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RELATÓRIO FINAL DA  

I REUNIÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE DOENÇA DE CHAGAS 

DA FIOCRUZ -PIDC/FIOCRUZ 2000 

 
1. A reunião: estiveram presentes 21 laboratórios de 05 unidades da FIOCRUZ, com 71 

participantes. Outros 06 laboratórios exprimiram sua vontade porém impossibilidade de 
participar naquele momento, em virtude dos feriados de carnaval. 

 
Unidade Laboratórios Participantes presentes 

IOC (Rio) 13 44 
CPqRR (Belo Horizonte) 05 19 
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CPqAM (Recife) 1 2 
CPqHEC 1 2 
BioMang 1 2 
Convidados externos  2 
Total 21 71 
 

O Prof. Eloi Garcia, presidente da FIOCRUZ, abriu o encontro, saudando a iniciativa 
de organização de articulações visando maior colaboração e integração institucional, e se 
comprometendo em auxiliar na busca de recursos para os eventuais projetos que forem 
estruturados. Confirmou assim na prática as intenções de apoio já explicitadas no documento 
convocatório da reunião (ver anexos), divulgado pela sua Vice-Presidência de Pesquisa e 
Ensino. O diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Prof. José Rodrigues Coura, também falou na 
abertura do encontro, trazendo sua experiência pessoal como pesquisador em doença de 
Chagas e como participante dos Programa de Esquistossomose, acreditando que se o PIDC 
realmente vier a agregar os laboratórios que já trabalham com doença de Chagas na 
FIOCRUZ, o IOC terá muito a contribuir e a crescer.  

O programa (ver anexos) foi cumprido como previsto: foi apresentado um painel 
completo de linhas de pesquisa, seus resultados de maior impacto, e das perspectivas de todos 
os laboratórios presentes; na ultima sessão os participantes se dividiram em grupos de 
trabalho temático, nas três áreas de competência identificadas como presentes, e redigiram um 
documento de proposições e intenções de trabalho conjunto (recomendações). A plenária final 
do encontro discutiu e ratificou as recomendações e os pesquisadores indicados para 
coordenar a execução de cada uma, que deverão ser implementadas nos meses seguintes e 
avaliadas em reunião da coordenação, em novembro de 2000. 

 
2. As resoluções: 
 

 Os laboratórios presentes apoiam a criação do Programa integrado em doença de 
Chagas e indicam como coordenadores para o biênio 2000-2002, os pesquisadores 
Wilson Savino e Liléia Diotaiuti. 

 As reuniões do Programa serão bi-anuais, em datas e locais independentes das reuniões 
anuais sobre pesquisa básica ou aplicada em doença de Chagas, respectivamente em 
Caxambu e Uberaba. No entanto estas reuniões poderão servir de referência para a 
organização das reuniões do PIDC e, em especial durante a reunião de Caxambu 2000, os 
coordenadores deverão fazer uma avaliação do andamento da implementação das 
recomendações  formuladas no primeiro encontro.  

 Será implementada uma “home-page” do programa, para constante informação dos 
laboratórios participantes e atualização de dados. Coordenação: Sylvio Celso G. da Costa 
(IOC) 

 
3. Recomendações das oficinas de trabalho: 
 
A. Tema 1: Marcadores de evolução da doença de Chagas humana (clínicos, 

parasitológicos, imunológicos, bioquímicos, etc.); Modelos experimentais in 
vivo e in vitro. 

1. Implementar, estruturar e apoiar a execução de um estudo longitudinal de marcadores 
clínicos, imunológicos e moleculares da evolução da doença de Chagas. Coordenador: 
Rodrigo Correa-de-Oliveira 
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2. Buscar as condições para a montagem de uma coleção de material biológico da doença 
de Chagas (de pacientes, parasitas e vetores, soros, células, DNA, etc.): Coordenador: 
Maria da Glória Bonecini-de-Almeida 

3. Sistematizar os métodos de triagem de drogas tripanocidas, organizar uma extratoteca, 
e facilitar a aquisição de equipamentos e a busca de novas metodologias que permitam 
uma maior velocidade na avaliação de novas drogas in vitro e in vivo: Coordenadores: 
Solange Castro (IOC), Alvaro Romanha (CPqRR), Sonia Andrade (CPqGM) e Yara 
Gomes (CPqAM). 

4. Reunir dados para a confecção de um catálogo dos modelos experimentais in vivo e in 
vitro  atualmente disponíveis na FIOCRUZ e de suas respostas biológicas à infecção pelo 
T. cruzi. Coordenação: Tania Araújo-Jorge 

5. Solicitar uma reunião com o Conselho Deliberativo da FIOCRUZ para discussão da 
problemática de biotérios para experimentação animal , com a presença do 
coordenador do PIDC (Wilson Savino) e mais um representante de cada unidade da 
FIOCRUZ envolvida no problema, a saber: Yara Gomes (CPqAM), Alvaro Romanha 
(CPqRR), Lain Carvalho (CPqGM) e Tania Araújo-Jorge (IOC). 

6. Apoiar as pesquisas solicitadas no relatório da Oficina de Trabalho sobre estes temas 
ocorrida na reunião de Uberaba/99, a saber: 

a) marcadores de evolução da forma indeterminada para as formas determinadas: ainda não se 
conhece marcador inequívoco; porém possíveis estudos devem ser desenvolvidos para:  
• estabelecer linhagens/clones de células T humanas respondedoras a antígenos do T. cruzi e 

do tecido cardíaco, molecularmente definidas 
• ampliar os estudos sobre os níveis de citocinas em função das diferentes formas clínicas, 

particularmente de IL-10, IFN-γ e TGF-β. 
• em estudos longitudinais, avaliar a importância de glutationa-peroxidase, CK-MB e 

troponina nas diferentes formas clínicas 
• estimular as pesquisas em torno de marcadores genéticos que possam estratificar 

populações ou grupos de indivíduos mais ou menos susceptíveis ao processo de infecção e 
ao desenvolvimento da doença 

b) marcadores de evolução das formas determinadas (gravidade): estão consolidados os 
marcadores que determinam a extensão do acometimento miocárdico  
• eletrocardiográficos: bloqueio completo de ramo direito associado ao hemibloqueio 

anterior esquerdo; zona eletricamente inativa; taquicardia ventricular não sustentada ao 
holter, extra-sístoles ventriculares complexas polimórficas 

• ecocardiográficas: presença de disfunção ventricular esquerda de grau moderado ou 
severo com fração de ejeção inferior a 40% 

são marcadores  promissores, que ainda precisam de maior amparo de investigação: alterações 
eletrocardiográficas mutáveis; alterações da função sistólica e diastólica regional ao dopller 
tissular; denervação autonômica e distúrbios da perfusão evidenciados pela cintigrafia 
tomográfica; avaliação da função autônoma através de diversos testes existentes. 
 
B. Tema 2: Vetores 
Integrantes: Lab. Triatomíneos Epidemiologia Doença de Chagas: Liléia Diotaiuti 
(coordenadora do grupo), Alessandra Aparecida Guarneri, Ana Cristina Rena de Vitta, Herton 
Helder Rocha Pires, Marcelo Gustavo Lorenzo, Raquel Aparecida Ferreira; Lab. Bioquímica, 
Fisiologia e Imunologia de Insetos: Cícero Brasileiro Mello, Marcelo Gonzales Salabert 
 

Os dois laboratórios representados no encontro manifestaram-se absolutamente favoráveis 
ao desenvolvimento de um programa integrado, uma vez que apresentam experiências 
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complementares, e a aproximação dos mesmos poderá potenciar avanços nos estudos sobre 
triatomíneos. Considerando que esta é a primeira experiência de trabalho integrado entre os 
pesquisadores da Fiocruz que trabalham com triatomíneos, e que outros grupos da instituição 
não participaram desta primeira reunião, será necessária uma primeira etapa de 
aproximação dos grupos, para que melhor se conheçam, na busca de possibilidades concretas 
de produção integrada. Os demais grupos que trabalham com triatomíneos na Fiocruz 
serão convidados a participar desta etapa, que se dará através de visitas aos laboratórios 
e intercâmbio de estudantes, estagiários e pesquisadores. Nestas ocasiões, considerando o 
perfil e experiência de cada laboratório, serão discutidas as idéias e propostas que poderão 
constituir projetos de pesquisas. Os dois laboratórios concordaram que, dentre as atividades 
que poderão ser implementadas imediatamente, incluem-se: 

 
1. A criação e oferecimento de uma disciplina para os cursos de pós-graduação do IOC, 

naturalmente incluindo tópicos da competência do Laboratório de Triatomíneos e 
Epidemiologia da Doença de Chagas, e o de Bioquímica, Fisiologia e Imunologia de 
Insetos. 

2.  O grupo coloca-se à disposição do SUS para apoiar as atividades de controle da doença 
de Chagas, através do oferecimento de treinamentos e cursos sobre triatomíneos para 
técnicos, consultorias, etc. 

3. Da mesma forma, o grupo se compromete a desenvolver as pesquisas apontadas como 
prioritárias em Uberaba, na Oficina de Trabalho sobre “Estratégias para a vigilância 
epidemiológica da doença de Chagas na perspectiva da descentralização das ações”, 
realizada na Reunião de Pesquisa Aplicada sobre Doença de Chagas, em novembro de 
1999, conservando, naturalmente, o perfil e vocação dos nossos laboratórios.  

4. Os dois laboratórios se propuseram organizar e coordenar conjuntamente um Simpósio 
sobre Triatomíneos dentro da programação da Reunião de Pesquisa Básica sobre Doença 
de Chagas, a realizar-se em novembro do ano 2000.  

 
C. Tema 3: Diagnóstico, tipagem molecular e filogenia 
 
Participantes: IOC: Octavio Fernandes  (octaviof@gene.dbbm.fiocruz.br) e Constança Britto 
(cbritto@gene.dbbm.fiocruz.br); CPqRR: Alvaro Romanha  
(romanha@netra.cpqrr.fiocruz.br) e Olindo Martins Filho; CPqAM: Yara Gomes 
(yara@cpqam.fiocruz.br) 
 
O grupo estruturou suas discussões baseando-se no documento previamente emitido por pares 
durante o último Congresso de Pesquisa Aplicada em Doença de Chagas, sediado em Uberaba 
(1999). Seguem-se os pontos chaves do consenso: 
 
Diagnóstico e acompanhamento terapêutico 
1. O diagnóstico da Doença de Chagas deve ser baseado em sorologia tradicional e nos 

métodos parasitológicos. Sorologias com resultados duvidosos deverão ser processadas de 
igual forma em centros de referência (IOC, CPqRR, CPqAM)  para eventuais 
confirmações. Nestes casos recomenda-se também a utilização da técnica do PCR. 

2. Como acompanhamento terapêutico e mesmo como critério de cura deve-se utilizar a 
sorologia convencional, técnicas parasitológicas, sorologia com antígenos recombinantes 
e PCR. 

3. Técnicas alternativas deverão ser testadas como por exemplo – TESA (Eufrosina 
Umezawa), ELISA-quimioluminescência, anticorpos líticos (lise mediada pelo 
complemento, citometria de fluxo e PCR quantitativa 
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4. Sente-se a necessidade de um estudo longitudinal com desenho experimental que 
contemple as metodologias acima. Avaliar a necessidade de titulação para ELISA com 
recombinantes (CRA/FRA) para controle de cura. Esses estudos deveriam ser apoiados 
pelo PAPES. 

 
Marcadores filogenéticos  
 
1. Estoques isolados a partir de xenodiagnóstico ou hemocultivos deverão ser processados 

através de técnicas moleculares de tipagem. Banco de cepas disponíveis: IOC (Medicina 
Tropical – Octavio Fernandes; Protozoologia: Maria Auxiliadora de Souza); CPqRR 
(Álvaro Romanha); CPqGM (Sonia Andrade). 

2. Sente-se a necessidade de desenvolvimento de marcadores com maior poder resolutivo 
para se poder correlacionar com propriedades biológicas, virulência, patogenicidade, 
tropismo celular e tissular, resistência a drogas, interação com o sistema imune. 

3. Filogenia baseada em genes codificantes de proteina. 
 
 


