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RESUMO 

 

A doença de Chagas (DC) tem como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi (T. 

cruzi). Uma grande quantidade de pacientes permanece assintomáticos por vários anos, sem 

sinais de alterações cardíacas e ou digestivas caracterizando a forma indeterminada da DC. 

Não está completamente esclarecido como alguns indivíduos infectados desenvolvem formas 

graves da doença e o fato das manifestações clínicas serem heterogêneas. As células 

supressoras de origem mielóide (MDSCs) podem apresentar o fenótipo CD14+ HLA-DR-/low e 

tem demonstrado suprimir a resposta imunológica contra tumores ou micróbios. Como 

resultado, desempenham funções importantes no equilíbrio crítico entre a eliminação do 

parasito e os danos causados aos tecidos do hospedeiro devido inflamação exacerbada. Dessa 

maneira, o presente estudo avaliou a expressão dessa célula, assim como o perfil das 

subpopulações linfocitárias e de citocinas (IL-10, TNF-α), nas diferentes formas clínicas da 

DC. Trata-se de um estudo transversal com pacientes adultos, de ambos os sexos, 

diagnosticados com DC crônica, que tenham realizado tratamento etiológico prévio com 

benzonidazol e acompanhados no serviço de atenção farmacêutica do Laboratório de pesquisa 

em doença de Chagas. Foram analisados 57 pacientes, destes 23 com a forma indeterminada 

(forma assintomática), 26 com a forma cardíaca (forma sintomática), 08 com a forma mista 

(forma sintomática). Para determinação dos monócitos supressores CD14+ HLA-DR-/low e 

subpopulações linfocitárias T CD4 E CD8, foi utilizado sangue total com anticoagulante EDTA 

e a análise feita através de citometria de fluxo, para análise das citocinas foi utilizada a técnica 

de ELISA utilizando soro. O estudo das subpopulações linfocitárias T CD4/CD8 não mostrou 

diferença estatística entre as formas clínicas. Quanto a análise da população CD14+ HLA-DR- 

observa-se que o grupo de indivíduos assintomáticos (indeterminada) expressa uma maior 

quantidade dessas células que os sintomáticos. Comportamento semelhante foi observado na 

análise da população supressora que expressa fracamente o HLA-DR, mostrando através da 

intensidade de fluorescência média (IFM) que o grupo de assintomáticos possui uma IFM 

menor que os sintomáticos. Por fim, na avaliação de citocinas, observa-se que a concentração 

de TNF-α é semelhante nas diferentes formas clínicas e a de IL-10 é maior no grupo de 

sintomáticos. Dessa maneira, estes achados sugerem que esta população de células supressoras 

pode estar envolvida no processo de equilíbrio da resposta imunológica característica da forma 

indeterminada da DC, e que indivíduos sintomáticos ainda são capazes, também, de manter 

alguns mecanismos de regulação, como a produção de citocina anti-inflamatória IL-10.  

Palavras-chave: Doença de Chagas, Células Supressoras Mieloides, Linfócitos 



 

 

                                                             ABSTRACT 

Chagas' disease (CD) has as etiological agent the protozoan Trypanosoma cruzi (T. cruzi). A 

large number of patients remain asymptomatic for several years, with no signs of cardiac or 

digestive abnormalities characterizing the indeterminate form of CD. It is not completely clear 

how some infected individuals develop severe forms of the disease and the fact that the clinical 

manifestations are heterogeneous. Myeloid derived suppressor cells (MDSCs) may exhibit the 

CD14+ HLA-DR- / low phenotype and have been shown to suppress the immune response against 

tumors or microbes and, as a result, play important roles in the critical balance between parasite 

elimination and damage caused to host tissues due to exacerbated inflammation. Thus, the pre-

sent study evaluated the expression of these cells, as well as the profile of lymphocyte and 

cytokine subpopulations (IL-10, TNF-α), in the different clinical forms of CD. This is a cross-

sectional study with adult patients of both sexes, diagnosed with chronic CD, who underwent 

previous etiologic treatment and were followed up at the pharmaceutical care service of the 

Chagas Disease Research Laboratory. Fifty-seven patients were analyzed, of these 23 with in-

determinate form (asymptomatic form), 26 with cardiac form (symptomatic form), 08 with 

mixed form (symptomatic form). For the determination of CD14+ HLA-DR-/low suppressor 

monocytes and CD4 and CD8 T lymphocyte subpopulations, whole blood was used with EDTA 

anticoagulant and flow cytometry analysis was performed using serum ELSA for cytokine anal-

ysis. The study of the T lymphocyte CD4/CD8 subpopulations showed no statistical difference 

between the clinical forms. Regarding the analysis of the CD14+/HLA-DR- population, it is 

observed that the group of asymptomatic (undetermined) individuals expresses a greater num-

ber of these cells than the symptomatic ones. Similar behavior was observed in the analysis of 

the suppressor population that poorly expresses HLA-DR, showing by means of the medium 

fluorescence intensity (MFI) that the group of asymptomatic ones has an MFI lower than the 

symptomatic ones. Finally, in the evaluation of cytokines, it is observed that the concentration 

of TNF-α is similar in the different clinical forms and that of IL-10 is higher in the symptomatic 

group. Thus, these findings suggest that this population of suppressor cells may be involved in 

the process of balancing the immune response characteristic of the indeterminate form of CD, 

and that symptomatic individuals are still able to maintain some regulatory mechanisms, such 

as the production of anti-inflammatory cytokine IL-10. 

 

Key-words: Chaga’s Disease, Myeloid-derived Supressor Cells, Lymphocytes. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Doença de Chagas: Aspectos gerais 

A doença de Chagas (DC) foi descoberta pelo cientista brasileiro Carlos Ribeiro 

Justiniano das Chagas que, ao ser designado para combater um surto de malária na região do 

Rio das Velhas em Minas Gerais, conseguiu identificar, em um espécie de macaco chamada 

Callithrix jacchus (sagui), o protozoário Trypanosoma minasense e, posteriormente, encontrou 

outro protozoário do mesmo gênero, no barbeiro, nomeado por ele de Trypanosoma cruzi (T. 

cruzi) em homenagem ao médico brasileiro Oswaldo Cruz. Em 1909, Carlos Chagas conseguiu 

identificar esse mesmo parasito no sangue de uma criança de dois anos chamada de Berenice, 

ela foi considerada o primeiro caso clínico humano da DC. Nesse mesmo ano, o cientista 

brasileiro publicou um extenso trabalho sobre a nova espécie e seu ciclo evolutivo (CHAGAS, 

1909). Essa descoberta obteve grande repercussão, tanto no Brasil como no exterior, devido à 

alta complexidade dos dados inéditos apresentados por Carlos Chagas (SIQUEIRA-BATISTA 

et al., 2007).   

 A DC tem como vetor os triatomíneos, que são insetos hematófagos de médio porte, 

medindo aproximadamente 2 a 3 cm, apresentando manchas vermelhas, amarelas ou 

alaranjadas. Possui cabeça alongada e provida de um aparelho bucal picador–sugador (REY, 

2008). Estes insetos pertencem à subfamília Triatominae (Hemiptera; Reduviidae) que se 

caracteriza por asas, metade dura e metade flexível, sendo a parte superior fina e endurecida. 

Os principais gêneros envolvidos no ciclo da DC são o Triatoma, Rhodinius, Panstrongylus 

(SILVEIRA, 2002). Esses insetos são considerados os hospedeiros naturais do Trypanosoma 

cruzi e estão presentes em toda extensão territorial do Ceará, com predomínio do Triatoma 

brasiliensis (mais presente no intradomicílio) e Triatoma pseudomaculata (mais presente no 

peridomicílio), duas das principais espécies vetoriais da doença no nordeste brasileiro (DIAS 

et al., 2000; TARTAROTTI, 2004). 

A DC é considerada endêmica na América Central e do Sul, bem como no México, onde 

atinge cerca de 10 milhões de pessoas (HOTEZ et al., 2012). O número de óbitos chega a 

aproximadamente 12.000 por ano (MONTGOMERY et al., 2014). Devido a esse considerável 

número de infectados e mortos, a DC é uma das dez Doenças Tropicais Negligenciadas (NTD) 

visadas na "Declaração de Londres sobre NTD", um esforço internacional lançado em 2012 

para apoiar o objetivo da Organização Mundial de Saúde (OMS) de controlar e eliminar essas 

afecões (TARLETON et al., 2014). 

O estado do Ceará, por ser considerado uma região endêmica, possui vários estudos 

direcionados a verificar prevalência de infecçõs humanas. Inquéritos realizados entre o período 
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de 1942-1967 em vários municípios do Ceará mostraram altas prevalências de infecção humana 

com valores de 6,7% a 40,7% nos diferentes inquéritos. Em outro estudo realizado entre 1970 

a 1977, foi encontrada uma porcentagem de 4,6% no município de Limoeiro do Norte, 

entretanto vale ressaltar que, nesse período, ainda não havia ocorrido medidas de controle para 

evitar a transmissão vetorial (ALENCAR, 1987). Outro inquérito realizado em Limoeiro do 

Norte por Freitas et al (2017), evidenciou uma soroprevalência em humanos de 4,2% (FREITAS 

et al., 2017). 

Entre os anos de 1972 a 2002, a SUCAM/FUNASA, implementou um programa cujo 

objetivo era desenvolver ações de controle à doença de Chagas no Estado do Ceará e, diante 

dessa perspectiva, Silva et al. (2009) realizaram um trabalho para avaliar o impacto desse 

programa, encontrando resultados satisfatórios no que dizia respeito à redução dos triatomíneos 

domiciliares ao longo dos anos, evidenciando, dessa forma, o impacto positivo do programa no 

combate à doença de Chagas. No entanto, estudo realizado em anos posteriores, mais 

precisamente no período de 2009 a 2015 por Fidalgo et al (2018), mostrou que o índice de 

infecção de triatomíneos em 11 municípios do sudeste do estado do Ceará, região endêmica 

para a doença de Chagas, foi de 1,3% em 31.736 triatomíneos analisados, mostrando que ainda 

há barbeiros infectados nessa região (FIDALGO et al., 2018).  

Com relação às principais formas de transmissão da DC para o homem, pode-se 

citar a vetorial, a transfusional e a via congênita (DIAS; MACÊDO, 2005). Estima-se que cerca 

de 70% dos casos da doença sejam decorrentes de transmissão vetorial seguido pela via 

transfusional (5-20%) e vertical (0,5-0,8%) (STREIGER et al., 2004). 

 Atualmente, outros mecanismos de transmissão que anteriormente possuíam menor 

importância epidemiológica, têm apresentado um maior número de casos, principalmente a 

contaminação por via oral através da ingestão de alimentos contaminados. Além disso, é 

importante ressaltar casos de menor impacto epidemiológico como: acidentes de laboratório; 

manejo de animais infectados; transplante de órgãos e através do leite materno (FIOCRUZ, 

2008). 

Em 2006, o Brasil recebeu o certificado de interrupção da transmissão da DC pelo 

o vetor Triatoma infestans, mesmo após essa ocorrência a transmissão vetorial ainda persiste, 

porém, em menor proporção (DIAS et al., 2016). De forma comparativa, estimativas da OMS 

com base em dados de 2010 indicaram um total de 46 casos de doença de Chagas aguda por 

ano no Brasil, originários de transmissão vetorial (WHO, 2015). 

No Brasil, a contaminação por via oral, antes considerada esporádica, tem ocorrido 

com frequência, principalmente através de alimentos contaminados. A maior parte desse tipo 

de contaminação foi registrada na região Amazônica, associada ao consumo de açaí a fresco 

que provavelmente estava contaminado com fezes do inseto ou pelo próprio triatomíneo 
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triturado durante o preparo desse alimente o (ANVISA, 2008). Além do açaí, também há alguns 

relatos de surtos no Brasil envolvendo consumo de caldo de cana-de-açúcar (STEINDEL et al., 

2008). Assim, no período de 2000 a 2013, a transmissão oral se destacou com 1.081 casos 

representando 68,9% de todos os casos de DC aguda no país, seguida pela transmissão vetorial 

com 100 casos (6,4%) (BRASIL, 2015).  

Em 2006, no Ceará, foi registrado um surto de transmissão oral de DC em uma 

familia, no municipio de Redenção.  Foram diagnosticadas 8 pessoas, duas mulheres e seis 

crianças, com quadro clínico característico da doença. O diagnóstico foi confirmado após a 

demonstração direta de formas amastigotas nos linfonodos, tecido muscular e medula. 

Provavelmente a fonte de contaminação foi uma sopa na qual havia sido adicionados coentro e 

cebolinha liquidificados, possivelmente não lavados, contaminados com fezes de barbeiros, 

provenientes do horto domiciliar (CAVALCANTI et al., 2009). 

A transmissão vetorial ocorre ao final do repasto sanguíneo, quando o triatomíneo 

elimina seus excrementos (fezes e urina). Este inseto possui hábitos noturnos e apresenta em 

sua saliva propriedade anestésica e anticoagulante, tornando assim indolor sua picada.  O T. 

cruzi presente nas fezes do barbeiro é arrastado para o orifício da picada quando o indivíduo 

coça o local, propiciando assim a penetração do parasito contido nos excrementos do barbeiro, 

causando a infecção (TARTAROTTI et al, 2004; ARGOLO et al, 2007). 

As formas tripomastigotas metacíclicas entram em contato com mucosas ou lesões 

na pele do hospedeiro vertebrado e podem invadir células epiteliais, macrófagos, fibroblastos, 

entre outras, onde se diferenciam na forma amastigota. Posteriormente, os amastigotas se mul-

tiplicam por divisão binária dentro da célula, procedimento realizado sucessivas vezes.  Em 

seguida os amastigotas se diferenciam em formas tripomastigotas e rompem o macrófago libe-

rando tripomastigotas no sangue circulante (80%), juntamente com formas amastigotas em me-

nor proporção (20%). O parasito na circulação sanguínea pode invadir novas células e iniciar 

novo ciclo de replicação ou servir de fonte de infecção para o triatomíneo ao realizar novo 

repasto sanguíneo (ANDRADE et al.,2011; BERN, 2011). 

O repasto sanguíneo dos triatomíneos possibilita a ingestão das formas tripomasti-

gotas, que estão presentes na corrente sanguínea de hospedeiros mamíferos. No intestino médio 

do barbeiro, as formas tripomastigotas se diferenciam em epimastigotas, as quais se multipli-

cam, por divisão binária simples sendo, portanto, responsáveis pela manutenção da infecção no 

vetor. Ao migrarem para o intestino posterior do inseto, ocorre diferenciação para tripomasti-

gotas metacíclicas infectantes (Da ROCHA et al., 2002). Na figura 1 pode-se observar a dinâ-

mica do ciclo biológico do T. cruzi. 
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Figura 1- Ciclo evolutivo do Trypanosoma cruzi 
 

 
  Fonte: RIBEIRO, 2008. 

 

Para o tratamento etiológico, os antiparasitários tradicionalmente utilizados, Nifur-

timox e Benzonidazol (Bz), são parcialmente eficazes, tendo sua maior eficácia terapêutica 

apenas na fase aguda da infecção (MARIN-NETO et al., 2009), porém em um estudo experi-

mental, foi demonstrado que o uso do Bz na forma indeterminada previne o desenvolvimento 

de cardiomiopatia crônica grave, apesar de não ocorrer erradicação completa do parasita, mos-

trando a importância do seu uso também na fase crônica (GARCIA et al., 2005).  

O único medicamento disponível no Brasil é o Bz. Seu mecanismo de ação baseia-

se na redução de seus grupos nitro a grupos amino pelas nitroredutases, e assim, leva à produção 

de radicais livres e/ou metabólitos eletrofílicos. Os metabólitos reduzidos do Bz parecem exer-

cer a maior parte do seu efeito destrutivo sobre o T. cruzi através da ligação com macromolé-

culas de grande importância biológica como proteínas, carboidratos, lipídeos e o próprio DNA. 

Além disso, haveria um aumento da capacidade de fagocitose, estimulando a destruição dos 

parasitas através da produção de IFN-γ, e também a inibição da NDAH-fumarato redutase do 

parasito (MAYA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2008). Através de um estudo experimental, foi 

demonstrado que o uso do Benzonidazol na forma indeterminada previne o desenvolvimento 

de cardiomiopatia crônica grave, apesar de não ocorrer erradicação completa do parasita (GAR-

CIA et al., 2005). 

O II Consenso Brasileiro de Doença de Chagas relata que o tratamento etiológico 

da DC com Bz está indicado em todos os casos de fase aguda, o qual é definido pela presença 

de parasitemia evidente, devendo ser realizado o mais rápido possível.  Para os casos com mais 
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tempo de infecção, o tratamento pode ser instituído na forma indeterminada e nas formas 

cardíacas e digestivas leves. Para as outras formas crônicas, a evidência de benefícios da 

farmacoterapia ainda não é conclusiva, apesar de alguns estudos observacionais já terem 

apresentado resultados favoráveis, ao demonstrarem possível retardo da progressão da DC. 

(ANDRADE et al., 2011. DIAS et al., 2016.). 

1.2 Formas clínicas da doença de Chagas 

A DC se apresenta sob duas fases clínicas bem definidas. A fase aguda que 

corresponde ao período inicial da infecção pelo T. cruzi no homem e em vários mamíferos, 

podendo apresentar-se sintomática ou assintomática. Esta fase se caracteriza pela alta 

parasitemia, facilmente detectável por exames parasitológicos diretos do sangue, tendo curta 

duração no ser humano (entre três e oito semanas), podendo ser letal em crianças e em 

indivíduos imunocomprometidos, ou evoluir para a forma crônica de longa duração que se 

caracteriza por baixíssima parasitemia e elevado nível de anticorpos da classe IgG (CARLIER 

et al.,2002). Em torno de 90 a 95% dos pacientes, a fase aguda passa despercebida em virtude 

da escassez ou ausência de sintomas. No entanto, cerca de 5% a 10% dos pacientes que são 

sintomáticos podem morrer por meningoencefalite ou insuficiência cardíaca grave caso não 

sejam diagnosticados e tratados precocemente (SÁNCHEZ-GUILLÉM et al., 2006).   

A fase aguda pode apresentar os sinais de porta de entrada (sinal de Romaña, 

chagoma de inoculação e adenopatia) quando a transmissão é vetorial. Clinicamente, a DC 

aguda se caracteriza por hepatoesplenomegalia, febre prolongada, edema generalizado, astenia, 

palidez, sinais de miocardite aguda, com tendência à insuficiência cardíaca, exteriorizando os 

casos mais graves por cardiomegalia e sinais de meningoencefalite (SÁNCHEZ-GUILLÉM et 

al., 2006).    

Devido à alta parasitemia na fase aguda, o método de escolha é o exame direto a 

fresco que apresenta boa sensibilidade. A positividade deste teste se baseia na identificação de 

formas tripomastigotas em exame direto de sangue periférico (com ou sem centrifugação prévia) 

visualizados com auxílio de microscopia. Já o diagnóstico sorológico é indicado quando o 

parasitológico é negativo, mas com persistência da suspeita clínica. A pesquisa positiva de 

anticorpos anti-T. cruzi da classe IgM associada ao contexto epidemiológico e às manifestações 

clínicas sugerem uma infecção aguda (BRASIL, 2007; BRASIL, 2014; LUQUETTI, 2014). 

Além disso, o aumento de pelo menos dois títulos entre duas amostras reagentes com intervalos 

de 2 a 4 semanas, em um contexto clínico e epidemiológico favorável pode ser considerado 

sugestivo de doença de Chagas aguda (BRASIL, 2007; LUQUETTI, SHMUÑS, 2010). 

Em virtude da fase aguda ser, na maioria dos casos, assintomática ou com sintomas 

inespecíficos, há uma dificuldade relacionada ao diagnóstico, pois a maioria dos indivíduos não 
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procura assistência médica, consequentemente não realiza o tratamento etiológico, favorecendo 

a evolução da doença para a fase crônica assintomática denominada de forma crônica 

indeterminada (GASCON, BERN, PINAZO, 2010). 

Durante a fase crônica, o diagnóstico por métodos parasitológicos indiretos como  

hemocultura e xenodiagnóstico são de baixa sensibiladade devido à baixa parasitemia. Por 

conta disso, o II Consenso Brasileiro de doença de Chagas afirma que o diagnóstico nesse 

período é essencialmente sorológico, devendo ser utilizado um método de alta sensibilidade em 

conjunto com outro de alta esepecificidade. Assim, são considerados cronicamente infectados, 

os indivíduos que apresentam anticorpos anti-T. cruzi da classe IgG em dois testes com 

princípios diferentes ou com distintas preparações antigências (DIAS et al., 2016). 

A forma indeterminada é caracterizada pela positividade em exames sorológicos ou 

parasitológicos indireto, ausência de sinais e sintomas, eletrocardiograma e radiografia (coração, 

esôfago e cólon) normais. Essa forma silenciosa dura entre 10 e 30 anos sem sintomatologia 

(COURA, BORGES-PEREIRA, 2012; NUNES et al.,2013.). Esta forma pode evoluir para as 

três formas clínicas: cardíaca, digestiva ou, mais raramente, mista (cardíaca e digestiva). 

Estima-se que cerca de 20 a 35% dos pacientes cronicamente infectados podem desenvolver 

entre 10 e 35 anos uma forma clinicamente relevante: a forma crônica sintomática (GASCON, 

BERN, PINAZO, 2010). Ainda não é totalmente compreendido porque alguns pacientes 

manifestam alterações cardíacas, outras apresentam distúrbios gastrointestinais, enquanto a 

maioria permanece na fase indeterminada, com expectativa de vida semelhante aos não 

infectados (NUNES et al., 2013; COURA,  BORGES-PEREIRA, 2012).  

 Não se sabe ao certo qual o fator principal envolvido nessa transição da forma 

indeterminada para as formas sintomáticas da DC, por muito tempo uma teoria conhecida como 

da autoimunidade, foi bastante aceita, baseada em argumentos como ativação policlonal de 

linfócitos B na DC e o mimetismo molecular entre antígenos do parasito e do hospedeiro (LOUP, 

PIALOUX, LESCURE, 2011). Além disso, estudos mostram que a persistência do parasito, nos 

tecidos pelos quais ele tem tropismo, é fundamental para evolução da doença. Essa persistência 

é possível devido a sobrevivência do T. cruzi através de mecanismos de escape, como um 

sistema antioxidante capaz de evadir o estresse oxidativo propiciado por macrófagos, outro 

meio de evasão é a sua possível migração para tecido adiposo (NAGAJYOTHI et al., 2012).  

Baseado neste contexto, atualmente é aceito que a evolução da fase crônica é multifatorial, 

podendo estar envolvido ao mesmo tempo a persistência do parasito, autoimunidade e o tipo de 

resposta imunológica desenvolvida pelo hospedeiro (LOUP, PIALOUX, LESCURE, 2011; 

JUNIOR, RASSI, MARIN-NETO, 2013;).   

A cardiopatia chagásica crônica (CCC) é a forma clínica sintomática mais prevalente da 

doença de Chagas, caracterizada pela presença de alterações eletrocardiográficas que sugerem 
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alterações cardíacas, característica da DC, ocasionando sintomas ou não, podendo haver com-

prometimento progressivo da função miocárdica que evolui para quadros de miocardiopatia 

dilatada e insuficiência cardíaca congestiva (ICC), gerando assim uma elevada carga de morbi-

mortalidade, com grande impacto social e médico-trabalhista (COURA, DIAS, 2009; PRATA, 

2001). Por se tratar de um exame de fácil acesso e, ao mesmo tempo, com altos índices de 

sensibilidade e especificidade (próximo de 90%), o ECG convencional alterado é o principal 

exame utilizado como ferramenta sugestiva para o diagnóstico correto de CCC em indivíduos 

cronicamente infectadas por T. Cruzi (DIAS et al., 2016). 

O comprometimento cardíaco na fase crônica da DC, envolve diversas 

manifestações, podendo variar desde alterações inaparentes, até formas mais graves, como 

insuficiência cardíaca terminal, complicações tromboembólicas, arritmias ventriculares 

refratárias e morte súbita (HIGUCHI; BENVENUTI LA; METZGER, 2003). Essa forma 

clínica tem potencial de maior gravidade, pois pode acometer indivíduos em plena fase 

produtiva da vida (DIAS, 1992). 

Com relação à forma digestiva, evidências mostram que o acometimento do 

aparelho digestivo, frequentemente, evolui para megaesôfago ou megacólon, ocorrendo em 

cerca de 10% dos casos. O diagnóstico do megaesôfago é realizado através do exame clínico 

(onde disfagia é o sintoma mais importante), associado à radiografia do esôfago e à endoscopia 

digestiva alta; enquanto que o megacólon é diagnosticado pelo exame clínico (onde constipação 

é o sintoma predominante), associado ao enema opaco e colonoscopia (BRASIL, 2005). A 

ocorrência de lesões compatíveis com a forma cardíaca e digestiva caracteriza a forma 

cardiodigestiva ou mista. 

1.3 Aspectos imunológicos da doença de Chagas 

Os mecanismos relacionados ao estabelecimento da variedade de quadros clínicos 

desenvolvidos na fase crônica da doença de Chagas são multifatoriais, envolvendo aspectos 

ligados tanto ao parasito quanto ao hospedeiro (DUTRA; ROCHA; TEIXEIRA, 2005).   

Atualmente, há um consenso de que a resposta imune do hospedeiro induz a diver-

sos eventos complexos que possam controlar o parasitismo enquanto preservam o potencial de 

montar e manter uma longa resposta celular e humoral contra o patógeno durante a infecção 

pelo T. cruzi (SATHLER-AVELAR, 2009). 

As células do sistema fagocítico mononuclear tem papel fundamental no controle 

da parasitemia no sangue e nos tecidos, entretanto podem acabar tendo uma função paradoxal, 

ora sendo efetores na morte do parasita, ora como células “hospedeiras” permitindo, em seu 

citoplasma, a multiplicação do T. cruzi na forma de amastigota. Contudo, após ativação através 
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de linfócitos T CD4+, os macrófagos conseguem contribuir mais efetivamente com controle da 

infecção. (COHN, 1978; NOGUEIRA et al., 1982). 

Inicialmente, os macrófagos exercem ação microbicida produzindo IFN-γ e TNF-

α. Neste período inicial, também há um aumento e ativação de células Natural Killer (NK), que 

irão produzir grande quantidade de IFN-γ, sendo responsável pela ativação dos macrófagos, 

contribuindo assim, para o controle da infecção (LIMA-MARTINSET et al., 1985; GAZZI-

NELLI et al., 1993). Antes de ocorrer a resposta mediada por células T, os macrófagos e células 

NK podem se diferenciar para fenótipos bem distintos durante o desenvolvimento da fase aguda 

e dependendo do tipo de resposta inicial, haverá consequências nas respostas futuras, podendo 

contribuir para eventos pró-inflamatórios (VITELLI-ALVELAR et al., 2006). Por outro lado, 

a produção de IL-10 pelos macrófagos parece ser um mecanismo associado à susceptibilidade 

dos animais à infecção pelo T. cruzi devido, provavelmente, ao seu papel regulador sobre a 

ativação de macrófagos induzida pelo IFN-γ, inibindo tanto a liberação de metabólitos tóxicos 

quanto a diferenciação de células com perfil de citocinas pró-inflamatórias (CARDILLO et 

al.,1996).  

Após a fase aguda e posterior evolução para fase crônica, a infecção pelo T. cruzi 

pode ser caracterizada pelo equilíbrio de uma eficiente resposta imune inata e adaptativa e a 

presença de uma pequena quantidade de parasitos no tecido do hospedeiro. Este balanço pode 

ter como consequência um grande período assintomático da doença, mas em uma quantidade 

considerável dos pacientes, por razões que ainda não são totalmente conhecidas, ocorre um 

desequilíbrio nessa regulação que ocasiona como consequência o surgimento das manifestações 

clínicas graves da doença na fase crônica (GARG, TARLENTON, 2002). 

Os estudos têm demonstrado que os tipos de resposta imunológica desenvolvida 

por cada uma das formas clínicas crônicas da DC são diferentes.  Na forma indeterminada, os 

indivíduos são capazes de reduzir o número de parasitas na fase inicial da infecção, modulando 

a resposta imune e limitando assim o desenvolvimento da doença na fase crônica. Já o sistema 

imunológico dos indivíduos crônicos que não conseguem manter de forma eficiente os meca-

nismos imunoregulatórios, mesmo sendo capazes de controlar a parasitemia, permite o estabe-

lecimento de resposta inflamatória persistente com desenvolvimento de quadro clínico sinto-

mático (LORENA et al., 2010; DUTRA; ROCHA; TEIXEIRA, 2005). 

É importante compreender que, apesar de um perfil de resposta imune inflamatório 

seja extremamente importante para o controle da infecção, uma excessiva estimulação da res-

posta imunológica poderia também causar danos ao hospedeiro por proporcionar respostas in-

flamatórias exacerbadas, sendo necessário um equilíbrio da resposta imunológica, para que 

consiga conter o desenvolvimento do parasito, mas que, por outro lado, não gere danos aos 

tecidos do hospedeiro devido a uma intensa resposta inflamatória. (HUNTER et al., 1997). 
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Portanto, o controle de mecanismos imunorreguladores é de extrema importância 

para prevenir os efeitos deletérios associados com a excessiva resposta inflamatória que estão 

diretamente ligados às principais consequências das morbidades características da doença de 

Chagas (GOMES et al., 2014).  

Na figura 2, pode-se observar a dinâmica da resposta imune ao T. cruzi que ilustra 

o microambiente regulatório predominante na forma indeterminada e o microambiente infla-

matório característico não só da forma cardíaca, mas das formas sintomáticas em geral. 

Figura 2: Resposta imunológica nas diferentes formas clínicas da DC  

Fonte: http://chagas.fiocruz.br/resposta-imune/ 

1.4 Células supressoras de origem mielóide (MDSCs) 

As células supressoras de origem mielóide (MDSCs) foram descritas, inicialmente, 

em pacientes com câncer e são conhecidas por diversas denominações: “células supressoras 

naturais”, “células imune mielóide”, “macrófagos supressores” e por fim MDSCs (SEUNG et 

al., 1995). Dessa maneira, as MDSCs representam uma população imatura de células de origem 

mielóide que são capazes de suprimir a resposta de células T, tanto por interações celulares ou 

produção de mediadores solúveis (CONDAMINE, GABRILOVICH, 2011) 

O fenótipo das MDSCs difere entre ratos e humanos, podendo ser precussores em 

estágios iniciais de diferenciação de granulócitos, macrófagos e células dendríticas. Especifi-

camente em humanos, essas células não possuem marcadores característicos de células mieloi-

des e linfoides maduras, assim como também, não apresentam o marcador HLA-DR, que fun-

cionam como co-sinalizadoras constitutivas das APCs, sendo formadas de antígenos 

http://chagas.fiocruz.br/resposta-imune/
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glicoproteicos, conhecidos como MHC classe II, que são responsáveis por estimular as respos-

tas imunes adaptativas através da apresentação de peptídeos a linfócitos TCD4+, também sendo 

importantes na ativação celular (LA FLAMME et al.,1997). As MDSCs podem ser, basicamente, 

oriundas da população monocítica ou granulocítica, sendo diferenciadas pela expressão de 

CD14 para monócitos e CD15 para granulócitos (CONDAMINE, GABRILOVICH, 2011; SO-

LITO et al.,2014).  

Dentre as populações de MDSCs descritas em humanos oriundos da linhagem mo-

nocítica,, o fenótipo CD14+/HLA-DRlow/-  tem sido mais estudado, por demonstrar grande ca-

pacidade de expansão e acúmulo em uma variedade de condições patológicas, como câncer, 

inflamações em geral, e doenças autoimunes (HAILE et al.,2008; JIAO et al., 2013; CROOK, 

LIU et al., 2014; WANG et al., 2015). Por exemplo, estudo feito por Lima et al (2018) demons-

traram presença de células CD14+/HLA-DRlow/- e sua expansão, após tratamento com quimio-

terapia, em medula e sangue periférico de pacientes com leucemia linfoblástica aguda de células 

B (LIMA, LEMES, MATOS, 2018). No contexto das inflamações, estudo feito por Zhang e 

colaboradores observaram aumento de células CD14+/HLA-DRlow/- em sangue periférico de pa-

cientes com cardiomiopatia dilatada, mostrando uma possível associação dessa população ce-

lular com a tentativa de conter a resposta inflamatória (ZHANG et al.,2016). Assim, de uma 

forma geral, em todas essas situações, essas células adquirem a capacidade de suprimir a res-

posta imunológica contra tumores ou micróbios, bem como a inflamação (OSTRAND-ROSEN-

BERG, 2009).  

Nesse contexto, já está bem estabelecido que essas células têm um papel importante 

na disfunção imunológica, incluindo na promoção da angiogênese, contribuindo para invasão 

celular de tumores e metástases em câncer humano, possuindo uma relação crítica em neoplasia 

de cabeça, pescoço, pulmão e renal (ALMAND et al., 2001). Outros estudos têm mostrado que 

a não resposta associada a células T gerada a partir do acúmulo de MDSC está relacionada com 

o processo de tolerância imunológica, o que demonstra sua capacidade funcional para suprimir 

a ativação de células T, através tanto da nitração de seus receptores impedindo a interação dos 

linfócitos T com HLA-DR, como também através da produção de altos níveis de iNOS e L-

arginase inibindo a proliferação desses linfócitos  (NAGARA et al., 2007; HANSON et al., 

2009; GABRILOVICH, NAGARA, 2009).   

Com relação ao papel das MDSC nas doenças infecciosas, há um debate ativo sobre 

os possíveis efeitos benéficos ou deletérios dessas células para a imunidade contra patógenos. 

Atualmente, sabe-se que as MDSCs podem ser úteis para o hospedeiro em determinadas cir-

cunstâncias, mas prejudicial em outros. Para além dos seus papéis na supressão das respostas 

imunes do hospedeiro, as suas propriedades imunossupressoras podem ser exploradas, por 

exemplo, na supressão da resposta imune a um transplante de enxerto. Estas mesmas 
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propriedades imunossupressoras podem tornar as MDSCs um componente importante na faci-

litação de infecções persistentes, por outro lado exercem um papel importante na defesa danos 

teciduais ocasionados no início da infecção, atenuando o processo inflamatório (BRUDECKI 

et al., 2012). 

As infecções parasitárias são notoriamente associadas à supressão das respostas 

imunes. Populações de células mieloides maduras, como macrófagos em vários estados de ati-

vação, são capazes de exibir características imunossupressoras e, como resultado, desempe-

nham papéis importantes no equilíbrio crítico entre a eliminação do parasito e patogenicidade 

aos tecidos do hospedeiro (NOEL et al., 2004). 

 Molica et al. (2007), mesmo sem verificarem diferença estatística, observaram que 

indivíduos na forma crônica assintomática da doença de Chagas apresentam baixa expressão da 

molécula HLA-DR em células CD14+, sugerindo que a ativação dos linfócitos T por essas cé-

lulas poderia estar mais controlada nestes indivíduos (MOLICA, 2007). Também foram verifi-

cados baixos níveis de HLA-DR relacionados com alta expressão de IL-10 em monócitos de 

indivíduos na forma indeterminada, tanto ex-vivo quanto após infecção in vitro com T. cruzi, 

em comparação com o grupo controle (indivíduos não infectados) (SOUZA et al., 2004), suge-

rindo a existência de uma regulação da resposta imune por parte dos monócitos de indivíduos 

do grupo da forma indeterminada. 

Por outro lado, as citocinas desempenham um papel chave na regulação tanto da 

resposta imune como da replicação parasitária em animais infectados (FRESNO, KOPF, RIVAS, 

1997). A ativação de monócitos pelas citocinas liberadas pelos linfócitos T helper 1 (Th1) pa-

rece desempenhar um papel importante no controle da infecção in vitro, bem como in Vivo. 

Estudos in vitro identificaram que o TNF derivado de células Th1 e o IFN-y são as citocinas 

mais importantes envolvidas na morte de T. cruzi intracelular através de um mecanismo de 

morte dependente de l-arginina mediada por óxido nítrico (NO) (ALIBERTI, et al 1996). Isto 

foi corroborado in vivo, uma vez que a administração anti IFN-y resulta num aumento drástico 

da parasitemia e da mortalidade. Além disso, estudos demonstraram que o NO desempenha um 

papel na resistência do hospedeiro à infecção por T. cruzi em ratos (LIMA et al 1997). 

1.5- Subpopulações linfocitárias T: CD4 e CD8  

Linfócitos T CD8 possuem função de extrema importância no desenvolvimento da 

cardiopatia, exercendo resposta efetora na indução de morte de células infectadas, podendo 

ocasionar danos teciduais cardíacos. Entretanto, seu papel pode ser antagônico, dependendo do 

equilíbrio populacional entre os subtipos destas células, tendo um grupo produtor de IFN-γ e 

outro produtor de perforina que por sua vez modulam a citoxicidade específica nos modelos 

murinos (SILVERIO et al., 2012). Para entender a dimensão da relevância de células T CD8 na 
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evolução da patogênese da DC, vale salientar que essa subpopulação tem sido utilizada experi-

mentalmente como modelo de vacinação para redução de sintomas da doença, já que pode ser 

induzida a uma resposta específica contra o parasito, minimizando danos teciduais aleatórios e 

não específicos (DOS SANTOS et al., 2014). Neste contexto de estudo de subpopulações lin-

focitária, já foi relatada também a presença de células T duplo positivas para CD4 e CD8 ati-

vadas e com potencial efetor auto reativo, em pacientes crônicos (GIRALDO et al., 2011). 

Pesquisadores observaram que, na fase crônica da DC, houve aumento na frequên-

cia de células T CD4+ e CD8+ circulantes ativadas, com elevada expressão da molécula HLA-

DR e baixa expressão da molécula CD28. A frequência elevada de células T ativadas 

CD4+CD28- no sangue periférico de pacientes infectados pelo T. cruzi estava associada à pro-

dução de TNF-α e IL-10 em pacientes com as formas cardíaca e indeterminada, respectivamente, 

sugerindo papéis funcionais distintos para aquelas células (MENEZES et al., 2004). 

Estudos demonstram que, no tecido cardíaco, as subpopulações de linfócitos T – 

CD4+ e CD8+ apresentam importância fundamental na patologia da doença de Chagas, com 

uma predominância de linfócitos T CD4+ em pacientes com a forma indeterminada e de células 

T CD8+ ativadas em pacientes com a forma cardíaca, sugerindo a possível participação dessas 

células em mecanismos imunopatológicos (ANDRADE, 1999). Esta hipótese pôde ser refor-

çada por estudos utilizando imunohistoquímica em corações de pacientes com cardiopatia cha-

gásica grave, onde observou-se que, nas lesões inflamatórias, havia predomínio de linfócitos T 

CD8+, muitos dos quais expressando granzima A+, indicando que a ativação celular poderia 

estar associada à destruição miocelular e fibrose, sendo as células do miocárdio alvos de cito-

toxicidade mediada por estas células (DOS SANTOS et al., 2001). Contudo, na infecção expe-

rimental em camundongos, as células T CD4+ seriam necessárias para a ação de células T CD8+, 

uma vez que a depleção de células CD4+ diminui as respostas inflamatórias no coração durante 

a fase crônica da doença (TARLETON, 1995). Sendo assim, as células CD4+ provavelmente 

são necessárias para iniciar o processo inflamatório, enquanto as células T CD8+ seriam as cé-

lulas efetoras causando a cardiopatia observada na doença de Chagas (BRENER & GAZZI-

NELLI, 1997). 

Além disso, as células T CD8+ são consideradas componentes essenciais na resposta 

imune protetora ao T. cruzi, pois a sua importância foi demonstrada tanto em modelos experi-

mentais como em humanos (ALVAREZ et al., 2008). Entretanto, mesmo com todo o potencial 

dos linfócitos T CD8+ como células efetoras no controle da infecção, o parasito pode sobreviver 

e persistir por toda a vida do hospedeiro, fazendo com que haja um estímulo constante do sis-

tema imune do paciente, contribuindo para a manutenção da população de células T CD8 efe-

toras ou de memória (MARTIN; TARLETON, 2006). 
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Dessa maneira, não está completamente esclarecida a razão pela qual apenas alguns 

indivíduos infectados desenvolvem formas graves da doença, e o fato das manifestações clíni-

cas serem tão heterogêneas. Sabe-se que as manifestações patológicas tanto na fase aguda, 

quanto na fase crônica da doença de Chagas são consequência de mecanismos multifatoriais 

relacionados tanto ao parasito quanto ao hospedeiro vertebrado.  

Na busca de identificar diferenças na resposta imune relacionadas com o estabele-

cimento e manutenção das distintas formas clínicas da fase crônica tardia da doença de Chagas, 

é de suma importância caracterizar subpopulações de leucócitos, majoritárias e minoritárias, do 

sangue periférico de indivíduos, durante os eventos iniciais da infecção, assim como também 

comparar com as alterações observadas em indivíduos na fase crônica tardia da doença. Ainda 

mais, avaliar a produção de diferentes citocinas, com características inflamatórias e reguladoras 

produzidas por subpopulações de leucócitos, representa estratégia adequada para a caracteriza-

ção do perfil de indivíduos portadores das diferentes formas clínicas dessa doença, podendo 

contribuir para determinar novos parâmetros para o acompanhamento da evolução clínica da 

DC e, consequentemente, novas estratégias terapêuticas.  
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral  

Quantificar monócitos supressores (CD14+/HLA-DRlow/-), subpopulações linfocitá-

rias T CD4 e CD8 e citocinas (TNF-α e IL-10) em pacientes com diferentes formas crônicas da 

doença de Chagas, após tratamento com benzonidazol. 

2.2 Objetivos Específicos  

• Descrever o perfil sócio demográfico da população em estudo;  

• Relacionar as formas clínicas da doença de Chagas com monócitos supressores 

(CD14+/HLA-DRlow/-) 

• Relacionar as formas clínicas da doença de Chagas com subpopulações linfocitárias T 

(CD4 e CD8);  

• Relacionar as formas clínicas da doença de Chagas com subpopulação linfocitária du-

plamente positiva (CD4+/CD8+). 

• Relacionar as formas clínicas da doença de chagas com a concentração sérica de citoci-

nas (TNF-α, e IL-10).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Delineamento do estudo e amostra 

Trata-se um de estudo transversal, com pacientes na fase crônica da doença de 

Chagas atendidos no Laboratório de Pesquisa em Doença de Chagas (LPDC). O estudo é com-

posto por 57 pacientes, 23 com a forma indeterminada, 26 com a forma cardíaca, 08 com a 

forma mista. 

3.2 Critérios de inclusão 

Foram incluídos no estudo pacientes na fase crônica da doença de Chagas, acom-

panhados no LPDC, adultos de ambos sexos que tenham terminado o tratamento com benzoni-

dazol há pelo menos um ano. 

3.3 Critérios de exclusão 

✓ Pacientes que relataram ter doenças autoimunes; 

✓ Pacientes que utilizem medicamentos imunossupressores; 

✓ Pacientes que relataram ter doenças que afetem o sistema imunológico, como HIV e 

HTLV; 

✓ Pacientes com relato atual ou prévio de Chikungunya; 

✓ Pacientes que relataram estar com alguma outra doença no dia da coleta ou no período 

de um mês atrás (gripe, viroses, infecções bacterianas). 

3.4 Coleta de amostras e de dados 

Durante os atendimentos no LPDC, os pacientes foram convidados a participar da 

pesquisa, e a assinar do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida, foi 

aplicado questionário (APÊDICE A) e realizada a coleta de sangue em dois tubos: um com 

EDTA (4 ml) para análises de células CD14+/HLA-DR-/low e subpopulações linfocitárias T 

CD4/CD8 através de citometria de fluxo, e outro com gel separador de 5ml para análise de 

citocinas. Os dados clínicos dos pacientes foram coletados dos registros do LPDC. 
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3.5 Análise das amostras 

3.5.1 Preparo da amostra para análise de células CD14+/HLA-DR- e de subpopulações 

linfocitárias T CD4/CD8  

As amostras de sangue coletadas com o anticoagulante EDTA foram transportadas para 

o Laboratório Clementino Fraga Central para realização das análises em citometria de fluxo. 

Seguindo os seguintes passos: 

1- Após obtenção de 106 leucócitos por tubo, os anticorpos monoclonais anti-humanos conju-

gados com fluorocromos foram adicionados a amostra: CD14 (PE), CD45 (APC) e HLA-DR 

(FITC) para análise de população CD14+/HLA-DRlow/; e CD3 (FITC), CD4 (PERCP), CD8 (PE) 

para análise de linfócitos T CD4+, TCD8+, TCD4+CD8+. Após este processo, foi feita incubação 

por 20 minutos, no escuro, à temperatura ambiente; 

2- Em seguida, foi adicionada a solução BD FACS lysing Solution (solução tamponada con-

tendo 15% de formaldeído e 50% de dietilenoglicol) e incubado por 15 minutos, no escuro, à 

temperatura ambiente; 

3- Então são realizadas lavagens por centrifugação (1500 RPM durante 5 minutos) em solução 

diluente salina tamponada isotônica (PBS) por duas vezes. Após a primeira centrifugação, o 

sobrenadante foi desprezado e “pellet” ressuspenso em PBS. 

4- Por fim, foi realizada a aquisição no citômetro de fluxo FACSCaliburTM e análise foi feita 

utilizando o Cell-Quest Becton-Dickinson® com aquisição de 300.000 eventos para as análises 

de população CD14+/HLA-DR-/low e 10.000 eventos para subpopulação linfocitária. 

 

3.5.2 Análise de células CD14+/HLA-DRlow/- e de subpopulação linfocitária T CD4/CD8 em 

citometria de fluxo 

Para análise de população de células CD14+/HLA-DR-/low   foram feitas em 2 tubos: tubo 

01 contendo anticorpo anti-CD45-APC e anti-CD14-PE; tubo 02 contendo anti-CD45-APC, 

anti-CD14-PE e anti-HLA-DR-FITC. Então, foi feita análise dot plot CD45 versus SSC (Side 

Scatter) na qual foi selecionada a GATE (R1) na região linfomonocítica conforme a Figura 3A. 

Em seguida, foi realizada uma segunda GATE (R2)  CD14 versus SSC, delimitando a região 

de monócitos conforme figura 3B e por fim foi feita a análise de marcação HLA-DR versus 

CD14 para delimitação da população de interesse CD14+/HLA-DR- (Figura 3C).  
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Figura 3: Sequência de análise para delimitação da população de interesse: monócitos supres-

sores CD14+/HLA-DR- por citometria de fluxo. 

 
 

 
 

 

Legenda (A): Primeiro dot-plot (CD45 vs. SSC) delimitando a região linfomonocítica (GATE R1); (B): Segundo 

dot-plot (CD14 vs. SSC) delimitando a região de monócitos (GATE R2); (C): Terceiro dot-plot (CD14 vs. HLA-

DR) delimitando a população de interesse, nomeada de monócitos CD14+/HLA-DRlow/-  (círculo). 
Fonte: Própria.   

A avaliação de células que expressam fracamente o HLA-DR (CD14+/HLA-DRlow) 

foi estimada através da Intensidade de Fluorescência Média (IFM) que é calculado através da 

subtração da fluorescência média do tubo 02 (contendo anti-CD45-APC, anti-CD14-PE e anti-

HLA-DR-FITC) pela fluorescência média do tubo 01 (contendo apenas anti-CD45-APC e anti-

CD14-PE). Como resultado, consegue-se estimar a expressão de HLA-DR nas células 

CD45+/CD14+, onde quanto menor a IFM menor a expressão de HLA-DR. 

Para estudar a subpopulação linfocitária CD4/CD8 foi realizada utilizado um tubo 

contendo anti-CD3-FITC/anti-CD4-PERCP/anti-CD8-PE. A quantificação de linfócitos T CD4, 

foi através da análise da dupla expressão de CD3 e CD4, enquanto que os linfócitos T CD8 

foram através da análise da dupla expressão de CD3 e CD8 e linfócitos T duplo positivo 

(TCD4+/CD8+) através da expressão concomitante de CD3, CD4 e CD8. A contagem total de 

linfócitos/µL foi obtida através do equipamento hematológico ADVIA 2120i. 

  

3.5.3 Análise de TNF-α, IL-10  

As análises de citocinas (TNF-α, IL-10) foram realizadas no Laboratório de Pes-

quisa em Hemoglobinopatias e Genética das Doenças Hematológicas (LPHGDH) da Universi-

dade Federal do Ceará (UFC), no qual foi utilizado soro dos pacientes colhido em tubo com gel 

 



27 

 

separador e submetido à centrifugação em 5000 rotações por minuto (RPM), durante 15 minu-

tos, então os soros foram aliquotados e armazenados a -80ºC.  No momento da análise as amos-

tras foram descongeladas e a técnica imunológica de ELISA foi realizada conforme procedi-

mento técnico descrito pelo fabricante de cada KIT. 

 

3.6 Aspectos éticos 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará (COMEPE-UFC), sob o parecer de número 1.899.651, CAAE 

62972816.0.0000.5054, de acordo com as normas que regulamentam a pesquisa com seres hu-

manos do Conselho Nacional de Saúde (Resolução CNS 466/12, 251/97, 292/99, 303/00, 

304/00, 347/05, 346/05). 

 

3.7 Análise estatística 

Os dados foram inicialmente colocados em um programa do tipo planilha eletronica. 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad Prism versão 6.0. Inicial-

mente, a normalidade foi avaliada através do teste Shapiro-Wilk. Para análise de varáveis nu-

méricas de 2 grupos, foi utilizado teste de Mann-Whitney, já para variáveis numéricas de 3 

grupos foi utilizado teste de Kruskal-Wallis ou one-way ANOVA. As diferenças com valores 

de p< 0,05 foram considerados significantes.  

  



28 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Perfil sociodemográfico 

O presente estudo avaliou 57 pacientes, com DC crônica atendidos no LPDC, com 

média de idade 55,49 anos. Os dados sociodemográficos estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas dos pacientes com doença de Chagas crônica 

(n=57) 

Variáveis Categoria N % 

Sexo Feminino 34 59,64 

 Masculino 23 40,36 

 Total 57 100,0 

Ocupação Aposentado  23   40,35 

 Agricultor 9 15,8 

 Dona de casa 6 10,53 

 Desempregado 4 7,01 

 Outros 15 26,31 

 Total 57 100,0 

Escolaridade Analfabeto             20                    35,08 

 Fundamental incompleto             18 31,57 

 Fundamental completo 7 12,3 

 Médio incompleto 6 10,53 

 Médio completo 5 8,77 

 Superior 1 1,75 

 Total 57 100 

Renda familiar < 1 SM 4 7,01 

 1 SM             30 52,63 

 2 A 4 SM 22 38,6 

 Sem renda 1 1,76 

 Total 57 100 

Plano de saúde Sim 5 8,77 

 Não 52 91,23 

 Total 57 100 

Cor da pele Branco  24 42,1 
 Pardo 27 47,37 
 Negro 6 10,53 
 Total 57 100 

Estado civil Solteiro 13 22,81 

 Casado  34 59,64 

 Divorciado 1 1,75 
 Viúvo 9 15,8 

 Total             57 100 
Legenda: SM- Salário mínimo. 

 

Neste estudo, a maioria da população é do sexo feminino, de cor parda, casado 

aposentado, analfabeto, com renda familiar de 1 salário mínimo, sem plano de saúde. Com 

relação à naturalidade destacam-se as cidades de Russas (n=14), Limoeiro do Norte (n=9), Qui-

xeré (n=9), Jaguaruana (n=6) e Tauá (n=4). Enquanto à procedência, Quixeré é a cidade com 
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maior número (n=12), seguido de Russas (n=11), Fortaleza (n=8), Limoeiro do Norte (n=7), 

Tauá (n=5), e Jaguaruana (n=4). 

4.2 Análise da população de células CD14+/HLA-DR-   

Todas as análises foram realizadas utilizando por base a divisão de pacientes com a 

forma assintomática (forma indeterminada) e pacientes com a forma sintomática (cardíaca e 

mista), posteriormente a análise é estratificada em forma indeterminada, cardíaca e mista. 

Na figura 4 observa-se a quantificação de células CD14+/HLA-DR- nas formas sinto-

máticas e assintomáticas da DC, na qual o grupo de assintomáticos possui uma maior quanti-

dade das células em estudo, havendo diferença estatística entre eles. 

 

Figura 4 – Número absoluto de células CD14+/HLA-DR- nos pacientes sintomáticos e assinto-

máticos da doença de Chagas. 
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Ao analisar a população de células CD14+/HLA-DR-,estratificando as formas clíni-

cas: cardíaca, mista e indeterminada, observa-se na figura 5 que há diferença estatística signi-

ficante  somente entre a forma indeterminada e mista, no qual a quantidade maior da população 

celular em estudo continua sendo no grupo de indivíduos com a forma indeterminada (assinto-

mática) da DC 
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Figura 5– Número absoluto de células CD14+/HLA-DR- dos pacientes com a forma cardíaca, 

indeterminada ou mista da doença de Chagas. 
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   Legenda| *p<0,05; **p<0,01 

 

4.3 Análise da população de células CD14+/HLA-DRlow  

Para a população células MDSCs que expressam HLA-DR fracamente, foi realizada 

a análise da Intensidade de Fluorescência Média (IFM) nos pacientes sintomáticos e assinto-

máticos (Figura 6) e nas diferentes formas clínicas (Figura 7).  

Na figura 6, observa-se que a IFM é menor no grupo de assintomático, havendo 

diferença estatística entre os grupos. 

 

Figura 6- Intensidade de Fluorescência média (IFM) da expressão de HLA-DR nas células 

CD14+ nas formas sintomáticas e assintomáticas da doença de Chagas. 
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O mesmo comportamento é observado na análise estratificada (figura 7), na qual o 

IFM é menor na forma indeterminada, havendo diferença estatística entre esta forma e as de-

mais. 
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Figura 7- Intensidade de Fluorescência média (IFM) da expressão de HLA-DR nas células 

CD14+ nas diferentes formas clínicas da doença de Chagas. 
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                                               Legenda| *p<0,05; **p<0,01 

4.4 Análise de subpopulação linfocitárias e citocinas  

 Na tabela 2 pode-se observar o estudo das subpopulações linfocitárias, não havendo 

diferença estatística em nenhuma das populações estudadas 

 

Tabela 2: Perfil das subpopulações linfocitárias T CD4 e CD8 e suas relações nas diferentes 

formas clínicas da DC. 

 

Linfócitos 

Forma clínica  

p Cardíaca (n=26) Indeterminada 

(23) 

Mista (n=8) 

M DP M DP M DP 

Linfócitos to-

tais/µL 

1634 425,5 1633 529,7 1628 434,9 0,9994 

TCD4+/µL 830,3 573,3 713,4 240,9 691,0 233,7 0,5577 

TCD8+/µL 420,2 153,5 379,2 184,6 365,0 184,1 0,6140 

CD4/CD8 1,84 0,52 2,11 0,79 2,31 1,07 0,2083 

TCD4+CD8+/µL 67,94 134,5 26,19 16,78 33,9 21,64 0,4443 

Legenda| M- média; DP- desvio padrão. 

 

4.5 Análise de citocinas TNF-α e IL-10 

 Na figura 8 observa-se a concentração sérica das citocinas TNF-α e IL-10 nas formas 

sintomáticas e assintomáticas da DC. Com relação ao TNF-α (figura 8B), não houve diferença 

estatística entre os grupos. Para IL-10 (figura 8A) observa-se que sua concentração sérica está 

maior no grupo sintomático, havendo diferença estatística entre os grupos (p=0,0023) 
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Figura 8- Concentração de TNF-α e de IL-10 nas formas sintomática e assintomática da DC 
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Legenda | *p<0,05; **p<0,01; (A): Concentração sérica de IL-10 no grupo sintomático (n=22) e assintomático 

(n=15) da DC; (B): Concentração sérica de TNF-α no grupo sintomático (n=28) e assintomático (n=22).  

 

 Já na figura 9 A é possível visualizar que a concentração sérica de IL-10 é maior nas 

formas cardíaca e mista, havendo diferença estatística entre a forma indeterminada e cardíaca 

(p=0,0133), já com relação ao TNF-α observa-se que sua concentração se apresenta de maneira 

similar nas diferentes formas clínicas da DC, não havendo diferença estatística. 

 

Figura 9- Concentração de TNF-α e de IL-10 nas diferentes formas clínicas da DC 
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Legenda | *p<0,05; **p<0,01; (A): Concentração sérica de IL-10 nas diferentes formas clínicas da DC (indeter-

minada: n=14; cardíaca: n=14; mista: n=8); (B): Concentração sérica de TNF-α nas diferentes formas clínicas da 

DC (indeterminada: n=22; cardíaca: n=21; mista: n=8).  
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5 DISCUSSÃO 

A DC é uma enfermidade de evolução crônica, e na maioria dos casos de 

desenvolvimento e progressão lenta. O presente estudo avaliou 57 pacientes portadores da DC 

crônica com média de idade de 55,49 anos. Estudo feito em um ambulatório de DC em 

Campinas, foi demonstrado um significativo envelhecimento dos pacientes cadastrados ao 

longo dos anos (GUARIENTO et al., 2011). Outro estudo realizado por MOTA et al (2006) 

verificou uma média de idade de 55,19 nos pacientes cadastrados no Laboratório de Doença 

de Chagas da Universidade Estadual de Maringá. Esses dados corroboram com a média de 

idade encontrada no presente estudo (MOTA et al., 2006).  

No presente estudo houve um predomínio de mulheres (59,64%) sobre os homens.  

Dados na literatura relatam que há uma discreta tendência ao predomínio de mulheres dentre 

as pessoas com DC (RASSI et al., 2006). Entretanto, este é um dado variável dentre os estudos, 

por exemplo GUARIENTO et al (2011) acharam uma prevalência de 53,7% de homens. Já 

FREITAS et al (2017) verificaram uma prevalência de 73,53% de mulheres em Limoeiro do 

Norte-CE. Mostrando que esta é uma característica variável, não havendo consenso absoluto 

nos diferentes estudos. 

Ao avaliar a condição social dos indivíduos estudados, observa-se que a maioria 

são aposentados, analfabetos, com renda familiar de 1 salário mínimo, sem plano de saúde, cor 

da pele parda e estado civil casado. Esse alto índice de analfabetos encontrado no presente 

estudo, pode ser embasado pelo fato de que em geral os pacientes com DC têm poucas 

oportunidades sociais, salários baixos e pouca instrução, mostrando que a DC é uma das 

doenças parasitárias que está mais relacionada com o aspecto socioeconômico (WHO, 2002; 

ALVES et al., 2009;). Isso pode ser embasado no fato de que a maioria desses pacientes 

nasceram e cresceram em cidades interioranas, na qual, historicamente, não só no Brasil, mas 

em toda a América Latina, as oportunidades sociais são profundamente escassas, refletindo  

especialmente em relação às condições de moradia (aspecto muito importante para domiciliação 

dos triatomíneos e consequentemente para manutenção do ciclo vetorial no peridomicílio e 

intradomicílio ). (DIAS; BORGES DIAS, 1979; DIAS, 1999). 

 Quanto à alta prevalência de aposentados, pode estar relacionado ao perfil de 

pacientes com média de idade de 55 anos no presente estudo e, além disso, sabe-se que a 

aposentadoria acontece precocemente em portadores da DC, a qual muitas vezes, é explicada 

pelo comprometimento da saúde decorrente das complicações tardias da doença, no qual é 

necessário tratamento constante e cuidados especiais (OLIVEIRA et al., 2006). 

Com relação à naturalidade e procedência, observa-se que a grande maioria dos 

pacientes são naturais do interior do estado do Ceará, entretanto é possível observar que há um 
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número bem maior de indivíduos procedentes da capital Fortaleza quando comparado a 

quantidade de pacientes que nasceram na capital. Este fenômeno foi descrito como 

“urbanização da DC”, em que a doença ocorreu após a infecção por via vetorial em zonas 

endêmicas e a posterior migração dos pacientes com DC para os centros urbanos (POMPEU, 

1990). 

A imunopatologia da DC crônica ainda não está completamente elucidada, 

entretanto sabe-se que na forma indeterminada pode haver apenas focos inflamatórios isolados 

no miocárdio que são insuficientes para gerar alterações na condução elétrica ou contratilidade 

cardíaca, não gerando assim nenhum sintoma clínico relevante. Ao contrário da forma cardíaca 

em que há uma miocardite difusa, insuficiência congestiva associada à hipertrofia miocárdica, 

degeneração de miócitos, fibrose intersticial severa e espessamento das membranas basais.  

De forma geral, os indivíduos que permanecem assintomáticos são capazes de 

reduzir o número de parasitos na fase inicial da infecção e possuem mecanismos regulatórios 

que limitam o desenvolvimento da doença. Por outro lado, indivíduos que desenvolvem a 

forma cardíaca, apesar de controlarem a parasitemia, podem não ser capazes de elaborar uma 

resposta imunoregulatória eficiente, persistindo uma resposta inflamatória duradoura. 

Acredita-se que esta transição entre a forma assintomática da doença para as formas clínicas 

sintomáticas, pode ocorrer devido ao desaparecimento  de fatores supressores que acabam 

levando a uma reativação exacerbada da inflamação (DUTRA; GOLLOB, 2008; DUTRA et 

al., 2009). 

Nesse contexto, as MDSCs surgem como um possível fator de supressão que pode 

estar relacionado com este processo, uma vez que estas células são originadas na medula óssea, 

sofrem expansão clonal e adquirem sua capacidade supressora principalmente em condições 

patológicas específicas, como em neoplasias e em doenças infecciosas (BRYS et al., 2004; DE 

SANTO et al., 2008). A condição para que aconteça o acúmulo e expansão desta célula é que 

haja um aumento da taxa de mielopoese medular e, algumas vezes, extra medular, que acabam 

desviando a diferenciação de progenitores de monócitos e favorecendo a sobrevivência de 

MDSCs. Isso ocorre durante o curso da infecção através da produção citocinas (IL-1, IL-6, TNF, 

IL-10), mediadores lipídicos (prostaglandinas) e de fatores de crescimento (ZHAO et al., 2012; 

HAVERKAMP et al., 2014). Este fenômeno de aumento da mielopoiese medular e consequente 

acúmulo de MDSCs ocorre em diversas situações patológicas, como por exemplo, estudo feito 

de infecção medular por Leishmania donovani em ratos, verificou-se que há um aumento da 

produção de fator de crescimento hematopoiético (GM-CSF), assim como na capacidade de 

mielopoiese extra medular que aumentou em dez vezes (COTTERELL, ENGWERDA, AND 

KAYE, 2000).  

De uma forma geral, as infecções parasitárias ocasionadas por protozoários como 
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Trypanosoma, Toxoplasma, Plasmodium e Leishmania nas suas fase aguda, proporcionam um 

contexto similar a uma sepse, havendo presença maciça de parasitos e o desenvolvimento de 

uma resposta Th1 inflamatória produzindo citocinas como INF-γ, IL-1, IL-6, TNF-α e de fatores 

que estimulam a produção de células na medula óssea, propiciando assim, o ambiente perfeito 

para expansão e acúmulo de MDSCs, como discutido anteriormente (EGAN et at., 2009; 

NGURE et al.,2009).   

Dessa maneira, considerando a heterogeneidade clínica da DC na fase crônica, e o 

possível papel que as MDSCs podem exercer no estabelecimento dessas diferenças, o presente 

estudo avaliou quantitativamente a presença de monócitos supressores (CD14+/HLA-DR-/low) 

nas formas cardíaca, indeterminada e mista da doença de Chagas, na busca de compreender 

melhor os possíveis fatores imunológicos envolvidos. Observou-se que houve diferença 

estatística significativa apenas entre as formas indeterminada e mista, havendo uma maior 

quantidade desses monócitos na forma indeterminada. Ao agrupar essas formas clínicas em 

assintomáticos (indeterminada) e sintomáticos (cardíaca e mista), observou-se que há uma 

maior quantidade dessa população de células na população de assintomáticos (figura 4) havendo 

diferença estatística significativa. Complementando esta análise, visando avaliar a população 

de monócitos supressores que expressam fracamente o HLA-DR (CD14+/HLA-DRlow), foi 

observado que na forma indeterminada ocorreu menor IFM comparada às demais formas 

estudadas (figura 7). Por fim, ao comparar pacientes sintomáticos com assintomáticos, observa-

se na figura (figura 6) que o grupo de assintomáticos possui IFM inferior ao de sintomáticos 

(p=0,0002), mostrando que, de uma maneira geral, os monócitos dos pacientes com a forma 

assintomática (indeterminada) da DC expressam em menor quantidade o HLA-DR que às 

formas sintomáticas. 

Todos estes dados sugerem que esta população de células supressoras analisada, 

podem estar envolvidas no processo de equilíbrio da resposta imunológica característica da 

forma indeterminada da DC, podendo está relacionado com processo de controle da inflamação 

exacerbada nos tecidos, mesmo na possível presença do parasito nesses locais. É interessante, 

que este controle é delicado e complexo, uma vez que ao mesmo tempo é preciso conter a 

infecção e replicação do T. cruzi, também é necessário conter a inflamação para não gerar dano 

tecidual e comprometer o funcionamento do órgão. Entretanto, vale ressaltar, que este é um 

processo dinâmico e multifatorial, o qual não está totalmente elucidado, e que certamente, 

outras células e condições podem influenciar neste equilíbrio. 

Achados similares foram encontrados em outras doenças parasitárias causadas por 

protozoários, como por exemplo, em um estudo realizado em camundongos submetidos à 

infecção aguda por cistos de Toxoplasma gondii, demonstrou presença do parasito em diversos 

órgãos como pulmão e intestino delgado (íleo). Observou-se que nestes órgãos há uma 
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infiltração maciça de monócitos CD11b Gr-1+ (população de MDSCs equivalente a 

CD14+/HLA-DRlow/- em humanos) e consequente supressão da estimulação de linfócitos T. 

Além disso, observa-se que a ausência dessas células leva a uma destruição inflamatória até 

mesmo a necrose do tecido, mostrando o papel das MDSCs no controle da inflamação 

(VOISON et al., 2004; DUNAY et al., 2008). Outros achados mostram que infecções agudas e 

crônicas por Leishmania major e Trypanosoma cruzi geram proteção induzida por M-MDSC 

contra patogenicidade e carga parasitária, mostrando um papel benéfico no controle da infecção, 

mesmo suprimindo a resposta de células T (GONI, ALCAIDE, FRESNO, 2002; PEREIRA et 

al., 2011; AROCENA et al., 2014). Outro estudo que analisou infiltrado de células no tecido 

cardíaco de ratos após infecção aguda por T. cruzi, detectaram monócitos supressores que 

expressam iNOS e arginase-I, mostrando também grande capacidade de suprimir linfócitos T 

(CUERVO et al., 2011). 

Estudos que envolvem helmintos como Schistosoma mansoni, também obtiveram 

resultados semelhantes, mostrando a alta atividade da arginase nas MDSCS sendo capaz de 

inibir a resposta inflamatória induzida pela resposta Th1 na fase aguda da esquistossomose, 

assim como a Th2 na fase crônica, diminuindo assim a fibrose no tecido hepático (HERBERT 

et al., 2004; PESCE et al., 2009).  

Por fim, estudo realizado por Souza et al (2011) com pacientes portadores de DC 

crônica nas formas cardíaca e indeterminada, analisou a expressão de HLA-DR em monócitos. 

Seus achados demonstraram que o grupo de indivíduos com a forma indeterminada 

apresentavam uma menor expressão dessa molécula em monócitos CD14+ quando comparado 

ao grupo de pessoas saudáveis. Ao comparar a forma cardíaca com os indivíduos não infectados 

e o grupo da forma indeterminada, não observaram diferença estatística provavelmente devido 

ao número reduzido de indivíduos estudados (9 com a forma indeterminada e 12 com a forma 

cardíaca), mas houve uma média de expressão menor que o grupo controle e maior que o grupo 

indeterminado. Todos esses dados corroboram com o perfil encontrado no presente estudo, 

mostrando que a população de CD14+/HLA-DRlow/- pode estar envolvida no processo de 

controle do processo inflamatório característico da forma indeterminada.  

Quanto ao papel das subpopulações linfocitárias na doença de Chagas, já é bastante 

discutido, tanto com relação a suas funções regulatórias como na gênese das lesões teciduais. 

Com relação à população de linfócitos T, sua importância na amplificação da resposta 

inflamatória de uma maneira geral já está bem estabelecida, assim como na doença de Chagas. 

Por exemplo, um estudo feito com camundongos atímicos infectados com T. cruzi não 

apresentaram lesão cardíaca, mesmo com intenso parasitismo tecidual, o que já mostrava a 

importância de linfócitos T sensibilizados na resposta inflamatória da DC (Gonçalves-da-Costa 

et al., 1984).  
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A interação entre células T CD4+ e CD8+  também é muito importante na 

imunopatologia da DC, linfócitos T CD8 específicos para o T. cruzi conseguem proliferar na 

ausência de células T CD4+, porém os linfócitos CD8+ não conseguem exercer sua função em 

conter a parasitemia e o parasitismo tecidual, mostrando que o mesmo precisa da estimulação 

linfócito T CD4 para se tornar efetivo na resposta inflamatória (Padilla et al., 2007). Outros 

estudos confirmam esses dados em que a deficiência de células T CD4+ leva a uma redução 

global da resposta imunológica do hospedeiro e consequente aumento de parasitismo tecidual, 

provavelmente porque linfócitos T CD4+ promovem a ativação de macrófagos e a proliferação 

de linfócitos T CD8+ e B (ROTTENBER.; RIARTE ; SPORRONG, 1995; GONÇALVES DA 

COSTA et al., 2002).  

 É importante salientar que uma boa parte dos estudos apontam o predomínio de 

linfócitos T CD8 no tecido cardíaco de pacientes com DC, por exemplo, estudo feito por 

Higuchi et al (1993) constataram o predomínio de células T CD8 no tecido cardíaco de 

pacientes com miocardite chagásica (HIGUCHI et al., 1993). Neste mesmo ano, estudo feito 

por Reis et al (1993) viu ainda que estes linfócitos T CD8 presente no infiltrado inflamatório 

expressavam granzima A, mostrando seu poder citolítico e sua possível relação com os danos 

cardíacos já conhecidos dessa forma clínica da doença (REIS et al.,1993). No presente estudo, 

o número de linfócitos T CD4 e T CD8 estavam dentro dos valores de referência em todos os 

pacientes. Ao comparar a distribuição dessas subpopulações linfocitárias nas diferentes formas 

clínicas, não foi observada diferença estatística. Esses achados podem ser embasados no fato 

de que os linfócitos de uma maneira geral, quando ativados, irão passar por uma expansão 

clonal e isso não necessariamente corresponde em uma resposta da medula lançando mais 

linfócitos na corrente sanguínea, podendo então haver aumento de linfócitos efetores no tecido, 

mas não necessariamente isso poderá refletir no sangue periférico.  

Por fim, é importante compreender que todos os processos de produção, migração 

e expansão destas subpopulações leucocitárias são influenciados diretamente pelo perfil de 

citocinas produzidos e secretados no organismo.  

A resposta imune Th1 caracterizada pela produção de IFN-γ e TNF-α está 

envolvida no processo de controle dos níveis de parasitemia e consequentemente, levando a 

um aumento da sobrevida de camundongos infetados com T. cruzi (ALIBERTI et al., 1996; 

MARTINS, 1999). Por outro lado, as citocinas relacionadas com o perfil Th2, IL-4 e IL-10, 

estão ligadas ao processo de persistência do parasitismo, podendo contribuir para 

suscetibilidade de camundongos à infecção chagásica. Contudo, essa correlação de eventos 

protetores e lesivos com o perfil Th1 ou Th2 ainda não está totalmente estabelecido na doença 

de Chagas humana. Sabe-se que as citocinas desempenham papel importante na regulação da 

resposta imune, estando diretamente envolvidas tanto na resistência quanto nos mecanismos 
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relacionados com a imunopatologia da doença (REED et al., 1994; ABRAHAMSOHN; 

COFFMAN, 1996).  

No presente estudo, ao avaliar a concentração de TNF-α e IL-10 no sangue 

periférico de pacientes nas diferentes formas clínicas da DC, observou-se que não houve 

significância estatística com relação ao TNF-α, o que discorda de estudos prévios que têm 

demonstrado que pacientes portadores da forma cardíaca são capazes de produzir altos níveis 

de TNF-α, consistente com o estabelecimento de uma forte resposta de linfócitos T CD8+ que 

é responsável por uma inflamação exacerbada e dano tissular (REIS et al., 1993; SOUZA et 

al., 2004). Reforçando esses achados, outro estudo mostrou que portadores da forma cardíaca 

severa apresentam níveis significativamente mais elevados de TNF-α sérico, quando 

comparados à pacientes com alterações cardíacas leves (FERREIRA et al., 2003). 

Ao analisar a citocina IL-10, verificou-se que o grupo da forma cardíaca tem maior 

concentração dessa citocina do que os do grupo indeterminada (p=0,0133), e na comparação 

geral mostrou que os sintomáticos possuem uma maior concentração que os assintomáticos 

(p=0,0123). Esses achados discordam de uma maneira geral de outros estudos que 

demonstraram que a IL-10 é a citocina secretada predominantemente por pacientes portadores 

da forma indeterminada, enquanto que os pacientes chagásicos com doença cardíaca têm 

maiores níveis de IFN-γ e TNF-α (BAHIAOLIVEIRA et al, 1998; CORREA-OLIVEIRA et 

al., 1999; GOMES et al., 2003).  

Entretanto, estudo realizado por Vitelli-Avellar et al (2008) avaliaram cultura de 

sangue total após estimulação com antígenos de tripomastigota e demonstraram uma inversão 

no perfil de citocinas um ano após tratamento com o benzonidazol. Nesse caso, ocorreu uma 

redução na produção de IL10 por células T CD4+ oriundas de indivíduos com a forma 

indeterminada e aumento de monócitos IL-10+ na forma cardíaca da doença de Chagas crônica 

(VITELLI-AVELAR et al., 2008). Esses dados são semelhantes aos encontrados no presente 

estudo, inclusive considerando que a população avaliada também fez uso de benzonidazol há 

pelo menos um ano, mostrando que mesmo que a resposta inflamatória exacerbada seja uma 

característica já está estabelecida na forma cardíaca, esses indivíduos ainda são capazes, 

também, de manter alguns mecanismos de regulação.  Além disso, esses achados chamam 

atenção para um possível envolvimento do benzonidazol nessa “inversão” de perfil de 

citocinas, uma vez que todos os pacientes do estudo já eram tratados com este fármaco. Outros 

estudos embasam essa provável participação do Bz nessa mudança , como um realizado com 

dois grupos de indivíduos com DC na forma indeterminada tratada e não tratada, 

demonstrando que o medicamento promoveu uma mudança no perfil de citocinas em 

monócitos, células NK e linfócitos T CD8 para um tipo Th1 modulada, indicando seu possível 

papel em manter um ambiente imunológico regulatório, prevenindo danos teciduais futuros. 
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(SATHLER-AVELAR et al., 2012); outros resultados obtidos com crianças em fase escolar 

infectadas com o T. cruzi, estando na forma indeterminada recente, foram tratadas com Bz e 

depois de um ano foi observado, após estimulação in vitro com antígenos solúveis de 

epimastigota, uma modificação para um perfil Th1 modulado, com IFN-γ sendo produzido 

principalmente por células NK e linfócitos T CD8+ (SATHLERAVELAR et al., 2006).   
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6 CONCLUSÃO 

 

• O perfil demográfico da população em estudo é do sexo feminino, de cor parda, casados, 

com idade média de 55,49, aposentados, analfabetos, com renda familiar de 1 salário 

mínimo, sem plano de saúde, naturais e procedentes do interior do estado do Ceará. 

• A população de monócitos supressores CD14+/HLA-DRlow/- está presente em maior 

quantidade na forma assintomática da DC (indeterminada) do que nas formas sintomáticas 

(cardíaca e mista). 

• A subpopulação de linfócitos T CD4+, TCD8+, TCD4+CD8+ e relação CD4/CD8 possui 

distribuição semelhante nas diferentes formas clínicas de DC crônica (indeterminada, 

cardíaca e mista). 

• A concentração sérica da citocina IL-10 é maior no grupo de pacientes com a forma 

sintomática quando comparada com o grupo de assintomáticos. 

• A concentração sérica de TNF-α é semelhante nas diferentes formas clínicas da DC crônica. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS         

 O presente estudo traz como perspectivas os possíveis papéis que determinados 

componentes imunológicos podem exercer na evolução ou não da DC assintomática para as 

formas clínicas sintomáticas.  

Nesse contexto, destaca-se, principalmente, a função que os monócitos supressores 

(CD14+/HLA-DRlow/-) podem desenvolver no controle da patogenia da DC. No presente estudo 

foi demonstrado uma maior quantidade dessa população de células na forma indeterminada da 

DC, sugerindo uma possível relação com controle inflamatório e proteção dos tecidos que 

normalmente são mais afetados. Entretanto, é importante ressaltar que são necessários estudos 

adicionais, mais específicos, com maior número de indivíduos estudados em diversos 

momentos, para que se possa elucidar totalmente como essas células estão sendo produzidas, 

que citocinas estão secretando, como ocorrem as interações com as demais células 

imunológicas e, principalmente, o que faz alguns pacientes produzirem mais, ou simplesmente 

pararem de produzir.  

Assim, novas pesquisas nesse contexto, podem criar perspectivas para utilizar essa 

população de células como um possível marcador prognóstico, ou como um possível alvo de 

terapia celular, por exemplo. Portanto, são diversas possibilidades que podem contribuir de 

alguma forma no entendimento dessa doença tão antiga, e que ainda afeta milhões de pessoas 

em todo o mundo. 
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APÊNDICE A- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Número do paciente:  _______ 

 

          Forma clínica: _________________________________________________________ 

 

 

  Sexo:  (  )Masculino   Feminino(  )                                                             Idade____ 

 

 

  PROCEDÊNCIA: _______________________________________________________ 

 

             

  COR:  (  )Branco               (  )Pardo                     (  )Negro    

        

  

   LOCAL DO NASCIMENTO: _____________________________________________ 

 

 

   PLANO DE SAÚDE :  (  )Sim       (  )Não 

 

 

  NÍVEL DE ESCOLARIDADE:  Analfabeto (  ) Fundamental incompleto (  ) Fundamental       

completo (  ) Médio  incompleto (  ) Médio completo (  )  Nível Superior (  ) 

 

   

  Estado Civil:  (  )Solteiro   (  )Casado   (  )Divorciado   (  )Amigado 

 

 

  Ocupação: _____________________________________________________________ 

 

 

  Renda: (  )<1Salário Mínimo  (  )1 Salário Mínimo  (  )2 A 4Salários Mínimos  (  )>4 

Salários Mínimos   

 

  Possui desordens autoimunes: ( ) Sim ( ) Não  

 

  Utiliza medicamentos imunossupressores: ( ) Sim ( ) Não 

 

  Possui infecção com HIV ou HTLV: ( ) Sim ( ) Não. 

 

  Tem ou já teve Chikungunya? ( ) Sim ( ) Não. 

 

Está com algum problema de saúde atualmente ou há pelo menos um mês (gripe, 

viroses, infecções bacterianas)?  ( ) Sim ( ) Não  

 


