratamento. Nenhuma das variáveis estudadas foi 
preditora de suspensão da amiodarona. 

 
Efeito Adverso Sim (n=33) Não (n=154) p 

Sexo (masculino vs feminino) 10 (30%) vs 23 (70%) 95 (62%) 0,51 

Idade (anos) 57±12 60±11 0,13 

Estágio (A/B vs C/D)  25 vs 8 (24%) 111 (73%) vs 42 (27%) 0,83 

FE (%) 47±17 51±17 0,20 

NYHA (I/II vs III/IV) 29 (88%) vs 4 (12%) 131 (87%) vs 20 (13%) 1,00 

Dose (mg/Kg) 2,5±1,4 3,2±1,4 0,34 

Arritmia (atrial vs ventricular) 6 (21%) vs 22 (79%) 44 (32%) vs 92 (68%) 0,36 

 
Conclusões: Em pacientes com DC tratados com amiodarona, EA levaram à 
interrupção da terapia em 17% dos casos. Os EA mais frequentes foram bradicardia, 
hipotireoidismo e hipotensão. Não foram identificadas variáveis preditoras de EA. 



 

 

 
 

Biologia celular e interação parasito / célula hospedeira 
 

Avaliação de EROS em Trypanosoma cruzi marcados com pontos quânticos de 
CdTe  

* Martins,G.S¹,², Fontes, A.6; Louro, S.7.; Wajnberg4,E.; Alves,O.C. 5; Inacio,J.D.F³, 
Almeida-Amaral,E.E.³, Gomes,S.A.O² & Feder,D¹. 

¹Laboratório de Fisiologia de Insetos/UFF, Niterói, Brasil; ²Laboratório de Biodiversidade de 

Parasitos &Vetores/ UFF, Niterói ; 3 Laboratório de Bioquímica de Tripanossomatídeos/ Fiocruz-

RJ; 4 Laboratório de Ressonância Paramagnética Eletrônica /CBPF- Rj, 5 Departamento de 

físico química/ UFF,Niterói; 6 Laboratório de Biofísica química/ UFPE,Recife;. 7Laboratório de 

Espectroscopia de biomoléculas/PUC-Rj  
 

O Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, é um organismo de 

grande interesse biomédico. O estudo dos processos básicos da biologia do 

protozoário é fundamental para o desenvolvimento da quimioterapia da doença. 

Portanto, há necessidade do uso de ferramentas de pesquisa que preservem tanto a 

morfologia quanto a viabilidade da célula. Nas técnicas de espectroscopia de 

fluorescência, pontos quânticos (PQs), apresentam-se como uma alternativa 

promissora frente aos fluoróforos convencionais usados para marcação de estruturas 

celulares. PQs são nanopartículas de materiais semicondutores, cujos níveis de 

energia associados, e, portanto, cores, dependem fundamentalmente do tamanho e do 

tipo de material utilizado. Assim podemos estudar um fenômeno celular de forma 

específica e com alta sensibilidade. Por serem materiais relativamente novos, algumas 

questões sobre o uso de PQs em células devem ser esclarecidas. Neste contexto, o 

objetivo do presente trabalho é avaliar possíveis efeitos de toxicidade, como a geração 

de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) em formas epimastigotas de T. cruzi 

marcados com pontos quânticos de Cádmio e Telúrio (CdTe). Para verificar possíveis 

efeitos, foi feita uma curva de crescimento em escala de tempo com células controle e 

incubadas com diferentes concentrações de PQs (0,2; 2; 20 e 200µM). A indução ao 

estresse oxidativo foi monitorada pelo método espectrofluorimétrico, utilizando o 

composto 2,7 diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA) que na presença de 

EROs torna-se fluorescente (com emissão em 485- 530nm) e pela técnica de 

Espectroscopia de Ressonância do Spin eletrônico (EPR). Baseado na curva de 

crescimento foi possível concluir que não houve diferenças significativas entre o grupo 

controle e os grupos tratados com 0,2 e 2µM até 48horas. No entanto, nos grupos 

tratados com 20 de 200µM de PQs não foi observado crescimento parasitário como 

nos demais. Estes resultados corroboram com o estudo feito anteriormente pelo nosso 

grupo no qual a análise ultraestrutural dos parasitas marcados nestas concentrações 

evidenciou alterações na morfologia da célula. Níveis de EROs foram detectados pelo 

ensaio físico EPR e registrado numa curva de decaimento de intensidade de sinal em 

função do tempo. A leitura da fluorescência do composto H2DCFDA foi registrada 

numa curva de intensidade de fluorescência em função do tempo. Ambos ensaios 

evidenciaram que nos parasitas tratados com concentrações de 20 e 200 µM ocorre 

maior indução de níveis de EROS em relação aos outros grupos estudados. Os 

resultados obtidos, até agora, indicam que os efeitos tóxicos de pontos quânticos de 

CdTe são dose dependente. 

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, Pontos quânticos, nanocitotoxidade. 

Apoio financeiro: CAPES, PROPPI-UFF. 



 

 

 

 

Diagnóstico 
 

Molecular diagnosis of chronic Chagas disease in patients from Pernambuco 

Thayse do Espírito Santo Protásio da Silva¹, Otacilio da Cruz Moreira², Constança 
Britto², Cristina Carrazzone3, Wilson Oliveira Jr3, Joseli Lannes-Vieira¹, Angelica 

Martins Batista¹ 

¹Laboratório de Biologia das Interações, IOC/FIOCRUZ-RJ  

²Laboratório de Biologia Molecular de Doenças Endêmicas, IOC/FIOCRUZ-RJ 

3Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca, PROCAPE/UPE-PE 

Chagas disease (CD) is a neglected endemic disease with a major impact on public 
health, reaching around 6-7 million people worldwide. Molecular methods, such as 
polymerase chain reaction (PCR), may be useful in the diagnosis of chronic CD 
patients, as well as in the monitoring oftherapeutic failure in patients undergoing 
trypanossomicide treatment. The purpose of this study was to perform the molecular 
diagnosis of patients with chronic CD treated at the Pronto Socorro Cardiológico de 
Pernambuco (PROCAPE /PE). For this, we used the conventional PCR to detect 
Trypanosoma cruzikDNA in blood samples from 189 patients included in the study. 
Thus, 300 μL guanidine-EDTA v / v were added to 300 μL of blood sample from each 
patient, then boiled for 1 min for kDNA cleavage. Genomic DNA was isolated by 
commercial kit High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche). For amplification of 
kDNA by PCR, we used 0.25 μL of Platinum ™ Taq enzyme (Invitrogen), 1.5 μL of 
each primer 121 (5'AAATAATGTACGGG (T/G) GAGATGCATGA3 ') and 122 
(5'GGTTCGATTGGGGTTGGTGAATATA3), 5μl of 10X enzyme buffer; 8 μL 25mM 
MgCl2; 1 Μl of each 10mM dNTP, 24.75 of μL bi-distilled water and 5 μL of DNA to a 
final volume of 50 μL. The amplification conditions were: 95 ° C - 3 min; 95 ° C - 1 min, 
64.5 ° C - 1 min and 72 ° C - 2 min (38 cycles) and final extension at 72 ° C - 10 min. 
Negative controls were included to ensure the absence of contaminants in the reaction. 
The 330 bp amplicon corresponding to a kDNA fragment was visualized on 1.5% 
agarose gel under ultraviolet light. It was possible to detect kDNA in 49/189 (26%) 
blood samples. Once the CD diagnosis is confirmed, we have as a perspective the 
quantification of the parasite load and the genotypic characterization of T. cruzi using 
the same blood samples. Thus, we hope to contribute to the knowledge about the role 
of the parasite load and diversity in the pathogenesis of the clinical forms of chronic 
CD. 

Key words: Chagas disease, molecular diagnosis, PCR 

Financial support: IC/CNPq, Temáticos/FAPERJ, DECIT/SVS-MS/CNPq 

 



 

 

 
 

Educação / Informação 
 
The Study of Chagas' Disease in the Last Ten Years: Brazil's Role in the World 
Scenario 
 
Ana Margarida Ribeiro do Amaral*, Vitor Hugo da Silva Martins, Tereza Cristina dos 
Santos 
Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação do Instituto Oswaldo Cruz (PAPI-IOC) / 
Fundação Oswaldo Cruz. anamaral@ioc.fiocruz.br * 
 
The description of the Trypanosoma cruzi cycle by Carlos Chagas in 1909 was a 
milestone in the history of research in Brazil. Since then, studies on Chagas disease 
were developed in several research institutions in the country. We searched in all 
bases provided by the Web of Science using the descriptors "Chagas Disease" in 
space for titles for the period 2006-2017. Only articles and reviews were selected, 
obtaining a total of 1993 records. The data were refined using Vantage Point software. 
After deletion of duplicates, 987 publications remained. In a total of 63 countries, the 
ones with the highest number of publications on the subject are:  Brazil with 915, 
United States of America (USA) with 442 and Argentina with 289. The journal Revista 
da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical presented the highest number of 
publications on the subject in the period studied with 150 records, whilst PLoS 
Neglected Tropical Diseases presented 139 records and Memórias do Instituto 
Oswaldo Cruz stands out in third place with 112 publications. Of the fifteen journals 
with the highest number of studies, four are from England, four from the USA, three 
from Brazil, two from the Netherlands, one from Germany and one from Ireland. The 
year 2009 presented the largest number of publications, with 232 records, being 127 
from Brazil, while 2006 was the year with less representation, with 96 records (53 from 
Brazil). Fiocruz is the leading research institution with 297 publications, while IOC 
appears in tenth place with 40 records. Of the ten main institutions that published in 
this subject, eight are Brazilian, one from Argentina, one from Chile and one from the 
USA. From the categories attributed by the Web of Science, Parasitology appears in 
Brazil with 317 results, followed by Tropical Medicine with 309 and Infectious Diseases 
with 118. We conclude that Fiocruz and IOC appear as important research centers for 
Chagas in the world. Brazil participated in more than 90% of the publications on 
Chagas Disease in the last decade, demonstrating a differential intellectual expertise, 
which requires support to make our research more competitive and innovation-
oriented. 
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Educação / Informação 

Aprendendo a doença de Chagas através da elaboração de uma paródia 

Ana Flávia Silva Mesquita – Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – anaflaviamesquita@yahoo.com.br 

Nathália de Assis Rodes – Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – nathaliarodes@yahoo.com.br 

Marcelo Diniz Monteiro de Barros – Professor Adjunto IV do Departamento de Ciências 
Biológicas da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Professor 
Colaborador da Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde – PG-EBS, IOC – 
Fiocruz – marcelodiniz@pucminas.br 

O uso de paródias pode ser uma maneira de inovar o ensino nas escolas de educação 

básica, especialmente por propor uma alternativa aos métodos de ensino tradicionais. 

Foi produzida a paródia intitulada “Xote chagásico”, na qual foram abordados assuntos 

importantes sobre a doença de Chagas que devem ser ensinados nas escolas. A 

paródia apresenta inúmeras possibilidades que podem ser discutidas com os alunos, 

visando trazer conhecimentos para quem a escuta e interpreta, seja nas mãos de um 

professor para lecionar uma boa aula teórica, por caminhos diferentes, ou mesmo nas 

mãos de um aluno, para estudar e aprender de forma lúdica e divertida. O “Xote 

chagásico” traz em sua letra um pouco da biografia de Carlos Chagas, bem como 

informações acerca da descoberta da doença que tem como agente etiológico o 

protozoário Trypanosoma cruzi. Ainda, estão presentes características do ciclo de vida 

do parasita causador e os sintomas de um paciente chagásico, nas fases aguda e 

crônica, além das diferentes formas de contrair a doença, como, por exemplo, pela 

picada concomitante com eliminação das fezes do vetor infectadas por Trypanosoma 

cruzi. A paródia sobre a doença de Chagas foi elaborada a partir da música “Xote da 

alegria” que tem como compositores e intérpretes os integrantes do grupo Falamansa, 

e pode ser aplicada nas disciplinas de Ciências, para o Ensino Fundamental e 

Biologia, para o Ensino Médio. Espera-se favorecer as comunidades escolares que 

tenham acesso a este material, de forma a desenvolver o processo de ensino e de 

aprendizagem, promovendo a criatividade, a ludicidade e o uso da arte, de forma a 

contribuir, ainda que de forma bastante modesta, para a melhoria do Ensino das 

Biociências no Brasil. 

Palavras-chave: Ensino para a saúde, doença de Chagas, paródia como estratégia de 
ensino. 
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Educação / informação 

Vivendo com Chagas: Registro de histórias de vida e atividade de educação não 
formal 

Fernanda Sant’Ana Pereira Silva 

Lab de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos, Instituto Oswaldo Cruz, 
Fundação Oswaldo Cruz 

Email: fernandasps@hotmail.com 

Márcio Luiz Braga Mello 

Lab de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos, Instituto Oswaldo Cruz, 
Fundação Oswaldo Cruz 

Email: mlbmello@gmail.com 

Tania C. Araújo-Jorge 

Lab. de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos, Instituto Oswaldo Cruz, 
Fundação Oswaldo Cruz 

Email: taniaaj@ioc.fiocruz.br 

 

Através do curso de extensão “Falamos de Chagas com ciência e arte” do Laboratório 
de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos (IOC/Fiocruz), está sendo possível 
registrar a história de vida de pacientes cursistas e membros da associação dos 
portadores e afetados pela doença de Chagas, “Associação Rio Chagas”, sob a forma 
de pequenos vídeos e gravações, que são transcritos em forma de pequenos textos 
que transformam-se em suas histórias de vida. Espera-se desenvolver um material 
educativo para que este material possa contribuir para uma melhor compreensão da 
Doença de Chagas, enfermidade que ocupa lugar de destaque nas doenças tropicais 
do Brasil e América Latina, com imbricações regionais, sociais, econômicas, 
ambientais, entre outras. 

Palavras-chave: Doença de Chagas, História de Vida, Material Educativo. 



 

 

 

Epidemiologia 

Trypanosoma cruzi infection in dogs and presence of Chagas disease vectors in 

urban districts of Sobral city, Ceará state, Northeastern Brazil 

1Parente C.C., 2Xavier S.C.C, 3Monteiro K.J.L. 3,4Carvalho-Costa F.A, 5Lima M.M 

1Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Sobral, Ceará, Brazil; 
2Laboratório de Biologia de Tripanossomatídeos, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil; 3Laboratório de Epidemiologia e Sistemática 

Molecular, Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazil; 4Escritório Técnico 

Regional Fiocruz, Teresina, Piauí, Brazil; 5Laboratório de Ecoepidemiologia da Doença 

de Chagas, Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazil 

 

Introduction. This study aimed to assess the seroprevalence Trypanosoma cruzi 
infection in dogs from Sobral urban districts, analyzing spatial distribution of positive 
animals.  
Aim. Our main motivation was a Chagas disease acute human case reported in the 
city in 2008, and the presence of infected Chagas disease vectors. 
Methods.  A cross-sectional survey performed in 2015-2016 has studied 743 dogs 
from 512 domiciles situated in 28 densely populated urban districts (average of 1.4 ± 
0.9 dogs/ household). Blood was collected through venipuncture. Anti-T. cruzi 
antibodies was assessed by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and 
immunofluorescence assay (IFA). Differential diagnosis for leishmaniosis -endemic in 
the area- was performed through ELISA, IFA and immunochromatographic rapid test-
dual path platform (DPP). An entomological survey was carried out in the houses 
where the dogs lived, aiming at finding Chagas disease vectors.  For T. cruzi infection 
diagnosis, intestinal insect contents were examined by light microscopy.  
Results. Dog T. cruzi seropositivity rate was 256/743 (34.5%). Among these, 134 were 
infected only with T. cruzi, 86 co-infected with Leishmania infantum, 7 co-infected with 
Leishmania sp., and 33 had an inconclusive test for L. infantum. T. cruzi-infection was 
distributed throughout all studied urban districts. The search for Chagas disease 
vectors captured 185 insects in 07 domiciles, being 184 T. pseudomaculata specimens 
and one Rhodnius nasutus. Concerning T. cruzi-infection, all T. pseudomaculata 
specimens tested negative; R. nasutus was positive.  
Conclusions. T. cruzi circulates among dogs in Sobral, being this infection a common 
zoonosis in urban regions of the city. Dogs exhibit a high positivity rate, suggesting 
frequent exposure to the parasite. Despite a low T. cruzi-infection rate in studied 
triatomines, the presence of vectors in the city allows the parasite zoonotic 
transmission and dogs can be considered sentinels of T. cruzi circulation. This scenario 
pictures a risk of human infection with the Chagas disease agent. Infection 
seroprevalence among humans is unknown; however, an acute Chagas disease case 
was reported in the last decade. Considering that most acute infections are 
asymptomatic, evolving later to chronic forms (cardiopathy), further study is needed to 
evaluate the seroprevalence of Chagas disease in man, followed by cardiologic 
evaluations. 



 

 

 
 

Parasito (diversidade genética, molecular, biológica e morfológica) 

The cellular differentiation patterns of Trypanosoma cruzi and T. rangeli in 

axenic cultures display useful markers for their distinction 

Maria Auxiliadora de Sousa1,2, Barbara Neves dos Santos2, 
Otilio Machado Pereira Bastos3 

Instituto Oswaldo Cruz, Laboratório de Toxoplasmose e Outras Protozooses1, Coleção 

de Tripanossomatídeos2, Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ; Instituto Biomédico, 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia3, UFF, Niterói, RJ, Brasil 

Introduction: Trypanosoma cruzi, the etiologic agent of Chagas disease, and 

Trypanosoma rangeli, a non-pathogenic parasite also found in human beings, can 

share several vertebrate and invertebrate hosts. Accordingly, their differential diagnosis 

is of utmost importance. Nowadays, several molecular and biochemical techniques are 

available for their distinction, but these species can also be easily distinguished by their 

biological and morphological features. Methods: Fifteen reference strains of T. cruzi 

(8) and T. rangeli (7) belonging to different genotypes of each species were grown 

under standardized conditions in liver infusion-tryptose broth supplemented with 10 or 

20% fetal calf serum (LIT-10 or LIT-20, respectively). At some days of cultivation (10th, 

13th, 17th and 20th), Giemsa-stained smears of samples of each stock were examined 

under light microscopy (1,000) and the percent of different morphological types 

determined. Results: All T. cruzi strains were able to grow in LIT-10, but those of 

T. rangeli only grew in LIT-20, the most fastidious being the SC58 and SC61 stocks. 

The T. cruzi strains showed epimastigotes (predominantly), trypomastigotes, dividing 

stages; besides a low percent of non-defined forms. Their percent of metacyclic 

trypomastigotes ranged from 0.1% (Dm28c stock) to 26.0% (MR strain). Otherwise, the 

stocks of T. rangeli were highly polymorphic and presented, in addition to the stages 

found in T. cruzi, other peculiar cells, as tadpole-like forms (usually with posterior 

kinetoplast), and typical spheromastigotes at rates ranging from 6.4 (strain H14) to 

41.4% (R1625 stock). Metacyclic trypomastigotes were not found in T. rangeli. 

Discussion: It is noteworthy that there are striking differences regarding the patterns 

of cellular differentiation of T. cruzi and T. rangeli in axenic cultures, evidencing that 

some stages can be useful markers for the differential diagnosis of these species. As 

found in axenic cultures, T. rangeli also present a very complex developmental cycle in 

triatomine bugs. Differently from T. cruzi, it can also to invade the hemolymph and the 

salivary glands of these hosts. The tadpole-like forms and the spheromastigotes were 

described within cells of the hemolymph, and suggested as precursors of metacyclics 

as well (Tobie 1968, 1970; Cuba-Cuba 1972, 1974, 1975). Otherwise, the 

spheromastigotes described by Brack (1968) in Rhodnius prolixus experimentally 

infected with T. cruzi could be only a brief initial developmental phase (Perlowagora-

Szamlewicz & Moreira 1994), possibly resulting from the rounding of blood 

trypomastigotes ingested by the triatomine bug.  
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Chagas disease is one of most important endemic infections in Latin America affecting 
over 7 million people. About 30-50% of patients develop the cardiac form of the 
disease, which can lead severe cardiac dysfunction and death. In this scenario, the 
identification of immunological markers of disease progression would be an important 
tool for early treatment and deaths rates decrease. In this study, it was evaluated the 
production of anti-Trypanosoma cruzi antibodies through 2-8 years in patients with 
chronic Chagas disease, correlating this production with disease progression and heart 
commitment. A strong inverse correlation (r=-0.6298, p=0.0006) between anti-T. cruzi 
IgG1 titles and ventricular ejection fraction (VEF) in the chronic Chagas cardiomyopathy 
(CCC) patients were observed after disease progression. In contrast, CCC patients 
presented less positivity for anti-T. cruzi IgE when compared to patients with the 
indeterminate form of the disease (IND) (p=0.0091). High levels of anti-T. cruzi IgG3 
titles were detected in all T. cruzi-infected patients, indicating lack of correlation of this 
IgG isotype with disease progression. In addition, low levels of anti-T. cruzi IgG2, IgG4 
and IgA were detected in all patients through the follow-up. As this study was 
conducted in patients with many years of chronic disease, no anti-T. cruzi IgM was 
detected. Taken together, these results indicate that the levels of anti-T. cruzi IgG1 and 
IgE could be considered promising biomarkers to previse the development and severity 
of chronic Chagas disease cardiomyopathy. 
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Changes in the glycosylation of surface molecules on cardiac tissue and CD8+ T 
cells during experimental infection by the Colombian Trypanosoma cruzi strain 
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Sialic acid (Neu5Ac) is involved in the molecular mechanisms of cellular recognition, 
parasite-host interaction and regulation of cell traffic in the immune system. 
Trypanosoma cruzi bears on cell surface and releases in the host’s plasma trans-
sialidase (TS). This enzyme, unique for this genre, catalyzes the transfer of sialic acid 
(Neu5Ac α2-3Galpβ-) to acceptors containing βGalp- terminals, forming type α2-3 
linked on parasite surface or, alternatively, on the surface of immune system cells. 
Studies using monoclonal antibody recognizing Neu5Ac-bearing CD43 molecules have 
shown that CD43 is one Neu5Ac acceptor on T cells. Here, we examined the labeling 
pattern of PNA (Peanut agglutinin, Arachis hypogaea, which binds Galβ1-3GalNAcα1-
terminal Ser/Thr), on cells in acute and chronic phases of T. cruzi infection. We also 
studied the labeling patterns of SNA (Elderberry lectin, Sambucus nigra, which binds 
Neu5Acα2-6Gal (NAc)-R) and MAL (Maackia amurensis, which binds 
Neu5Ac/Gcα2,3Galβ1,4Glc (NAc)). The lectin profiles were analyzed in association 
with markers of activation, migration and functionality in CD8+ T cells. Methods: Four 
to six week-old female C57BL/6 mice were infected with 100 blood trypomastigotes of 
the Colombian T. cruzi strain. Spleens and hearts were collected at different timepoints 
of infection and analyzed by flow cytometry and immunohistochemistry, respectively. 
Results and Conclusions: In comparison with non-infected controls, in T. cruzi-
infected mice we observed reduced staining for PNA, increased for SNA and no 
alterations for MAL in the heart tissue and infiltrating inflammatory cells. In splenic 
cells, we noticed in the acute (42 days post-infection, dpi) and chronic (120 dpi) 
phases, increased frequency in PNA+CD43+CD8+ cells, reduced percentage of 
SNA+CD8+ T cells and no changes in the proportion of MAL+CD8+ T cells. Total and 
PNA+ CD8+ T cells showed similar profiles of activation (CD44+CD62L-), migration 
(LFA-1+CCR5+ cells or LFA-1+CCR1+) and functionality (Pfn+, Pfn+IFNγ+ or IFNγ+). 
However, at 120 dpi, there is an enrichment in IFNγ+ cells among splenic CD8+PNA+ 

cells. We suggest that in experimental Chagas disease, PNA+CD8+T cells are 
activated, potentially able to migrate towards heart tissue and show inflammatory 
profile (IFNγ+). However, PNA+ cells were poorly detected in this tissue. It remains to be 

clarified whether these cells: (i) do not migrate to heart tissue and accumulate in 
peripheral tissues, (ii) invade the cardiac tissue but have their glycophenotype modified 
or, lastly, (iii) selectively dye inside heart tissue. Altogether, these data may explain 
parasite persistence in the heart tissue due to the previously described deficit of 
IFNγ+CD8+ T cells. 
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Estudos publicados pelo grupo demonstram o envolvimento do TGF- na cardiopatia 

chagásica. Foi observado ativação da via de sinalização de TGF- no tecido cardíaco 
dos animais infectados, resultando no aumento da expressão das proteínas de matriz 
extracelular. Esse processo fibrótico leva ao comprometimento funcional do coração e 

o TGF- se destaca como uma das principais proteínas reguladoras desse processo. 
Recentemente, nós demonstramos que animais infectados por T. cruzi durante a fase 
crônica experimental da doença de Chagas, apresentaram acometimento cardíaco, 
aumento da expressão e deposição de colágeno no coração e aumento dos níveis 

circulantes de TGF-. O tratamento dos animais com o composto GW788388, inibidor 

da atividade de TGF- foi capaz de: melhorar a condução elétrica cardíaca; reverter 
expressão e deposição de colágeno no tecido cardíaco; e diminuir níveis circulantes 

do TGF-. O objetivo deste estudo é compreender os mecanismos envolvidos na 
reversão da fibrose após o tratamento com GW788388, e avaliar possíveis candidatos 
envolvidos na regeneração cardíaca, durante a fase crônica da doença de Chagas 
experimental. Para isso, animais C57BL/6 foram infectados com T. cruzi cepa 
Colombiana (102) e tratados com 3mg/kg GW788388, após 120 dias de infecção em 
dois diferentes esquemas de tratamento: i) uma vez por semana ou ii) 3 vezes por 
semana por via oral. O coração dos animais foi retirado e proteínas totais e m 
RNAforam extraídas para investigação da expressão de MMP-2 por Western blot, e 
expressão de MMP-2, MMP-9 e de marcadores de regeneração cardíaca: Gata-4, 
Gata-6, T-box5, Nkx2-5, troponina T, desmina e titina; pela técnica de RT-qPCR. 
Também foi avaliada a atividade de MMP-2 e MMP-9 por zimografia. Além disso, 
foram avaliados os níveis de TIMP-1 circulantes por ELISA. A expressão de MMP-2 no 
coração dos animais não foi alterada, entretanto, foi observa uma diminuição da 
atividade de MMP-2 com a infecção crônica e o tratamento com GW788388 aumentou 
a atividade de MMP-2 no coração dos animais, também observado em relação à 
atividade de MMP-9. Os níveis de TIMP-1 circulantes aumentam em 120 dias após a 
infecção e caem 150 dias após a infecção, o tratamento com GW788388 aumenta 
esses níveis. A infecção crônica leva a diminuição da expressão de todos os 
marcadores de regeneração cardíaca avaliados, e o aumento da expressão de Gata-6 
e T-box5 observado no tratamento com GW788388 3x por semana indica que esse 
esquema de tratamento pode induzir regeneração cardíaca no coração de animais 
cronicamente infectados. 
 
Financiadores: Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Conselho Nacional de 
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There is an intense effort to find new drugs for Chagas disease, since the available 

ones, benznidazole and nifurtimox, are not satisfactory, showing poor activity in the late 

chronic phase, severe collateral effects and limited efficacy against different parasitic 

isolates. In this context, over the past 20 years, our group has been working on 

experimental chemotherapy for Chagas disease in collaboration with medicinal 

chemistry research groups, with special emphasis on quinoidal compounds. 

Naphthoquinones are considered privileged structures in medicinal chemistry due to 

their biological activities and structural properties. In this work thirty four halogen- and 

selenium-containing quinones were synthesized and were evaluated against 

bloodstream forms of T. cruzi (Y strain) and mammalian cells (macrophage). From 

these compounds, 22 were more active than benznidazole, the reference drug, with 2, 

3, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 51, 55, 56, 57 and 59exhibiting IC50/24h values lower 

than 2 µM, with selectivity index (SI) between 7.5 and 62.5. The most active compound 

(E)-5-styryl-1,4-naphthoquinone (59) (IC50/24h = 0.19 ± 0.08 µM), is fifty fold more 

active than benznidazole (IC50/24 h = 9.68 ± 2.35 µM), with an SI of 62.5. Although the 

studies described here are preliminary, it is worth noting that the combination of a 

practical synthetic route, high in vitro trypanocidal activity and low toxicity to 

mammalian cells, makes 59 a very attractive hybrid quinone in the search for better 

trypanocides. 
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Esforços Contra o Causador da Doença de Chagas 
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Após 108 anos de sua descoberta, a doença de Chagas ainda carece de um 
tratamento curativo eficiente para ambas as suas fases clínicas. Assim, a busca por 
novas substâncias antichagásicas é urgente, visto que esta é a doença parasitária que 
mais mata, onde é endêmica. Alguns inibidores da biossíntese de ergosterol (IBEs) 
azólicos foram avaliados contra o T. cruzi e se mostraram promissores, dentre estes 
destacou-se o posaconazol que avançou para testes clínicos, porém não se mostrou 
eficaz em humanos. Uma possibilidade para esta falha é a sua baixa 
biodisponibilidade. No entanto, o posaconazol serve como um importante protótipo 
para a busca de novos IBEs.  Assim, novos IBEs, contendo os núcleos 2-piridona, 3-
piridina e 2-nitroimidazol, foram desenhados como análogos simplificados do 
posaconazol, além disso, a partir de um dos intermediários da rota de obtenção destes 
IBEs, foram sintetizados compostos com o núcleo 2-nitroimidazol análogos ao 
benznidazol, fármaco utilizado no tratamento da doença. As substâncias foram obtidas 
através de uma rota sintética simples e de custo reduzido, composta de quatro ou três 
etapas. A avaliação biológica in vitro foi feita em modelo intracelular sobre as formas 
amastigotas e tripomastigotas da cepa Tulahuen de T. cruzi, utilizando-se fibroblastos 
de murinos da linhagem L929 como células mamíferas hospedeiras. A concentração 
citotóxica média das substâncias foi determinada e todas apresentaram valores 
superiores a 200 µM, comprovando a baixa citotoxicidade nas células utilizadas. Todas 
as substâncias apresentaram atividade inibitória contra T. cruzi, dentre elas destacam-
se um derivado contendo o núcleo 2-piridona, que foi aproximadamente três vezes 
mais potente que o benznidazol e com um índice de seletividade (IS) de 3.244, e o 
derivado contendo o núcleo 3-piridina que foi equipotente ao benznidazol 
apresentando IS de 1.001. 
 
Palavras-chave: Chagas, T. cruzi, Ergosterol, Azóis. 
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Trypanosoma cruzi is the etiological agent of Chagas disease (CD), an endemic 
illness in Latin American which affects around 6 million people. Since the discovery, 
over 100 years ago by the Brazilian researcher Carlos Chagas, the chemotherapy of 
this pathology is unsatisfactory, mainly due to its poor efficacy especially during the 
later chronic phase, the considerable side effects and the natural resistance of 
parasites to nitroderivatives used in clinical, benznidazole (Bz) and nifurtimox (Nif). 
These facts emphasize the need to search for new more selective and potent drugs to 
treat CD. In this context, among the many synthetic compounds reported with 
biological activity using in vitro and in vivo experimental models, the aromatic amidines 
(AA) and specially the arylimidamides (AIAs) have shown compelling action against 
this intracellular parasite. Thus, in the present study the effect of four mono-amidines 
(DB2228, DB2229, DB2292 and DB2294), four diamidines (DB2232, DB2235, 
DB2251 and DB2253) and one bis-AIA (DB2255) as assayed in vitro against different 
forms (bloodstream trypomastigotes – BT and intracellular forms) and strains (DTU I 
and DTU VI), also, assessing their possible cytotoxic profile on mammalian host cells 
and their corresponding selective index (SI). Our findings demonstrated that after 24h 
of incubation of DB2292, DB2294 and DB2255 resulted in 50% of reduction in the 
number of BT alive, with EC50 ranging from 2.7 - 10.1 µM, being at least approximately 
3-fold more active (p<0.05) than Bz. The most potent molecule against amastigotes 
(Tulahuen strain) was DB2255 (EC50 3.6 µM) that displayed similar potency as Bz (3 
µM). Regarding mammalian toxicity, only 2 compounds (DB2235 and DB2251) 
exhibited moderate toxic effect after 24 hours of incubation leading to CC50 values of 
49 ± 21 and 62 ± 23 µM, respectively. The data suggest the potential activity anti-
parasitic of this class of synthetic compounds, especially for AIAs justifying further 
studies aiming to identify novel promising agent for Chagas disease therapy. 
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the National Institutes of Health USA Grant No.RO1AI64200 and by The Bill and 
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Alterações do sistema nervoso central ocorrem na doença de Chagas podendo levar a 

meningoencefalite, acidente vascular cerebral e dano cognitivo. Recentemente nosso 

grupo demonstrou que a infecção aguda pelo Trypanosoma cruzi (cepa Y) causa 

importante microvasculopatia cerebral em camundongos Swiss Webster através da 

indução de disfunção endotelial, rarefação capilar funcional e aumento de rolling e 

adesão de leucócitos. Atualmente, contamos apenas com o benznidazol e o nifurtimox 

para o tratamento dos pacientes, drogas que apresentam 80% de eficácia na fase 

aguda, e menos de 20% na fase crônica, além de possuírem diversos efeitos adversos 

que fazem com que os pacientes descontinuem o tratamento. Sendo assim, as 

estatinas se tornam alternativas de tratamento, já que possuem diversos efeitos 

pleiotrópicos descritos como: ação anti-inflamatória, melhora da função endotelial, e 

também apresentam ação tripanossomicida. Nesse contexto, avaliamos o efeito do 

tratamento com lovastatina e benznidazol sobre a microcirculação cerebral, em 

modelo experimental da doença de Chagas aguda. Camundongos machos Swiss 

Webster inoculados intraperitonealmente com 104 formas tripomastigotas do T. cruzi 

(cepa Y) foram tratados com 20mg/Kg/dia de lovastatina, 100 ou 50mg/kg/dia de 

benznidazol e 20mg/kg/dia de lovastatina em combinação a 50mg/kg/dia de 

benznidazol via oral, a partir de 24h de infecção por 14 dias. Observamos no tecido 

cerebral ninhos de parasitas e nódulos de resolução.  A expressão das proteínas 

VCAM-1 e MCP-1 não foram alteradas pela infecção por T.  cruzi. No entanto, houve 

aumento da expressão de eNOS e ICAM-1 no cérebro dos animais infectados que não 

foi revertido pelo tratamento com lovastatina. Todos os esquemas de tratamento, com 

exceção do tratamento apenas com lovastatina, foram capazes de reduzir a 

parasitemia, o peso, a mortalidade dos animais e prevenir a rarefação capilar 

funcional, e o aumento do rolamento de leucócitos. Já a adesão dos leucócitos foi 

prevenida pelo tratamento com benznidazol na sua dose usual, e metade da dose 

quando em combinação com a lovastatina, que também foi capaz de prevenir a 

diminuição do fluxo sanguíneo cerebral.   
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Chagas disease (CD) caused by the protozoan Trypanosoma cruzi is a neglected 
illness and a major cause of cardiomyopathy in endemic areas of Latin America. The 
existing therapy is focused in trypanocidal agents that are essentially effective during 
the acute phase. The treatment of chronic phase is based on therapies for controlling 
the cardiac dysfunction, including especially anti-antiarrhythmic drugs and angiotensin-
converting enzyme (ACE) inhibitor agents. However, the advance to cardiac failure is a 
consequence of a progressive cardiac remodeling, characterized by inflammation and 
extensive fibrosis of the cardiac tissue.  
During the acute and chronic phases of CD, cardiac angiogenesis occurs. Vascular 
Endothelial Growth Factor A (VEGF-A) is the most potent regulator of vascular growth. 
Angiogenesis and VEGF-A have been implicated in fibrosis in inflammatory diseases. 
In this context, our aim was to evaluate if the treatment of mice infected by T. cruzi with 
bevacizumab, a monoclonal antibody, which blocks VEGF and is in clinical use in 
humans for treating some kinds of tumors, could modulate cardiac angiogenesis and 
fibrosis during experimental CD.  
Male Swiss mice were infected intraperitoneally with 104 trypomastigotes of T. cruzi (Y 
strain) and clinical, morphological and molecular analyses were performed. We found 
that bevacizumab given 3 times a week initiated at 3 days post infection (dpi) 
significantly increased survival (60 % in the treated mice compared to 25 % in the 
untreated group), improved cardiac electrical conduction as measured by PR interval in 
electrocardiography, and reduced angiogenesis as observed by evaluation of Griffonia 
simplicifolia/FITC staining in cardiac tissue. Further, we showed that anti-VEGF 
treatment reduced myofibroblasts in cardiac tissue, evaluated by α-smooth muscle 
actin (α-SMA) immunofluorescence and restored collagen levels, assessed by 
Picrosirius red staining. 
This work shows that inhibition of VEGF is a potential alternative strategy for treating 
cardiac fibrosis and dysfunction in Chagas disease. 
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Benznidazole (Bnz) is the main drug used to treat Trypanosoma cruzi infections. 

However, frequent instances of treatment failure have been reported. Although some 

progress has been made in the development of new drugs to treat Chagas disease, the 

discovery of novel compounds is urgently required. In this work, we report the 

synthesis and biological evaluation of novel N-acylhydrazone-2-nitroimidazoles 

derivatives based on Bnz molecule. The substances were obtained through a simple 

synthetic route and of reduced cost, composed of three stages: nucleophilic 

substitution reaction of 2-nitroimidazole with ethyl chloroacetate, followed by reaction 

with hydrazine hydrate to provide the intermediate hydrazide, which will be converted 

to the desired novel N-acylhydrazones-2-nitroimidazoles by the nucleophilic 

substitution reaction with the respective substituted aldehydes. The in vitro bioactivity 

against amastigote and trypomastigote forms of T. cruzi was evaluated, and all 

compounds exhibited some antitrypanosomal activity at concentrations ranging from 

IC50 = 17.1 µM to IC50 = 5.4 µM and that are not toxic to mammalian cells. The series of 

compounds based on the substituted-aryl scaffold revealed the remarkable importance 

of each substituent at the phenyl’s 4-position for the inhibitory activity. In addition, in 

vivo evaluation of the most potent derivative is in progress. This work can aid in the 

planning of new bioactive substances for alternative Chagas disease therapies. 
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Optimizing compound screening: the use of computational tools to predict 

heterocyclic aromatic amidines behavior  

Camila Cardoso Santos1 , Carolina H. Andrade 2 , Bruno J. Neves2 , Rodolpho C. 

Braga2 , Maria de Nazaré C. Soeiro1 1 Laboratory of Cellular Biology (LBC) Instituto 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 21040- 360 Rio de Janeiro, RJ, Brasil.; 2 LabMol – 

Laboratory for Molecular Modeling and Drug Design, Faculdade de Farmácia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brazil  

Chagas disease (CD) is a silent neglected pathology endemic in Latin America, 

responsible for approximately 7,000 deaths per year and killing more people in this 

area than any other parasite-born disease, according to World Health Organization. 

This disease owns a sum of 528,000 years of potential life lost due to disability, having 

a great social and economic impact. Even with this concerning scenario, there are only 

two drugs available to treat this serious illness for more than 5 decades: benznidazole 

and Nifurtimox. Compounds that showed promisor results in whole-cell trials, such as 

posaconazole, failed in clinical trial. What could be done to improve the selection of 

more suitable candidates in a low-cost approach? Computational analysis is an 

important tool for molecular behavior prediction in early stage of drug trial, acting as an 

additional source for in vitro whole-cell based models and lead compound identification. 

It can be predicted whether they act in a nonspecific way - Pan-assay Interference 

Compounds (PAINS) and their pharmacokinetic properties. Besides, target fishing and 

docking scores are computational resources that enable the prediction of biological 

targets based on ligand chemical structure and information available in chemical 

databases. Therefore, in silico approaches were applied for prediction of heterocyclic 

aromatic amidines properties and Trypanosoma cruzi targets, through different 

softwares and Web services. They exhibited a good pharmacokinetic profile and no 

one was classified as PAINS. The DNA was predicted as the main parasite target. In 

vitro and in vivo studies need to be performed to validate these findings, which already 

encourage us to move forward into whole cell-based screening. 
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In vitro efficacy assessment of the association of two novel aromatic amidines 

against Trypanosoma cruzi 
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Trypanosoma cruzi is the etiological agent of Chagas disease (CD). This protozoan 
has a complex life cycle, which involves invertebrate and mammalian hosts, as well as 
different forms. CD is a neglected condition that presents an acute phase characterized 
by mild symptoms, if present, followed by a chronic phase that may develop cardiac 
and/or digestive impairments. Most of the infected people live in poor regions from 
south USA to south Argentina, and therefore do not represent a profitable public for 
Pharma industries. In addition, less than 1% of the patients have access to the only 
available drug, benznidazole (BZ), and the severe side effects discourage treatment 
continuation. Thousands of new molecules are screened through several 
methodologies, until lead compounds are finally tested in in vivo models. Other 
alternative strategies must be accessed in order to accelerate the process of drug 
discovery for these patients. Drug association has been proved efficient for many 
diseases, such as HIV infection, tuberculosis, and, more recently, sleeping sickness. In 
our study, after a primary screening cascade against T. cruzi in vitro, we selected the 
most potent aromatic amidines (AA) and tested them using a well-established drug 
combination approach. Among a series of ten synthetic compounds, the diamidine 
DB2267 presented the best trypanocidal activity (EC50 = 0.23 µM) against bloodstream 
trypomastigotes (BT, Y strain, DTU II), with a selectivity index four-fold higher than BZ. 
While testing against intracellular forms, most molecules were less potent than the 
reference drug, and DB2267 presented a strain-dependent activity, being inactive 
(EC50 > 32 µM) against Tulahuen strain (DTU VI) but active on amastigotes from Y 
strain (EC50 = 0.87 µM). When the best amidines (DB2267 and DB2236) were 
combined in fixed ratio proportions and tested for its trypanocidal effects against BT (Y 
strain) we found an addictive effect with ∑FIC = 1.37. Our results demonstrate the 
importance of the combinatory methodology as anti-parasitic approach and encourage 
us to move forward with this strategy, mostly with molecules that act in different cell 
targets, in order to try to improve efficacy, reduce the side effects for the patients and 
parasite resistance profile, as well as shorten the time to make a drug available in the 
market. 

Financial support: The present study was financially supported by the Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação 
Oswaldo Cruz, PAEF/CNPq/Fiocruz, PDTIS, and CAPES. This work was also 
supported, in part, by the U.S. National Institutes of Health (grant no. RO1AI64200 to 
D.W.B.). M.N.C.S. is a research fellow of CNPq and CNE research. 
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Oral administration of GW788388 reverses cardiac damage during chronic phase 

of Chagas disease 
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Studies published by our group demonstrated the involvement of TGF-β cardiomyopathy 
development in T. cruzi-infected animals during the acute phase of Chagas disease. 
Activation of TGF-β signaling pathway was observed in the cardiac tissue of infected 
animals during the acute phase, favoring the increase of extracellular matrix proteins 
expression. TGF-β is the most import protein involved in fibrosis process. The aim of this 
study is to investigate the effect of GW788388 treatment in TGF-β signaling pathway 
during the chronic experimental model of Chagas disease. To this end, C57BL/6 mice 
were infected with T. cruzi Colombian strain (10²) and treated orally with 3mg/kg 
GW788388 after 120 days post-infection (dpi) in two treatment schemes: once a week or 
three times a week during 30 days. Electrocardiograms were performed after 120 and 
150 dpi, before and after the treatment. The hearts of infected animals treated or not with 
GW788388 were collected and total proteins were extracted for the investigation of 
fibronectin and type I collagen expression by Western blot methods. In addition, collagen 
deposition was measured in the cardiac tissue of animals by histological methods. Also, 
circulating levels of TGF-β were evaluated by ELISA. Our data suggested that 
GW788388 treatment improved the electrocardiographic state of infected animals: 
reduced the bradycardia, the PR interval and P wave duration. GW788388 treatment 
also improved heart remodeling since restored the decreased LV ejection fraction. 
Furthermore, GW788388 treatment, reversed collagen and fibronectin expression in the 
heart of infected animals. We also observed that TGF-β circulating levels were increased 
due to T. cruzi infection and GW788388 treatment significantly reversed these levels. 
The therapeutic effects of GW78838 are promising and suggest a new possibility to treat 
cardiac fibrosis in the chronic phase of Chagas disease by TGF-β inhibitors. 

Supported by: INSERM / IOC-FIOCRUZ / CNPq / FAPERJ / DECIT 
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Desenvolvimento de medicamentos pediátricos para Doença de Chagas: 

situação atual e desafios a serem enfrentados 

Alessandra Lifsitch Viçosa1; Deise Cristina Drummond Xavier Lopes1 ; Caroline da 

Silva Pereira1  

1 Laboratório de Farmacotécnica Experimental, Farmanguinhos, Fiocruz – RJ 

 

Para o tratamento da Doença de Chagas existem apenas dois fármacos 

antiparasitários disponíveis com eficácia estabelecida: benznidazol e nifurtimox. Esta 

doença é considerada negligenciada por possuir poucas opções de tratamento, no 

entanto, quando fazemos referência ao tratamento pediátrico a situação fica ainda 

pior. Sabe-se que 90% dos recém-nascidos podem eliminar o parasita se tratados com 

benznidazol no primeiro ano de vida. A partir de levantamento bibliográfico dos últimos 

10 anos observa-se disponível no mercado apenas a forma farmacêutica sólida 

(comprimido) e nenhuma forma líquida pronta (xarope ou solução) nem mesmo 

preparação extemporânea (suspensão ou emulsão), que são as mais usadas para o 

público pediátrico. A vantagem do comprimido de 12,5 mg é que ele pode ser utilizado 

para tratar de recém-nascidos até crianças de 2 anos de idade, o que facilita a 

dosagem adequada sem a necessidade de se fragmentar e manipular partes de 

comprimidos de maiores dosagens. Além disso, ele pode ser usado para tratar 

adolescentes e adultos jovens. Em casos de intolerância ao benznidazol, tem-se como 

opção terapêutica o Nifurtimox de 30 mg pediátrico também na forma de comprimido. 

Os comprimidos de benznidazol de 12,5 mg podem ser dispersos em leite materno, 

leite de vaca, suco de laranja ou água, para facilitar a ingestão pela via oral. Não há 

registros de problemas de estabilidade do medicamento nestes meios e nem de sabor 

do medicamento até o momento. No entanto, quando se avalia qualitativamente os 

ingredientes da formulação pediátrica não se detecta nenhum tipo de aditivo que 

promova palatabilidade. Parte-se do pressuposto que a empresa produtora utilizou a 

estratégia regulatória de se basear na formulação já registrada na Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a concentração adulta (de 100 mg) fazendo 

apenas uma inclusão de nova concentração e para isso foi necessário manter-se os 

mesmos ingredientes da formulação adulta. Não foram encontrados registros quanto a 

formulação infantil de 30 mg Nifurtimox. A palatabilidade de medicamentos pediátricos 

para doenças tais como Chagas, Malária e Esquistossomose é comumente 

negligenciada. Tal fato é preocupante pois a falta da mesma pode afetar a adesão ao 

tratamento por parte do paciente, gerando um momento de tensão que envolve 

também os pais. Espera-se o aprimoramento destas formulações tornado a 

administração em crianças menos complicada e mais agradável ao sabor garantindo 

assim a eficácia terapêutica da medicação. 

 



 

 

 

 

Vetor, ciclos de transmissão, ecologia e biodiversidade 

Infecção de triatomíneos por Trypanosoma cruzi frente a produção de espécies 
reativas de nitrogênio pelo sistema imune 

 

Batista, K. S.1*, Vieira, C. S.1, Azambuja, P., Caruso, K.1, Castro, DP1 

1. Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ. 

 

Muitos fatores influenciam o desenvolvimento completo de Trypanosoma cruzi no 
hospedeiro invertebrado, dentre eles, as respostas imunológicas e a microbiota 
intestinal. Neste sentido, foram investigados os efeitos de espécies reativas de 
nitrogênio produzidas pelo inseto vetor, Rhodnius prolixus, sobre a infecção de T. cruzi 
e sobre o sistema imune do vetor. Para isto, foram tratadas ninfas de quinto estádio de 
R. prolixus com L-arginina, substrato para a produção de espécies reativas de 
nitrogênio, e L-NAME, o composto análogo que inibe a ação da óxido nítrico sintase. 
Ambos compostos foram administrados oralmente e por inoculação. Em insetos 
tratados oralmente com L-arginina, as amostras tiveram maior produção de óxido 
nítrico na hemolinfa, redução de atividade de catalase após 21 dias e menor atividade 
antibacteriana contra Serratia marcescens no trato digestivo. A inoculação da droga L-
arginina na hemocele dos insetos causou menor expressão do gene da óxido nítrico 
sintase e maior expressão do peptídeo antimicrobiano, defensina C no trato digestivo 
ambos avaliados um dia após a inoculação. Nos insetos infectados com T. cruzi e 
tratados com L-arginina tanto via oral como por inoculação observamos menos da 
metade do número de parasitas no trato digestivo em comparação com o grupo 
controle não tratado. No entanto, o tratamento oral com L-NAME, resultou em menor 
produção de óxido nítrico, redução de atividade da fenoloxidase na hemolinfa e 
redução na atividade da catalase 7 dias após tratamento. O L-NAME administrado via 
inoculação nos insetos causou menor expressão de óxido nítrico sintase e aumento da 
expressão de defensina C no corpo gorduroso. O tratamento de com L-NAME tanto 
por via oral como por inoculação em insetos infectados com T. cruzi acarretou na 
presença de mais que o dobro do número de parasitas no trato digestivo dos insetos 
em comparação com o grupo controle não tratado. Portanto, o nível de produção de 
espécies reativas de nitrogênio pode modular outras respostas imunológicas do 
triatomíneo tanto na hemocele como no trato digestivo. Essas alterações ou a própria 
presença de espécies reativas de nitrogênio influenciam o desenvolvimento do T. cruzi 
no vetor diminuindo assim a quantidade de insetos infectados.   
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The aim of this study was to identify the composition of the essential oil from leaves of 

Lippia sidoides (EOLS), a typical shrub commonly found in the dry northeast of Brazil, 

as well as to investigate the, nymphicidal, ovicidal, phagoinhibitory and excretion 

effects of EOLS, its major constituent thymol and its isomer carvacrol on fourth instar 

nymphs and eggs of Rhodnius prolixus, a Chagas’ disease vector. The nymphicidal 

and ovicidal activity of thymol, carvacrol, and EOLS was assessed by tests using 

impregnated Petri dishes. The lethal concentration values (LC50) for EOLS, carvacrol, 

and thymol were 54.48, 32.98, and 9.38 g/cm2, respectively. The ovicidal test showed 

that both, carvacrol and thymol (50 g/cm2) caused a significant hatching percentage 

inhibition (50% and 23.3%, respectively), while treatments with 10 g/cm2 or 50 g/cm2 

EOLS did not affect the hatching rate at all (80% and 90%, respectively). We observe 

an anti-feeding effect in insects fed with blood containing natural products. The oral 

treatment with 100 g/mL of natural products in blood led to a decrease of blood 

ingestion. Finally, excretion was affected in insects orally treated with 10, 50 or 100 

g/mL of carvacrol and in insects fed on blood containing 50 or 100 g/mL of EOLS. 

These findings offer novel insights into basic physiological processes that make the 

tested natural compounds interesting candidates for new types of insecticides. 

 

Keywords: Rhodnius prolixus, natural compounds, biological activity, Lippia sidoides 
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Chitinase enzymes are responsible for the hydrolysis of glycosidic linkages 

within chitin chains. In insects, they belong to glycoside hydrolase family 18 and are 

related to relocation of chitin during development and molting, digestion in detritivorous 

and predators, and control of thickness of the peritrophic membrane. 

Rhodnius prolixus is a main vector of Chagas disease, that is caused by the 

parasite Trypanosoma cruzi. There are 9 chitinase genes in the R. prolixus genome, 

but the role of their corresponding transcripts has not yet been studied in detail yet. 

Our goal is the detailed study of expression of R. prolixus chitinase transcripts, 

as well as analysis of their physiological role through silencing by RNAi. Knowledge of 

chitinase role in insects may reveal new targets for vector control, as well as reveal 

new aspects of their physiology and interaction between insects and microorganisms. 

Through phylogenetic analysis of coding sequences, we found that these genes 

belong to different subfamilies of GHF18 chitinases already described in other insects. 

We decided to check the effect of RNAi silencing to better understand the function of 

these genes. We conducted a concentration curve injecting increasing amounts of 

dsRNA (1μg, 3μg, 6μg and 2 x 3μg) to define which is the lowest concentration that 

would allow us to get a higher percentage of silencing. Based on the results, the 

RpCht7 gene was chosen for phenotype analysis, since it showed a high rate of 

silencing. We observed that silencing of RpCht7 increases mortality by 100% 

compared to the controls injected with dsGFP. However, it does not alter blood intake, 

diuresis, digestion, molting rate, molting defects, sexual ratio and mean hatching time. 

Nevertheless, silencing of RpCht7 reduces female oviposition, and percentage of 

hatching, which in the silenced insects is 34% smaller than the in controls. 
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Triatominae is a subfamily of the order Hemiptera whose species are able to feed on 
blood. This feeding behavior presents a great challenge to the insects, especially in 
Hemipteran species whose digestion is performed by lysosomal-like cathepsins instead 
of the more common trypsin-like enzymes. We screened peptidases in the Rhodnius 
prolixus genome and studied in further detail families A1, C1, C2 and M17 that seem to 
be involved in the adaptation for blood digestion. Correlate gene expression and 
protease activities observed after blood ingestion in different tissues of R. prolixus. 
Genes were confirmed by PCR, gene expression was evaluated by semi-quantitative 
RT-PCR and proteolytic activity was measured using fluorogenic substrates as Z-Phe-
Arg-AMC and 7-MOC-4-Acetyl-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Lys(DNP)-D-Arg-
amide. Results corroborate annotation of analysed sequences and confirm the 
presence of putative horizontally transferred bacterial genes. Expression analysis 
showed most sequences are expressed in the gut at some point during digestion, with 
the exception of genes RPRC00309 (family C1), RPRC013353 (family C2) and 
RPRC000644 (family M17). Some genes seem to be expressed constitutively (i.e. 
RPRC006028 and most of family M17), while others are expressed preferentially in the 
posterior midgut, like RPRC015299 and RPRC015290. Peptidase activity showed 
different patterns throughout digestion, cysteine peptidase displayed higher levels of 
activity in posterior midgut content, while aspactic peptidase activity are more abundant 
in epithelial portion of anterior and posterior midgut. Both enzymes showed maximal 
activities between 5 and 9 days after the blood meal. There are at least 18 genes from 
peptidase family A1, 15 from C1, 10 from C2 and 12 from M17 being expressed in R. 
prolixus gut during blood digestion. Peptidase activities show differential patterns 
according to tissue, time and specificity. 
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Advances on the triatomine-microbiota-Trypanosoma cruzi tripartite interaction 
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The insect microbiota has recently been shown to play pivotal roles regarding the 
competence of vectors in transmitting pathogens through an array of mechanisms such 
as (1) the elicitation of the insect’s immune system, (2) pathogen sequestration by 
microbes, and (3) the action of bacteria-secreted anti-pathogenic molecules. These 
capabilities make the microbiota an interesting alternative to be pursued for the 
development of new strategies to control vector borne diseases. Chagas disease is 
one of the most important parasitic diseases in Latin America with about 8–10 million 
people infected. Humans acquire the disease when they come into contact 
with Trypanosoma cruzi-infected feces of blood-sucking bugs of the subfamily 
Triatominae. We started our investigation by determining the bacterial diversity of field-
collected specimens of the native caatinga vector species Triatoma sordida. The 
innovations of this phase of the study were the assessment of the microbiota present in 
different individualized intestinal segments of specimens of all developmental stages 
(coming straight from their natural ecotopes), via pyrosequencing of the 16S ribosomal 
DNA marker. We discovered that (i) the insect microbiota composition changes from 
one developmental life cycle to the next; and (ii) that the intestinal tract cannot be 
regarded as a ‘single homogeneous environment’, as its three segments are colonized 
by different bacterial genera. All samples presented the four major phyla 
Actinobacteria, Proteobacteria, Firmicutes and Bacteroidetes. The next step was to 
isolate cultivable bacteria from the insect’s midgut. Seven bacteria were successfully 
isolated: four Actinobacteria and three Firmicutes. These were used in further 
experiments to evaluate their potential to modulate T. cruzi development. No bacterium 
was able to inhibit the development of the parasite. However, molecules secreted by a 
Bacillus sp. caused remarkable increase in T. cruzi replication both in vitro and in vivo. 
We then proceeded to determine which molecules were responsible for this important 
probiotic effect. The secreted supernatant was submitted to different treatments (with 
DNAse, RNase, proteinase K, trypsin, and boiling) and size-exclusion chromatography 
with gel filtration. We found that peptides smaller than 5 kDa are responsible for this 
probiotic effect. Low molecular weight peptides are currently being analyzed by mass 
spectrometry. The fact that this bacterium is naturally present in T. sordida (and 
perhaps in other Triatoma species as well) leading to higher natural infection rates, 
envisioning a way to block its probiotic effects could result in the opening of new 
avenues in the control of Chagas disease transmission. 
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Pesquisa de Fonte Alimentar em Triatomíneos coletados em municípios do Rio 

Grande do Sul 

Rocha, N.B.1; Verly, T.1; Lima, N.2; Mallet, J.2; Pita-Pereira, D.1; Britto, C1. 

1Laboratório de Biologia Molecular e Doenças Endêmicas – IOC (FIOCRUZ) – Rio de 

Janeiro 

2 Laboratório Interdisciplinar de Vigilância Entomológica em Díptera e Hemíptera – IOC 

(FIOCRUZ) – Rio de Janeiro 

A determinação das fontes alimentares de vetores hematófagos, como os 

triatomíneos, é importante para identificar possíveis espécies de vertebrados 

envolvidos nos ciclos de transmissão do agente etiológico da doença de Chagas. 

Neste trabalho, estão sendo desenvolvidas e aplicadas metodologias de PCR 

multiplex e sequenciamento utilizando iniciadores que amplificam o gene citocromo b 

(cyt b) em diferentes vertebrados e outro par, que amplifica um gene constitutivo no 

material biológico analisado (triatomíneos), para o estudo do hábito alimentar em 

insetos vetores da doença de Chagas coletados em seis municípios do Estado do Rio 

Grande do Sul. Foram realizados ensaios de eficiência e especificidade dos 

iniciadores para o gene cyt b, em amostras contendo DNA de humano, gambá, 

morcego, ovino, gato, cão, rato, galinha, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma rangeli, 

Leishmania braziliensis e Leishmania chagasi.  A banda de 383 pb foi amplificada em 

todas as amostras de vertebrados, não sendo amplificada nas amostras de 

tripanossomatídeos. Adicionalmente, os produtos amplificados foram sequenciados, 

confirmando as diferentes possíveis fontes alimentares. Em relação ao PCR multiplex 

(primers cyt b-vertebrado e gene constitutivo-triatomíneo), realizamos ensaios 

utilizando amostras de insetário de Rhodnius prolixus alimentados artificialmente com 

sangue de galinha e obtivemos uma boa amplificação da banda correspondente ao cyt 

b, demonstrando a eficiência dos primers na detecção de fonte alimentar e da banda 

correspondente ao gene constitutivo de triatomíneos, o que é importante para controlar 

resultados falso negativos. Foi determinada uma temperatura de anelamento de 55 °C, 

para ambos os primers. Quanto à avaliação da sensibilidade de detecção da fonte 

alimentar em relação ao tempo de alimentação, utilizamos amostras de insetário de R. 

prolixus que foram alimentados com sangue de coelho, em um período entre 8 e 80 

dias pós-alimentação, e foi possível a identificação até 80 dias após o repasto 

sanguíneo. Foram coletados 401 triatomíneos, que já estão sendo processados para o 

sequenciamento pela Plataforma de Sequenciamento PDTIS/IOC/FIOCRUZ. Destes, 

126 eram Triatoma infestans coletados no foco residual no município Santa Rosa e a 

fonte alimentar identificada foi Gallus gallus em 15 exemplares já sequenciados. O 

desenvolvimento de metodologias para o estudo de fontes alimentares em insetos 

vetores nos disponibilizará técnicas sensíveis e precisas, gerando dados que auxiliam 

a compreensão do ciclo de transmissão do T. cruzi nas áreas de estudo. 

Suporte: CNPq 473859/2013-2016, FIOCRUZ/PAEF 
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Entomological survey in the state of Piauí, Northeastern Brazil, reveals 

intradomiciliary colonization with Triatoma brasiliensis macromelasoma and the 

risk of Chagas disease transmission 
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In northeast Brazil, native triatomine species such as Triatoma brasiliensis, among 

others, are the predominant vectors of Chagas disease. Triatoma brasiliensis is a 

complex of four species: T. brasiliensis, comprised of two subspecies (T. b. brasiliensis 

and T. b. macromelasoma), T. juazeirensis, T. sherlocki, and T. melanica. These 

insects, which are capable of re-colonizing the domestic environment from wild stocks, 

represent an enormous challenge to the control of Chagas disease. The reduction of 

entomological surveillance and domestic insecticide spraying practices can lead to the 

re-colonization of homes. This survey aims to assess the presence of triatomines both 

in and around domestic units in rural communities where vector control is intermittent in 

the state of Piauí. The study was performed in 11 rural communities in São João in 

2016. Active search of triatomines was performed in areas both within and peripheral to 

the houses. The study area included 30 houses in the communities of Grajal (n=3), 

Pedra D`Agua (n=2), Eugênio (n=8), Marrecas (n=1), Duque (n=1), Lagoa (n=1), Curral 

Velho (n=7), Santa Maria (n=1), Canto do Jepipapo (n=4), Espinheiro (n=1), and Lagoa 

da Serra (n=1). Vectors of Chagas disease were found in 15 (50%) domiciliary units. A 

total of 279 specimens were collected; 108 (38.8%) of these constituted intradomiciliary 

colonies, and were characterized by the presence of all developmental instars of 

insects, including eggs. Among intradomiciliary colonies, 73 (67.6%) were nymphal 

instars: 1st instar N1=6, N2=14, N3=28, N4=7, and N5=18. Specimens were found in 

abundance beneath bed mattresses, and inside cracked mud walls as well as on the 

surface of plastered walls. Importantly, engorged insects were recovered from inside 

houses. 61 adult insects (40 females and 21 males) were identified with taxonomic 

keys proposed by Costa et al. (2014). All adult insects corresponded to T. b. 

macromelasoma Triatomines were also present in the peridomiciliary areas of houses, 

mainly in chicken huts and piles of tiles. The mean number of insects caught per 

household was 19.9 (range=1–99; standard deviation=26.2). The mean number of 

insects inside positive houses was 9.5 (range = 1–37; SD=11.2). The present study 

demonstrates the presence of Chagas disease vectors within in the homes of São 

João. Data reaffirm the need for the reimplementation of Chagas disease control 

activities in the state of Piauí and the necessity for prevalence surveys in order to 

characterize the current Chagas disease morbidity pattern in the state.  

 Key-words: Chagas disease, Triatoma brasiliensis macromelasoma, State of Piauí 
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Molecular detection and quantitation of Trypanosoma cruzi in field-triatomines 

from three biomes in Brazil  

Thaiane Verly1; Paula Finamore-Araujo1; Otacilio C. Moreira1; Suzete A. O. Gomes2; 

Catarina Macedo Lopes3; Danielle Misael de Sousa3; Lívia Reis Azevedo1; Fabio Faria 

da Mota4; Claudia Masini d’Avila-Levy5; Jacenir R. Santos-Mallet3 & Constança Britto1 

1Laboratório de Biologia Molecular e Doenças Endêmicas, Instituto Oswaldo 

Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro; 2Laboratório de Biodiversidade de Parasitas e Vetores, 

Universidade Federal Fluminense/UFF, Niterói, Rio de Janeiro; 3Laboratório 

Interdisciplinar de Vigilância Entomológica de Diptera e Hemiptera, Instituto Oswaldo 

Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro; 4Laboratório de Biologia Computacional e Sistemas, 

Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro; 5Laboratório de Estudos Integrados em 

Protozoologia, Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro. 

 

Chagas disease is a complex anthropozoonosis with distinct domestic and sylvatic 
mammal species acting as potential reservoirs. The diversity of vector species and 
their habitats are among the factors that hinder the control of the disease. Control 
programs periodically monitor the prevalence of T. cruzi infection in insect bugs 
through microscopical observation of diluted feces. However, microscopic examination 
presents limited sensitivity in samples with low parasite numbers, difficulty for 
examining distinct evolutionary stages of the insect and may turn limited to differentiate 
T. cruzi from other trypanosomatids, which are morphologically similar. Here, we report 
two highly sensitive and accurate methodologies to infer T. cruzi infection rates and to 
quantify parasite load in the gut of field-triatomines. Triatomines were manually 
collected in the period 2011/2012 and 2014/2015, in domestic, peridomestic or sylvatic 
habitats in rural areas of 26 municipalities, encompassing three distinct Brazilian 
biomes: Caatinga, Cerrado and Atlantic Rainforest. Following morphological and 
taxonomical identification, the search of flagellated protozoa was performed by optical 
microscopy. Insects were also analyzed for T. cruzi infection using two multiplex PCR-
based assays for detection (kDNA-PCR) and parasite load quantification (SAT-DNA-
qPCR). A conventional PCR targeting T. cruzi kDNA and a TaqMan qPCR directed to 
the parasite nuclear satellite DNA (SAT) were developed, both in multiplex, with the 
triatomine 12S subunit ribosomal RNA gene, used as internal amplification control. The 
combined methods were assayed on a panel of 205 field-triatomine samples. 
Diagnostic analysis revealed 21 % positivity for the kDNA-PCR, whereas microscopic 
examination was able to identify the parasite in only 7.0 % of the PCR positive 
samples. Negative PCR results were confirmed by the absence of T. cruzi flagellates 
using microscopy. Caatinga biome yielded the highest T. cruzi infection rate (60 %), 
followed by the Atlantic Rainforest and Cerrado with 7.1 % and 6.1 %, respectively. In 
addition, a wide range distribution of parasite load, varying from 8.05 × 10-2 to 6.31 × 
1010 was observed, with a median of 2.29 × 103 parasites/triatomine equivalents. When 
parasite load was analyzed by triatomine species, a significant higher median was 
evidenced to Panstrongylus lutzi in comparison to Triatoma brasiliensis. Taking 
together, our results demonstrate high sensitive PCR-based methodologies to monitor 
T. cruzi infection in triatomines. In addition, the qPCR assay raises the possibility of 
further evaluation parasite load, as a promising biomarker of the vectorial capacity of 
triatomines in Chagas disease endemic areas. 
 
Funding: PAEF-Fiocruz, Universal/CNPq, DECIT/CNPq and FAPERJ.  
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


