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1. Participantes: 53 pesquisadores da Fiocruz, representando 31 laboratórios de 

9 Unidades da Fiocruz (IOC, CPqRR, CPqLMD, IPEC, Bio-Manguinhos, IBMP, 
IFF, CPqGM, CPqAM) e1 representante da VPPqDT.

2. Objetivos da Reunião:

- Promover a integração dos grupos de pesquisas em doença de Chagas.
- Revisar as recomendações do II Encontro (2005) para definir resultados de 

impacto a serem obtidos até o ano do centenário da descoberta (2009).
- Estruturar as redes temáticas de Chagas na Fiocruz. 
- Definir e propor PROJETOS vinculados às redes temáticas.
- Compor equipes inter-laboratoriais, inter-unidades, e inter-institucionais para a 

preparação dos projetos.
- Identificar  as  oportunidades  atuais:  NIH,  Decit,  CNPq-Universal,  CNPq 

Amazônia, Finep-Inovação Terapêutica e Diagnóstica.
- Otimizar o uso do site do PIDC.

3. Gestão do PIDC 2006-2007:

Inicialmente definimos a estrutura de gestão do PIDC no período de 2006-
2007. Esta equipe também organizará o IV encontro do PIDC a ocorrer em 
maio de 2007.

a. Coordenadores:
José Rodrigues Coura
Joseli Lannes-Vieira
Rodrigo Correa-de-Oliveira
Tania Cremoni Araújo-Jorge

b. Representantes regionais:
Minas Gerais:  Olindo Martins Filho 
Bahia:  Marcos André Vannier
Pernambuco: Yara Gomes
Paraná:  Marco Krieger
Amazonas:  Fernando Abad-Franch 



c. Secretaria Executiva e site: 
Andreia Pires Dantas

Web-boys:
André Luis Rodrigues Roque - IOC
Rubem Menna Barreto - IOC

Colaboradores: 
Helene Barbosa - IOC
Wim Degrave - VPPqDT

4. Redes temáticas:

Após discussões, foram mantidas as redes temáticas definidas no II Encontro 
do PIDC:
- Rede 1: Medicamentos, terapêutica e ensaios clínicos
- Rede  2:  Taxonomia  de  vetores  e  ecologia  de  ciclos  de  transmissão  do 

Trypanosoma cruzi
- Rede 3: Diagnóstico, evolução clínica e patogênese

5. Recomendações do III Encontro do PIDC

4.1 Criar – Diretório (s) do CNPq-PIDC – consulta ao responsável da Fiocruz 
será feita  e  a decisão de criação de 1 ou 3 diretórios será tomada por 
consulta aos membros do PIDC (L-Chagas).

4.2 Realizar 4 workshops com as seguintes temáticas:

4.2.1- Clínica - padronização de protocolos para acompanhamento de pacientes 
chagásicos (coortes urbanas e rurais) a se realizar no Rio de Janeiro. 
Prazo: Setembro/2006
Responsáveis:  Manoel Octavio, Sergio Xavier, Andrea Silvestre, Pedro Emanuel 
Brasil, José R. Coura

4.2.2- Doença de Chagas no Amazonas, particularidades de diagnóstico e lacunas 
no entendimento das relações parasito-vetor-hospedeiro a se realizar em Manaus.
Prazo: Setembro/2006
Responsáveis: Fernando Monteiro e Fernando Abad-Franch

4.2.3- Plataforma de micro-arranjos, busca de salto de qualidade, a se realizar no 
Rio de Janeiro.
Prazo: 2006
Responsáveis: Marcos Krieger, Milton Moraes, Wim Degrave, Octavio Fernandes

4.2.4- Quimioterapia e Trypanosoma cruzi 
Prazo: 2007
Responsáveis: Marcos André Vannier, Rubem Barreto e Herbert Gomes



6. Detalhamento das propostas das redes temáticas

5.1 Rede 1: Medicamentos, terapêutica e ensaios clínicos clínicos

Coordenadores: Solange Lisboa Castro e Maria de Nazaré Soeiro

Participantes presentes
Alejandro Hasslocher-Moreno IPEC alejandro@ipec.fiocruz.br
Helene Santos Barbosa IOC helene@ioc.fiocruz.br
Herbert Leonel de Matos Guedes IOC herbert@biof.ufrj.br
Marcos André Vannier dos Santos CPqGM vannier@cpqgm.fiocruz.br
Maria de Nazaré Correia Soeiro IOC soeiro@ioc.fiocruz.br
Marilene M. do Canto Cavalheiro IOC mcantoca@ioc.fiocruz.br
Marina Vianna Braga IOC mvbraga@ioc.fiocruz.br
Renata Oliveira de Araújo Soares IOC rasoares@ioc.fiocruz.br
Rubem F. S. Menna-Barreto IOC rubemb@ioc.fiocruz.br
Solange Lisboa de Castro IOC solange@ioc.fiocruz.br
Tânia C. Araújo-Jorge IOC taniaaj@ioc.fiocruz.br
Wim Degrave IOC wdegrave@fiocruz.br

 
Integrantes da Rede I*

Alejandro Hasslocher-Moreno IPEC alejandro@ipec.fiocruz.br
Álvaro Romanha  CPqRR romanha@cpqrr.fiocruz.br 
Carlos Zani CPqRR zani@cpqrr.fiocruz.br
Edson Ferreira  Far-M edsonf@far.fiocruz.br
Helene Santos Barbosa IOC helene@ioc.fiocruz.br
Herbert Leonel de Matos Guedes IOC herbert@biof.ufrj.br
Joseli Lannes Vieira IOC lannes@ioc.fiocruz.br
Leonor L. Leon IOC lleon@ioc.fiocruz.br
Marcos André Vannier dos Santos CPqGM vannier@cpqgm.fiocruz.br
Maria de Nazaré Correia Soeiro IOC soeiro@ioc.fiocruz.br
Marilene M. do Canto Cavalheiro IOC mcantoca@ioc.fiocruz.br
Marina Vianna Braga IOC mvbraga@ioc.fiocruz.br
Maurilo José Soares IOC maurilio@ioc.fiocruz.br
Núbia Boechat  Far-M boechat@far.fiocruz.br
Renata Oliveira de Araújo Soares IOC rasoares@ioc.fiocruz.br
Rubem F. S. Menna-Barreto IOC rubemb@ioc.fiocruz.br
Salvatore Giovanni de Simone IOC dsimone@ioc.fiocruz.br
Silvane Murta CPqRR silvane@cpqrr.fiocruz.br
Solange Lisboa de Castro IOC solange@ioc.fiocruz.br
Tania C. Araújo-Jorge IOC taniaaj@ioc.fiocruz.br
Valeria R. A. Pereira CPqAM valeria@cpqam.fiocruz.br
Wim Degrave IOC wdegrave@fiocruz.br
Yara Gomes CPqAM yara@cpqam.fiocruz.br

*Participantes dos II- e III-PIDC e pesquisadores que aceitaram convite feito após o II PIDC

Inicialmente foi feito um resumo dos objetivos propostos na rede 1 (anexo 1) 
e dos resultados decorrentes da II  PIDC (2005, Caxambu) que incluíram: (i)  a 
identificação dos participantes da rede (item 3) e convite a outros pesquisadores; 
(ii)  redação  de  um  pré-projeto  compilando  objetivos,  metas  e  abordagens 
experimentais referentes a diferentes grupos de pesquisa (*); e (iii) elaboração de 
protocolos de padronização para ensaios in vitro. 
(*) encaminharam projetos em mar/06: Solange L. de Castro, Dra. Alcione Silva de 

Carvalho (Farmaguinhos/FIOCRUZ - alcione@far.fiocruz.br)
Maria de Nazaré Soeiro, Joseli Lannes, Leonor Leon.
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5.1.1 PROPOSTAS DISCUTIDAS E PRAZOS

A) Elaboração dos protocolos de padronização dos ensaios  in vitro: com 
base na proposição do II PIDC, foi finalizada a primeira versão dos POPs in vitro 
(Solange  &  Maria  de  Nazaré)  para  avaliação  de  atividade  anti-T.  cruzi.  Esta 
versão foi enviada ao Álvaro Romanha para análise e a seguir será enviada aos 
demais participantes. 

Este protocolo contempla metodologias relacionadas aos ensaios:
a. Com formas tripomastigotas sangüíneas (cepa Y) 
b. Com formas intracelulares (cepa Y) 
c. De  toxicidade  celular  (morfologia,  MTT  e  dosagem  de  lactato 

desidrogenase)
Prazo: 12/jul/06

B) Elaboração dos protocolos de padronização dos ensaios in vivo 
A primeira versão dos POPs dos ensaios  in vivo está sendo preparada por 

Solange & Maria de Nazaré e contempla: 
a. modelo experimental, inóculo
b. esquema de tratamento, via de administração, dose
c. parâmetros a serem avaliados (parasitemia, mortalidade, etc)
d. ensaios de toxicidade (lesão renal, hepática e cardíaca) 
Prazo: 28/jul/06

C) Criação de Laboratório de Referência de Bioensaios Tripanocidas 
Como desdobramento das discussões sobre a padronização de metodologias, 

foi identificada a necessidade de se ter um laboratório de referência onde seriam 
realizados ensaios (em estoques representantes dos diferentes biodemas de  T. 
cruzi a  serem  identificados)  de  potenciais  compostos  ativos  já  previamente 
identificados pelos integrantes da rede 1 (através de ensaios in vitro e in vivo). Foi 
sugerida  por  Wim  Degrave  a  redação  de  uma  carta  de  intenção  a  ser 
encaminhada ao PDTIS para suporte infra-estrutural e de recursos humanos. Esta 
carta será redigida pelas coordenadoras e encaminhada para avaliação pela rede 
1. 

Prazo de envio da carta: 23/jun/06 

D) Levantamento de informações sobre a oficialização de colaborações inter-
institucionais 

Durante a reunião no dia 17/maio foi observado que várias colaborações que 
envolvem outras instituições (em especial, grupos de síntese orgânica) não estão 
formalizadas.  Assim,  serão  levantadas  junto  à  GESTEC  e  repassadas  aos 
integrantes  da  rede  as  informações  necessárias  para  oficializar  este  tipo  de 
colaboração, o que deverá ser feito separadamente pelo responsável por cada 
sub-projeto. 

Responsáveis pelo levantamento: Solange & Maria de Nazaré
Prazo:   23/jun/06  

E) Consolidação de um projeto geral da rede 1
Visando submissão a futuros editais, ficou acordado que os participantes do III 

PIDC enviarão um sub-projeto contendo a justificativa do estudo (2 parágrafos), 



objetivos  do  sub-projeto  (máximo  de  quatro),  abordagens  experimentais, 
referências e equipe envolvida. Tais informações serão repassadas aos outros 
participantes da rede.

Responsáveis pela consolidação: Solange & Maria de Nazaré
Prazo para envio dos sub-projetos: 26/mai/06
Prazo  para  consolidação:  23/jun/06    (caso  todos  sub-projetos  tenham  sido   

enviados no prazo)

F) Levantamento de possíveis oportunidades de financiamento 
Foi definido que Marcos André Vannier, Marilene Cavalheiros e Renata Soares 

ficarão responsáveis pela identificação de editais que possam apoiar o projeto da 
rede 1.  

Prazo para levantamento: 2/jun/06

G) Organização de workshop sobre Quimioterapia & Trypanosoma cruzi em 
2007 (sugerido por Marcos André Vannier)

Responsáveis: Marcos André Vannier, Rubem Barreto e Herbert Guedes

5.1.2 RECOMENDAÇÕES GERAIS

A) Manutenção dos testes de triagem in vitro e in vivo de novas drogas e de 
imunomoduladores;

B) Implementação de testes contra alvos do metabolismo do parasita através 
da reconstrução de vias metabólicas (como síntese de esteróis,  espermidina e 
transporte de putrescina, responsável Wim Degrave). Etapas para identificação de 
possíveis  candidatos  para  alvos  de  drogas:  identificação  do  alvo,  síntese  de 
drogas, modelagem molecular, testes in vitro e in vivo e farmacocinética. 

5.1.3 PROJETOS EM CURSO DENTRO DA REDE 1

Na reunião  da  rede  1  (17/maio),  foram identificados  os  seguintes  projetos 
entre os participantes do III PIDC: 

Sub-grupo Ensaios clínicos

1. Farmacocinética do Benznidazol – já em andamento no IPEC 
2. Projeto Selênio - coordenado por Tânia e Alejandro 

Foi apontado pelo Dr.  Alejandro que o IPEC tem potencial para realizar 
estudos de Farmacocinética com novas drogas (promissoras). O Alejandro 
mediará o contato com Dr. Eduardo Werneck (IPEC). Durante a reunião 
geral  entre  as  redes  (18/maio),  foi  indicado  por  Olindo  Martins  Filho  a 
inclusão dos seguintes projetos:

3. Projeto posoconazol – Olindo Martins Filho irá contactar Dr. João Carlos Pinto 
Dias

4. Avaliação de critério de cura em interação com a rede 3 – coordenado 
por Olindo Martins Filho, Yara Gomes e Constança Brito



Sub-grupo modelos experimentais in vitro  e in vivo

1. Derivados de megazol e naftoimidazóis (Solange de Castro)
2. Diamidinas e associações (Maria de Nazaré Soeiro)
3. DETC,  ciclohexilamina, metronidazol (Marcos André Vannier)
4. Inibidores de ergosterol, látex da coroa de cristo (Marina Braga)
5. Derivados peptídeos ligados a estatina, temporina (Herbert Guedes)
6. Tiosemicarbazonas,  semicarbazonas,  nitro  aromáticos  (Marilene  Cavalheiro, 

Leonor Leon)
7.  Modulação da expressão de TNF-α na infecção crônica (Joseli Lannes)

5.1.4 OUTRAS SUGESTÕES
 

A) Elaboração de um “produto final” do III PIDC: na reunião geral de 18/maio 
foi sugerida a redação de uma ampla revisão a ser preparada no ano de 2007, 
para um volume temático das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz.

B)  Depósito  de  produtos  patenteados  no  banco  de  extratos  do  CPqRR: 
sugestão feita durante a reunião geral de 18/maio. O responsável seria Carlos 
Zani, que foi contactado e estamos aguardando mais informações. 

C)  Implantação  de um banco  de  moléculas  testadas  pela  rede:  projetar  e 
construir um banco de dados cujo propósito seria inserir  as moléculas (sintéticas 
e naturais) e os extratos de plantas que forem ensaiados contra T. cruzi ao longo  
do PIDC. Estas moléculas seriam agrupadas de acordo com suas semelhanças 
estruturais, enquanto que os extratos  seriam pela  natureza de sua composição 
química.  O  objetivo  deste  banco  de  moléculas  é  o  armazenamento  de 
conhecimento da relação estrutura/atividade anti-T.cruzi  ao longo dos anos, bem 
como  evitar  novos  ensaios  com  substâncias já  testadas. Sugestão  feita  por 
Marilene Cavalheiro.

5.2 Rede 2: Taxonomia dos vetores e ecologia dos ciclos de transmissão 
de Trypanosoma cruzi

Coordenadores: Ana Jansen e Fernando Monteiro

Participantes presentes
André Luiz Roque IOC roque@ioc.fiocruz.br
Fernando Abad-Franch CPqLMD fernando@amazonia.fiocruz.br
Fernando Monteiro IOC fam@ioc.fiocruz.br
Jacenir Mallet IOC jacenir@ioc.fiocruz.br
Jane Costa IOC jcosta@ioc.fiocruz.br
Marcel Ramirez IOC marcelr@ioc.fiocruz.br
Patrícia Azambuja IOC azambuja@ioc.fiocruz.br
Patrícia Fampa IOC pfampa@ioc.fiocruz.br
Reginaldo Brazil IOC rpbrazil@ioc.fiocruz.br
Suzete Gomes IOC saogomes@ioc.fiocruz.br
Teresa Cristina Gonçalves IOC tcmonte@ioc.fiocruz.br
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Integrantes da Rede II*
Ana Maria Jansen IOC jansen@ioc.fiocruz.br 
Elias Lorosa IOC lorosa@ioc.fiocruz.br
Fernando Abad-Franch CPqLMD fernando@amazonia.fiocruz.br
Fernando Monteiro IOC fam@ioc.fiocruz.br
Jose Jurberg IOC jjurberg@ioc.fiocruz.br
Marcel Ramirez IOC marcelr@ioc.fiocruz.br
Suzete Gomes IOC saogomes@ioc.fiocruz.br
Teresa Cristina Gonçalves IOC tcmonte@ioc.fiocruz.br
*Participantes dos II- e III-PIDC e pesquisadores que aceitaram convite feito após o II PIDC

5.2.1 PROPOSTAS DISCUTIDAS

A)  Testar  a  hipótese de que surtos de doença de Chagas resultam da 
diminuição  da  biodiversidade  de  pequenos  mamíferos  favorecendo  ou 
selecionando aquelas mais competentes em termos de manutenção da infecção. 
Concomitantemente  avaliar  o  papel  dos  vetores  silvestres  e  domésticos  que 
possam servir como elo entre o ciclo silvestre e a emergência de casos humanos 
da doença. Responsáveis: Ana Jansen e Jacenir Mallet

B) Caracterizar  os  ciclos  de  transmissão  de  T.  cruzi em uma  área  da 
Amazônia  central,  com  ênfase  no  estudo  da  interação  parasita-hospedeiro 
(vertebrado  e  invertebrado).  Responsáveis:  Fernando  Abad-Franch  e  Paulo 
D’Andrea (ou Cibele Bonvicino)

5.2.2 RECOMENDAÇÕES GERAIS

A) Redação de proposta para (possivelmente) ser adicionada ao projeto a ser 
submetido ao NIH (TMRC) pelas redes I e III.  Essa proposta deverá ter caráter 
complementar às linhas de pesquisa ou sub-projetos já definidos por essas redes. 
Responsável: Jane Costa

B) Realização de Workshop no CpLMD (Fiocruz-Manaus) em setembro, para 
definição de áreas específicas a serem estudadas na Amazônia.
Responsáveis: Fernando Monteiro e Fernando Abad-Franch

5.2.3 OUTRAS SUGESTÕES

A) Possibilidades de captação de recursos:

CNPq-Edital Universal (até 02/06/2006)
CNPq Amazônia 
Decit (ainda não divulgado)
TDR – Amazônia (ainda não divulgado)
RO3 (NIH) (fluxo contínuo)
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5.3 Rede 3: Diagnóstico, evolução e patogênese

Coordenadores: Constança Britto, Marco Krieger, Maria da Gloria Bonecini, Silvana 
Elói-Santos

Participantes presentes
Alejandro Hasslocher IPEC  alejandro@ipec.fiocruz.br
Constança Britto IOC cbritto@ioc.fiocruz.br
José R Coura IOC coura@ioc.fiocruz.br 
Joseli Lannes Vieira IOC lannes@ioc.fiocruz.br
Maria da Gloria Bonecini IPEC bonecini@ipec.fiocruz.br 
Rodrigo Correa CPqRR correa@cpqrr.fiocruz.br 
Tania Araujo-Jorge IOC taniaaj@ioc.fiocruz.br
Tania Zaverucha   IOC taniazv@ioc.fiocruz.br  
Andréa Alice da Silva IOC aasilva@vm.uff.br
Angela Junqueira IOC          junqueir.rlk@terra.com.br
Déa Maria Serra Villa-Verde IOC          dvv@ioc.fiocruz.br
Edimilson Domingos da Silva Biomanguinhos edimilson@bio.fiocruz.br
Glenda Cardoso CPqRR glenda@cpqrr.fiocruz.br
Jose R. Coura IOC coura@ioc.fiocruz.br
Manoel Otávio Rocha UFMG/CPqRR rochamoc@medicina.ufmg.br
Marcel Ramirez IOC marcelr@ioc.fiocruz.br
Marcelo F. Leandro IOC mfleandro@gmail.com
Marco Krieger IBMP/IOC mkrieger@tecpar.br
Mariléia Chaves Andrade CPqGM
Milton Moraes IOC mmoraes@fiocruz.br
Octavio Fernandes da Silva Filho IOC octaviofernandes@fiocruz.br
Olindo Martins Filho CPqRR oamfilho@cpqrr.fiocruz.br
Rosa Teixeira de Pinho IOC rospinho@ioc.fiocruz.br
Sonia Andrade CPqGM sgandrade@cpqgm.fiocruz.br
Suse Dayse Silva Barbosa IOC suse@fiocruz.br
Valéria Pereira CPqAM valeria@cpqam.fiocruz.br
Yara Gomes CPqAM yara@cpqam.fiocruz.br
Zilton Andrade CPqGM zilton@cpqgm.fiocruz.br

Integrantes da Rede 3*
Alvaro Romanha CPqRR romanha@cpqrr.fiocruz.br 
Andrea Pons IOC                     andreah@ioc.fiocruz.br
Juliana Gomes CPqRR jassis@cpqrr.fiocruz.br
Katia Calabrese IOC calabrese@ioc.fiocruz.br 
Ricardo Gazzinelli CPqRR rtgazzinelli@icb.ufmg.br 
Samuel Goldenberg IBMP/IOC sgoldenb@tecpar.br

sgoldenb@fiocruz.br
Silvana Elói-Santos CPqRR eloisil@medicina.ufmg.br 
Sylvio Celso G Costa IOC sycosta@ioc.fiocruz.br  
Alejandro Hasslocher IPEC  alejandro@ipec.fiocruz.br
Constança Britto IOC cbritto@ioc.fiocruz.br
José R Coura IOC coura@ioc.fiocruz.br 
Joseli Lannes Vieira IOC lannes@ioc.fiocruz.br
Maria da Gloria Bonecini IPEC bonecini@ipec.fiocruz.br 
Rodrigo Correa CPqRR correa@cpqrr.fiocruz.br 
Tania Araujo-Jorge IOC taniaaj@ioc.fiocruz.br
Tania Zaverucha   IOC taniazv@ioc.fiocruz.br  
Andréa Alice da Silva IOC aasilva@vm.uff.br
Angela Junqueira IOC          junqueir.rlk@terra.com.br
Déa Maria Serra Villa-Verde IOC          dvv@ioc.fiocruz.br
Edimilson Domingos da Silva Biomanguinhos edimilson@bio.fiocruz.br
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Glenda Cardoso CPqRR glenda@cpqrr.fiocruz.br
Jose R. Coura IOC coura@ioc.fiocruz.br
Manoel Otávio Rocha UFMG/ CPqRR rochamoc@medicina.ufmg.br
Marcel Ramirez IOC marcelr@ioc.fiocruz.br
Marcelo F. Leandro IOC mfleandro@gmail.com
Marco Krieger IBMP/IOC mkrieger@tecpar.br
Mariléia Chaves Andrade CPqGM marileia@cpqrr.fiocruz.br
Milton Moraes IOC mmoraes@fiocruz.br
Octavio Fernandes da Silva Filho IOC octaviofernandes@fiocruz.br
Olindo Martins Filho CPqRR oamfilho@cpqrr.fiocruz.br
Rosa Teixeira de Pinho IOC rospinho@ioc.fiocruz.br
Sonia Andrade CPqGM sgandrade@cpqgm.fiocruz.br
Suse Dayse Silva Barbosa IOC suse@fiocruz.br
Valéria Pereira CPqAM valeria@cpqam.fiocruz.br
Yara Gomes CPqAM yara@cpqam.fiocruz.br
Zilton Andrade CPqGM zilton@cpqgm.fiocruz.br

*Participantes dos II- e III-PIDC e pesquisadores que aceitaram convite feito após o II PIDC

Durante a discussão dos temas da rede 3, optou-se por abordar cada tema 
(diagnóstico, clínica e marcadores de evolução/patogênese) em separado. 
Assim, o proposto para cada sub-área esta listado a seguir:

5.2.1 PROPOSTAS DISCUTIDAS E PRAZOS 

Sub-grupo Diagnóstico

Temas abordados: Dra. Yara Gomes mencionou sobre a realização da validação 
de  kits comerciais disponíveis no mercado Brasileiro e que os resultados já obtidos 
encontram-se  disponíveis  na  página  do  MS.  Desta  forma,  foi  sugerido:  1)  a 
possibilidade de consulta ao CGLab; e 2) de se sugerir ao MS a inclusão de pacientes 
da Amazônia. Com base nesta discussão foram tiradas as seguintes deliberações.

A) Validar kits diagnósticos disponíveis no mercado através da utilização de soroteca 
de referência que inclua as diversidades regionais da doença de Chagas, enfatizando 
as dificuldades encontradas para o diagnóstico sorológico na Amazônia. 
Prazo: agosto de 2006.
Responsáveis: Yara Gomes e Ângela Junqueira. 
P.S.: Há a necessidade de se verificar custos. 
 
B) Desenvolvimento e validação de métodos diagnósticos moleculares e imunológicos
(PCR, citometria, CRA/FRA teste rápido). 
Prazo: agosto de 2006.
Responsáveis: lYara Gomes, Valeria Pereira, Marco Krieger, Edmilson Silva, Ângela 
Junqueira, Maria da Gloria Bonecini, Olindo Assis, Marilea Andrade, Constança Britto, 
a se contatar: Alejandro Luquetti. 
P.S.: Há a necessidade de se verificar custos.

C) Estabelecer  protótipos  de  testes  sorológicos  que  utilizem  cepas  isoladas  da 
Amazônia. 
Prazo: Não se determinou prazo para a realização desta etapa. 
Responsáveis: Ângela  Junqueira, Edmilson Silva. A convidar: Mauro Peralta (UFRJ, 
através de Rosa Pinho), em relação a antígenos P30/34. 
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D) Implantar e manter uma bioteca para o PIDC. Prazo: Não se determinou prazo para 
a realização desta etapa. Responsabilidade: determinou-se que este tópico merece 
ainda amadurecimento por parte dos participantes. 

Sub-grupo Clínica 

Temas  abordados:  foram  discutidos  temas  diversos,  que  versaram  sobre  a 
identificação da forma indeterminada (ecocardiograma, com alterações sub-clínicas); 
alteração de relaxamento, graduação e associação com fibrogênese; interação entre 
clínica e pesquisa básica (determinar fatores para progressão, parasita x tratamento = 
cura  clínica,  estudos  longitudinais  de  evolução  clínica  com  padrões  clínicos  pré-
determinados); estudos familial; estudos retrospectivos; análise da associação entre 
parasita e evolução clínica; acompanhamento de pacientes com exames funcionais e 
as lesões;  alterações eletrocardiográficas persistentes,  sem alterações miocárdicas; 
prognóstico  clínico  em  indivíduos  com  alterações  menores  após  testes  esforço; 
padronização  do  acompanhamento  clinico;  associação  entre  os  dados 
anatomopatológicos  e  as  alterações  clínicas/evolução.  Com  base  nesta  discussão 
foram tiradas as seguintes deliberações:

A) Traçar parâmetros clínicos para estudos muticêntricos em pacientes ambulatoriais e 
de campo.  Organizar  workshop  entre  pesquisadores  do  IPEC,  UFMG, Rassi.  Este 
tema fará parte da proposta do TMRC - NIH. 
Prazo: 4 meses 
Responsáveis:  Manoel  Octavio,  Sergio  Xavier,  Andrea  Silvestre,  Pedro  Emanuel 
Brasil, José R. Coura, José Borges (a contactar),  Pedro Albajar (a contactar),  João 
Carlos Pinto Dias (a ser contactado por Coura), Prof. Aloízio Prata (a ser contactado 
por  Olindo),  Prof.  Anis  Rassi  (a  ser  contactado  por  Olindo),  Antonio  Ribeiro  (a 
contactar), Silvana Elói (a contactar). Custo pelo PIDC – foi proposto que o encontro 
seja realizado em Belo Horizonte. 

Sub-grupo - Marcadores de Evolução e Patogênese

Deliberações:

A) Avaliar a interação entre cepas de  T. cruzi (isoladas de indivíduos infectados) na 
evolução clínica (em pacientes ambulatoriais  e coortes de campo).  Este tema fará 
parte da proposta do TMRC - NIH. 
Responsáveis: Octavio Fernandes, Alejandro Hasslocher.

B) Avaliar marcadores imunológicos e imunogenéticos de susceptibilidade e evolução 
clínica em pacientes ambulatoriais e coortes campo e na infecção experimental. Este 
tema fará parte da proposta do TMRC - NIH. 
Responsáveis: Rodrigo Corrêa, Maria da Gloria Bonecini, Joseli Lannes.

C) Determinar padrões de expressão gênica através de Microarray e apoiar a completa 
instalação  destas  plataformas.  Há  a  necessidade  de  se  verificar  demandas  de 
equipamentos  e  reagentes  para  camundongos,  T.  cruzi e  humanos.  Organizar 
Workshop: 
Prazo: Setembro/2006



Responsáveis  -  Marcos Krieger,  Milton Moraes,  Wim Degrave,  Octavio  Fernandes. 
Segmento para submissão ao TMRC - NIH: camundongos. 

D) Analisar  a  patogenicidade  experimental  de  cepas  isoladas  de  pacientes, 
reservatórios e vetores, caracterizadas biologicamente e molecularmente. 
Prazo:
Responsáveis: Octavio Fernandes, Sonia Andrade, Tania Zaverucha, Kleber Galvão, 
José Juberg, Adeilton Brandão, Jacenir Mallet,  Wilson Savino (indicado por Dea M 
Villa-Verde). 

E) Estudar a imunopatogênese da re-infecção experimental.  Re-infecções com cepas 
de  virulência  distintas  na  fase  crônica.  Avaliação  da  patogenicidade  de  parasitas 
recuperados após as re-infecções. Tratamento na re-infecção. 
Prazo: Não se determinou prazo para a realização desta etapa. 
Responsáveis: Dra Sonia Andrade, Tania Zaverucha e Andrea Silva. 

F) Estruturar e viabilizar Plataforma utilizando extratos tecidos e células (cultivo) para 
obtenção  de  géis  bi-dimensionais.  Identificação  de  marcadores  de  fase  evolutiva. 
Utilização  de  soros  de  pacientes  de  diferentes  formas  clínicas.  Proposta  a  ser 
amadurecida  (sugestão  José  Mengel,  que  não  ficou  responsável  pelo  projeto). 
Verificou-se a necessidade de maior amadurecimento desta proposta pelo grupo. 

G) Banco de epitopos T e B  
Prazo: Não se determinou prazo para a realização desta etapa 
Responsáveis:  Marco Krieger,  Maria  da  Gloria  Bonecini,  Joseli  Lannes,   Salvatore 
Giovani (indicado por Herbert Guedes)
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