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Somos parte de um mesmo processo  

Que percorre o mundo e nos liga ao planeta. 

Perder o sentido da mudança  

É perder o sentido da vida 

E das oportunidades que ela nos dá 

todos os dias,  

Para transformá-la. 

 

Herbert de Souza 



 

RESUMO 

 
 

Introdução: A coinfecção Trypanosoma cruzi e HIV atinge a população mundial e 

constitui um sério problema de saúde pública, podendo levar a quadros mais graves 

e com repercussões sistêmicas, como a reativação da doença de Chagas, 

especialmente, em imunossuprimidos. Nos países onde a Doença de Chagas é 

endêmica, a taxa de coinfecção T. cruzi/HIV varia de 1,3% a 7,1%. Entretanto, não 

há relatos dessa prevalência no Estado do Rio Grande do Norte. Objetivo: Investigar 

a coinfecção do T. cruzi em pessoas vivendo com o HIV em uma Unidade de 

referência na mesorregião Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. Material e 

Métodos: Estudo epidemiológico do tipo transversal e descritivo de abordagem 

quantitativa. A população estudada foi 993 pessoas com HIV, com a média de idade 

de 41 anos, desvio padrão de ±12,8, procedente da mesorregião oeste potiguar, área 

endêmica para DC, acompanhada no Hospital Rafael Fernandes, Mossoró/RN. 

Investigou-se aspectos epidemiológicos e clínicos da coinfecção, através de 

questionário com perguntas abertas  e fechadas. A sorologia para a DC foi realizada 

pelos métodos de Hemaglutinação Indireta, ELISA e Imunofluorescência Indireta. 

As informações dos níveis de linfócitos TCD4+ e TCD8+ e da Carga Viral foram 

coletadas no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais. Resultados: 

soroprevalência de 2,6 % (26/993) da coinfecção T. Cruzi em pessoas com HIV, 

sendo desconhecida por 80,7% (21/26) dos indivíduos coinfectados, com idade 

mediana de 48 anos (DP±11,9). Destes 73,1% (19/26) são do sexo masculino, 88,5% 

(23/26) reside na zona urbana, de área endêmica para DC, sendo que 61,5% (16/26) 

já residiu em casa de pau-a-pique ou madeira, 34,6% (9/26) presenciou o triatomíneo 

dentro da residência e peridomicílio. Quanto à escolaridade, 42,3% (11/26) 

analfabetos e 38,5% (10/26) cursou o ensino fundamental, 65,4% (17/26) auferia 

renda de até 1 salário mínimo, 30,8% (8/26) apresentou carga viral detectável, e 

destes, a maior carga viral foi 1.457.008 cópias/ml; 26,9 % (7/26) dos coinfectados 

apresentou contagem de células TCD4+ < 200 células/mm3, com risco para 

reativação de DC e 46,2% (12/26) apresentou TCD4+ < 350 células/mm3, com risco 

para doenças oportunistas. Observou-se associação entre coinfectados com 

T.cruzi/HIV com a faixa etária de 48 anos ou mais, p=0,013; baixa escolaridade 

p=0,020; ter visto o barbeiro dentro de casa, p=0,015; CD4 menor que 200 cél/ml, 



 

com risco para reativação de DC (p=0,015) e CD4 menor que 350 cél/ml com doença 

infecções oportunistas (p=0,022) Conclusão: O índice de coinfecção confirma a 

estimativa esperada em países endêmicos. Além desse índice, o número significativo 

de pacientes com carga viral detectável e baixos níveis de células TCD4+ demonstram 

o risco potencial desses pacientes desenvolverem a reativação da doença de Chagas, 

uma condição grave e responsável por elevada mortalidade. Deste modo, destaca-se 

a importância da identificação precoce da coinfecção, por possibilitar uma conduta 

terapêutica adequada e contribuir com a melhoria da assistência, qualidade de vida e 

aumento da sobrevida das pessoas vivendo com o HIV. 

 
Palavras-chave: Prevalência, Coinfecção Trypanosoma cruzi e HIV, Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, Doença de Chagas. 

 

 



 

ABSTRACT 

 
Introduction: The Trypanosoma cruzi/HIV coinfection affects the world population 

and constitutes a serious public health problem, which can lead to serious conditions 

and systemic repercussions, such as the reactivation of Chagas disease countries 

where Chagas disease (Cd) is endemic, the rate of thisco-infection varies from 1.3% 

to 7.1%. These patients have the possibility of a more severe clinical picture, 

especially with systemic repercussions. However, there are no reports of this 

prevalence in Rio Grande do Norte state. Objectives: To investigate the prevalence 

of T. cruzi coinfection in people living with HIV in a referral unit in the western 

region of Rio Grande do Norte state, Brazil. Material and Methods: This is a cross-

sectional and descriptive epidemiological study with a quantitative approach. The 

population studied was 993 people with HIV, with an average age of 41 years 

(SD±12,8), followed up at Hospital Rafael Fernandes, Mossoró, Brazil. 

Epidemiological and clinical aspects of co-infection were investigated. Serology for 

CD was performed by the methods of Indirect Hemagglutination (IHA), Enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA), and Indirect Immunofluorescence (IIF). 

Information on the levels of CD4+ and CD8+ T lymphocytes and Viral Load were 

collected in National Network System of Laboratories of CD4+/CD8+ Lymphocyte 

Count and Viral Load (SISCEL). Results: The seroprevalence of co-infection by T. 

cruzi in people with HIV was 2.5% (26/993), being unknown by 80.7% (21/26) of 

co-infected individuals. Of these, 73.1% (19/26) are male; was over 40 years old, 

with an average age of 48.6 years; 88.5% (23/26) live lived in the urban area; endemic 

area; 61.5% (16/26) lived in a pau-a-pique or wood house; 34.6% (9/26) witnessed 

the triatomine inside the residence and home; as for education, 42.3% (11/26) were 

illiterate and 38.5% (10/26) attended elementary school, 65.4% (17/26) earned an 

income of up to 1 minimum wage, 30.8% (10/26) had detectable viral load and the 

highest viral load was 1.457.008 copies / ml; 26.9% (7/26) had CD4+T cell count 

<200 cells/ul, with a risk for reactivation of CD and 46.2% (12/26) presented CD4+T 

<350 cells/ul, with a risk for opportunistic diseases. Conclusion: The co-infection 

rate confirms the expected estimate in endemic countries. In addition to this index, 

the significant number of patients with detectable viral load and low levels of CD4+T 

cells demonstrates the potential risk for these patients to develop reactivation of Cd, 

a serious condition responsible for high mortality. Thus, the importance of early 



 

identification of co-infection is highlighted, as it allows for an adequate therapeutic 

approach and contributes to the improvement of care, quality of life, and increased 

survival of  people living with HIV. 

 
Keywords: Prevalence, Coinfection Trypanosoma cruzi and HIV, Acquired 

immunodeficiency syndrom, Chagas   disease. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA DE CHAGAS E DA AIDS 

 
 

A coinfecção do Trypanosoma cruzi (T. cruzi), agente etiológico da Doença 

de Chagas (DC) e HIV constitui um problema de saúde pública, de ordem mundial 

(OPAS, 2019). Nos países onde a DC é endêmica, a taxa de coinfecção T. cruzi e HIV 

varia de 1,3% a 7,1% (PÉREZ-MOLINA, 2012); no Brasil a estimativa é de 1,3% 

(ALMEIDA, 2011), com variações regionais. As variáveis implicadas nessa 

prevalência se referem a fatores epidemiológicos, como a “cepa do parasito, a espécie 

dominante do vetor, a densidade vetorial, fatores étnicos, ambientais e nutricionais, 

assim como fatores genéticos, que interferem nas formas clínicas da doença e sua 

ocorrência em diferentes regiões” (CARLIER, TORRICO, 2005; ALMEIDA, 2015). 

No continente americano a DC apresenta alta prevalência e significativa 

morbimortalidade (BRASIL, 2017; DIAS, COURA, 1997). De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (2019) a DC é negligenciada e continua endêmica 

em 21 países da América Latina. Estima-se que, atualmente, 70 milhões de indivíduos 

na América Latina sejam expostos à infecção pelo T. cruzi, e que 6 milhões deles 

estão infectados, com o maior número de pessoas infectadas na Argentina, Brasil e 

México, seguido por Bolívia e Colômbia (WHO, 2018). Registrou-se na região 

das Américas 9.000 recém-nascidos infectados durante a gravidez e 14.000 mortes 

por ano, (OPAS, 2019) contribuindo sobremaneira para esse grave quadro sanitário, 

uma vez que, essa região também apresenta elevada prevalência e incidência de casos 

de aids. 

No Brasil, esses números alcançam cerca de 1,2 milhões de indivíduos 

infectados pelo T. cruzi e ainda presente cerca de 230 mil casos de cardiomiopatia 

chagásica crônica (WHO, 2015). O impacto da coinfecção é extremamente relevante 

nesse país, pois além de apresentar taxas elevadas de infecção chagásica, é afetada 

pelo HIV, onde dados oficiais registram 2,1 milhões de pessoas vivendo com o vírus 

e 77% de novas infecções no ano de 2019, na América Latina, estando a pandemia 

em expansão (UNAIDS, 2019). 

No Estado do Rio Grande do Norte (RN), a primeira descrição científica de 

infecção pelo T. cruzi foi realizada em estudo de soroprevalência com 15,5% de 



18 
 

positividade, em área rural (LUCENA, 1962). No período compreendido entre 1975 

e 1980 foram realizados inquéritos nacionais, em população rural, com a inclusão do 

RN. Foi constatada uma estimativa de prevalência nacional de 4,22% e a do RN de 

1,78% (CAMARGO et al., 1984). Um segundo inquérito nacional foi realizado entre 

1989 e 1997, abrangendo 18 estados brasileiros, com escolares de 7 a 14 anos e a 

prevalência geral foi de 0,14%, no RN foi de 0,2% (SILVEIRA, VINHAES, 1998). 

Já no último inquérito nacional, realizado de 2001 a 2008, em crianças de até cinco 

anos de idade, estando em foco, casos de transmissão congênita do T. cruzi, a 

prevalência foi 0,1% e no RN foi identificada uma criança com sorologia reativa, de 

provável transmissão vetorial, já que sua genitora apresentava sorologia negativa 

(LUQUETT et al., 2011). Os dados mais recentes apresentam a estimativa de 

soroprevalência do T. cruzi, de 6,5%, em área rural, na mesorregião Oeste do Estado 

do Rio Grande do Norte (BRITO, et al.,               2012). 

No Brasil, a DC acometia principalmente residentes de área rural e com os 

movimentos migratórios ocorridos no país, na década de 70 a 80, ocorreu mudança 

na epidemiologia da doença, de forma que pessoas diagnosticadas com T. cruzi, 

encontram-se residindo, em grande parte, na área urbana (BARROS, 2014). 

A doença expandiu-se para outros continentes, destacando-se a América do 

Norte¸ Europa, Ásia e Oceania, em decorrência da globalização, dos intensos fluxos 

migratórios e urbanização, principalmente por pessoas de baixa e média renda, 

buscando melhores condições de vida, da intensificação do turismo, da 

implementação de novas estratégias agrícolas, da intervenção humana na natureza, 

como os desmatamentos modificando o habitat de algumas espécies de animais, das 

mudanças climáticas. Dessa forma, a DC extrapola o ambiente rural, alcança 

periferias de áreas urbanas e outros países, configurando-se um problema de saúde 

pública de ordem global     (OPAS, 2019). 

Nesse sentido, Sousa (2013) ressalta que a “urbanização da doença de 

Chagas e o surgimento da aids propiciaram o aparecimento da coinfecção, cuja 

prevalência, epidemiologia e expressão clínica ainda são pouco conhecidas”. 

A frequência com que ocorre a coinfecção T. cruzi e HIV ainda não está bem 

esclarecida (ALMEIDA et al., 2011), pois são poucos estudos publicados, sendo 

essas patologias negligenciadas e estigmatizadas. 

Estudo realizado no Brasil, em uma série histórica de 2007 a 2019, registra 

444 indivíduos coinfectados com T. cruzi e HIV, em sua maioria (69,90%) do sexo 
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masculino e média de idade de 40 anos, com uma proporção de gestantes coinfectadas 

por T. cruzi e HIV de 2,5% (BRASIL, 2020). Em relação a taxa de mortalidade, 

20,0% dos indivíduos coinfectados por T. cruzi e HIV evoluíram para o óbito por 

aids, especialmente em razão de infecções oportunistas e 1,58% associados a outras 

causas de morte. 

As pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (PVHIV) 

podem estar em maior risco de ter um quadro clínico mais grave na coinfecção, em 

razão da destruição progressiva dos linfócitos TCD4+ provocada pelo vírus HIV, o 

que leva ao desenvolvimento de imunodeficiências e favorece a ocorrência de 

reativação de infecções, como a infecção pelo T. cruzi (RAMOS JÚNIOR et al., 

2006). 

No estudo de revisão sistemática (ALMEIDA et al., 2010) verificou-se que a 

taxa de mortalidade geral dos pacientes infectados por HIV foi de 30%. No entanto, 

nos casos em que houve reativação da DC o índice de mortalidade elevou-se para 

73%. Embora existam pesquisas sobre sua epidemiologia, patogênese, profilaxia, o 

seu tratamento ainda permanece incerto e indefinido (ALMEIDA et al.,2010). 

No mundo existem 38 milhões de pessoas vivendo com HIV. No ano de 2019 

foram registradas 1,7 milhão de novas infecções por esse vírus e 690 mil mortes 

relacionadas ao agravo (UNAIDS, 2019). 

No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de aids, em 1980, até o ano 

de 2019, foram notificados 966.058 mil casos da doença (BRASIL, 2019). No 

período de 2014 a 2018, a região Norte apresentou uma média de 4,4 mil novos casos 

ao ano; o Nordeste, 8,9 mil; o Sudeste, 15,4 mil; o Sul, 7,7 mil; e o Centro-Oeste, 2,8 

mil. No Rio Grande do Norte 7.423 pessoas estão em acompanhamento e recebem 

tratamento para o HIV/AIDS no SAE. Somente no ano de 2019 foram registrados 

980 casos de HIV e 632            casos de aids no Estado. 

Com relação ao coeficiente de mortalidade, desde o início da epidemia da 

aids em 1980 até 31 de dezembro de 2018, foram registrados no Brasil 338.905 

óbitos,   tendo o HIV/AIDS como causa básica, ocorrendo uma redução neste 

indicador nos últimos anos, em algumas regiões do país. No entanto, no mesmo 

período, nas regiões Norte e Nordeste, observou-se aumento de 26,0% e 2,8% nesse 

coeficiente, respectivamente. O país registrou uma média de 40 mil novos casos de 

aids nos últimos cinco anos (BRASIL, 2019).  

Para enfrentar o desafio da pandemia da aids, o Brasil, por meio do 
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Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (DCCI) vem aprimorando estratégias de cuidados às PVHIV, com a 

implementação de ações programáticas, como a cascata do cuidado, assim como à 

melhoria da rede de assistência em saúde à essas pessoas (BRASIL, 2018). Nesse 

sentido, tem estabelecido prioridades que coadunam com as metas 90-90-90 do 

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/Aids (Unaids), e com o consenso 

global para a eliminação da epidemia de aids em 2030, do qual é signatário 

(UNAIDS, 2014; 2016). Desta forma, propõe que 90% das PVHIV conheçam seu 

estado sorológico, destas, 90% utilizem a TARV (terapia antirretroviral) e 90% das 

pessoas em uso da terapia medicamentosa específica atinjam supressão viral 

(UNAIDS, 2014; 2016).  

Para o alcance dessas estratégias torna-se imprescindível o compartilhamento 

de responsabilidades e parcerias multissetoriais. 

Assim, o Brasil, e, mais especificamente, o Estado do Rio Grande do Norte, 

que são áreas endêmicas, de elevada prevalência de DC e com progressivo número 

de casos de HIV (BRASIL, 2019), apresentam um quadro que pode favorecer 

condições à coinfecção T. cruzi e HIV. 

O Hospital Rafael Fernandes (HRF), unidade de referência ao atendimento de 

pessoas com HIV da mesorregião Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, local da 

pesquisa, notificou no período de janeiro/2007 a agosto/2020, 1.511 (um mil, 

quinhentos e onze) casos de HIV, procedentes dessa mesorregião. Destes, estão em 

acompanhamento na Unidade, 1.315 PVHIV (BRASIL, 2020), um significativo 

número  de casos, oriundos de áreas endêmicas de T. cruzi e com risco aumentado 

para a coinfecção pelo parasito. 

Assim, como em outras doenças infecciosas, o T. cruzi pode se comportar 

como microorganismo oportunista em indivíduos com imunossupressão, 

ocasionando dessa forma a possibilidade da coinfecção T. cruzi e HIV, com quadro 

clínico mais complexo, especialmente com repercussões sistêmicas, como as 

meningoencefálicas e cardíacas (BARROS, 2014). Entretanto, ainda são poucos os 

estudos nesse sentido, sendo sua prevalência ainda desconhecida na nossa realidade. 

Baseado nesse contexto, o presente estudo busca identificar a coinfecção do 

T.cruzi em PVHIV acompanhadas em uma unidade de referência na mesorregião 

Potiguar e conhecer o perfil clínico-epidemiológico dos acometidos pela coinfecção. 

Desta forma, poderá contribuir para uma conduta terapêutica adequada, qualidade de 
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vida e aumento da sobrevida desses indivíduos. O diagnóstico precoce da infecção 

chagásica em pacientes com HIV e monitoramento contínuo poderão contribuir, 

sobretudo, para a melhoria da qualidade assistencial a estes pacientes. 

 
2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1. DOENÇA DE CHAGAS 

 
 

A DC ou tripanossomíase americana é causada por um protozoário 

hemoflagelado, denominado Trypanosoma cruzi, sendo de expressiva 

morbimortalidade nos dias atuais (CHAGAS, 1909; COUTINHO, 1999) 

O médico-sanitarista brasileiro, Carlos Justiniano Chagas, em 1909, fez uma 

descoberta inédita, quando evidenciou o ciclo completo da doença que mais tarde 

recebeu o seu nome “Doença de Chagas”. Desta forma, identificou o parasito, que 

em homenagem ao médico e, também sanitarista, Oswaldo Cruz, denominou 

Trypanosoma cruzi; o transmissor; o reservatório animal do parasito e, até mesmo, 

as manifestações clínicas. O pesquisador também verificou a ocorrência da 

transmissão congênita e oral, sendo esta última em modelo experimental, uma 

contribuição valiosa para a medicina (Chagas, 1909). 

No Brasil, até o ano de 2019, era preconizada apenas a notificação de casos 

agudos da doença de Chagas. Porém, recentemente, com a publicação da Portaria 

GM/MS nº 264, de 17 de fevereiro de 2020, a DC crônica, tornou-se de notificação 

compulsória, encontrando-se em fase de implantação, o que possivelmente 

contribuirá para ampliar o conhecimento real do número de casos da DC no país 

(BRASIL, 2020). 

 
2.1.1 Transmissão da Doença de Chagas 

 
 

A transmissão da infecção chagásica para o ser humano, ocorre de várias 

formas: vetorial, oral, transfusional, congênita e por transplante de órgãos (COURA, 

2015; BRASIL, 2017). Com a intensificação do controle vetorial, ocorrido na 

América Latina, a transmissão oral passou a ter importância epidemiológica, na 

atualidade, sendo a via mais comum de transmissão do parasito, em países, como o 

Brasil, com maior incidência na região Norte. Essa forma de transmissão ocorre por 
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meio da ingestão de alimentos contaminados, com dejetos de triatomíneos, 

principalmente, sucos artesanais do açaí, caldo da cana-de-açúcar e goiaba (PINTO, 

2008). 

A transmissão transfusional, reduziu consideravelmente com o controle de 

hemoderivados nos bancos de sangue e redução de doadores infectados 

(ALMEIDA, 2015; MORAES-SOUZA, SILVA, 2009). Na América Latina a 

prevalência de DC em doadores de sangue está em torno de 1 a 4%. No Brasil, os 

valores estão estimados abaixo de 0,4%. Para alguns países não endêmicos a 

prevalência dessa forma de transmissão é mais elevada, necessitando de maior 

controle (ALMEIDA, 2015). 

Já a transmissão congênita apresenta um risco elevado e preocupante, com 

prevalência estimada entre 0,5% a 8%, de que gestantes infectadas por T. cruzi 

transmitam aos seus conceptos. Pode ocorrer transmissão transplacentária ou através 

do canal de parto no momento do parto (ALMEIDA, 2015). 

Em relação a transmissão por transplantes, há registros na literatura com mais 

de 100 casos conhecidos, em vários países do mundo, número similar ao de casos de 

acidentes em laboratório conhecidos (RASSI et al., 2007). 

Outros mecanismos de transmissão também podem ocorrer, de forma 

ocasional, tais, como: acidentes de laboratório e manipulação de animais 

contaminados (ALMEIDA, 2015). 

Quanto a transmissão vetorial, embora existam mais de 160 espécies 

distribuídas no mundo, quase todas no continente americano, quatro tem importância 

na transmissão da doença no Brasil: Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata 

e Triatoma sórdida, os quais são encontrados numa região endêmica dos cerrados e 

caatinga; já o Pansytrongylus megistus é encontrado em florestas do tropical atlântico. 

No Nordeste, os vetores potenciais invasivos e de difícil controle correspondem a 

espécies de triatomíneos nativos: o Triatoma brasiliensis e o Triatoma 

pseudomaculata (VINHAES, 2000). 

A transmissão do T. cruzi pelo T. infestans foi considerada interrompida pela 

OMS/OPAS a partir de 2006 (Brasil, 2006). No entanto, essa espécie não teve o 

mesmo controle em todos os países, latino-americanos, a exemplo, na Bolívia. No 

Estado da Bahia, recentemente foi constatado o ressurgimento do T. infestans com 

diminutos focos (BRASIL, 2018). Essa situação demonstra a importância das 

autoridades sanitárias manterem a vigilância entomológica nos países, em especial, 
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nas regiões onde a espécie está presente.  

Os triatomíneos uma vez infectados pelo T. cruzi, permanecem nessa 

condição o resto de sua vida, salvo raras exceções, ocorre o desaparecimento 

espontâneo da infecção. 

 A duração da sucção do triatomíneo varia, entre 10 a 30 minutos, e as formas 

infectantes estão presentes nas suas dejeções, permanecendo viáveis por poucos 

minutos, a depender da temperatura (ideal entre 20ºC e 30º), pH (7,2) e umidade 

(acima de 80%). Também se faz necessário elevada densidade de triatomíneos 

infectados no domicílio para a ocorrência da infecção (ALMEIDA, 2015). 

A infecção chagásica, na maioria dos pacientes no Brasil, ocorreu por meio 

do contato com o vetor em zonas rurais. Com a migração da população para zona 

urbana, ocorrida principalmente na década de 70 e 80, estima-se que 60% destes 

pacientes encontrem-se residindo nas cidades (BARROS, 2014) e, com a 

intensificação do controle vetorial nessa época, por meio da desinsetização com o 

uso de produtos químicos, houve uma redução na incidência da DC, na forma crônica 

(BRASIL, 2006). 

 

 
2.1.2 Formas clínicas da Doença de Chagas 

 
A maioria dos pacientes infectados pelo T. cruzi abriga o parasito no sangue, 

tecidos e órgãos durante toda a vida. Assim, a doença apresenta evolução em duas 

fases: aguda e crônica. Na fase aguda há uma elevada parasitemia, com duração em 

torno de 6-8 semanas, na maioria dos casos o quadro clínico é inaparente, 

assintomático ou com sintomatologia inespecífica, podendo ocorrer o 

desaparecimento dos sintomas de forma espontânea. Pode manifestar também um 

quadro clínico aparente com febre prolongada, poliadenopatia, hepatoesplenomeglia, 

miocardite, meningoencefalite, disfagia. Em crianças e imunodeprimidos pode 

ocasionar a morte (COURA, 2014, BENTIVOGLIO et al., 2014). 

Com relação ao tratamento, nesta fase, há uma resposta favorável quando 

realizado oportunamente, com os fármacos usuais (benznidazol e nifurtimox), sendo 

elevada a taxa de cura, atingindo 60 a 100%. O benznidazol encontra-se disponível 

no país, sendo recomendado, pelos menores eventos adversos que apresenta (DIAS, 

2009). Estes fármacos foram introduzidos na terapêutica da DC, nas décadas de 1960 

e 1970 (FICA, 2017) e, são os únicos disponíveis, possivelmente pelo desinteresse 
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da indústria farmacêutica, já que se trata de uma doença que afeta pessoas de recursos 

escassos. 

Já na forma crônica, a parasitemia é baixa e intermitente, e se manifesta em 

várias formas clínicas: indeterminada, cardíaca, digestiva e mista ou 

cardiodigestiva (RASSI, 2010). A forma indeterminada apresenta relevância 

peculiar, é a forma mais frequente, dentre as formas crônicas, sendo caracterizada 

pela ausência de sintomatologia específica e os resultados de eletrocardiograma 

de repouso, estudo radiológico de tórax, esôfago e cólon, na maioria dos casos, não 

apresentam alterações. 

Em alguns casos, podem ser detectadas alterações discretas e focais no 

coração, indicando uma possível evolução futura da doença (DIAS, MACEDO, 

2005; PRATA, 2001). Estudo longitudinal constatou que, por um longo período de 

infecção, sabidamente conhecido, e sem tratamento específico, 25% dos pacientes 

permaneceram na forma indeterminada, apresentando assim, um prognóstico 

favorável (DIAS, 2009). As alterações eletrocardiográficas são os primeiros 

indicativos do acometimento cardíaco e possibilitam avaliar evolutivamente a 

deterioração da função cardíaca (ANDRADE et al., 2011). 

A cardiomiopatia crônica chagásica (CCC) é a forma mais grave da DC e 

acomete em torno de 20 a 30% nos indivíduos infectados pelo T. cruzi, afetando 

especialmente a segunda metade da vida. A evolução ocorre em graus progressivos, 

que vão desde bloqueios de AV ou intraventriculares, bloqueios incompletos de 

ramo, alterações inespecíficas da repolarização ventricular, extrassístoles 

ventriculares eventuais e isoladas, até comprometimentos cardíacos mais graves, com 

comprometimentos segmentares e globais, afetando o miocárdio, o sistema de 

Purkinge, o sistema nervoso, a microvasculatura do coração, maiores alterações 

eletrocardiográficas, evoluindo para aumento de área cardíaca, insuficiência cardíaca 

e suas repercussões, como a fração de ejeção menor de 40% (RASSI, 2007) que 

demandam uma assistência de maior complexidade e com possibilidade de 

diagnóstico sombrio (ALMEIDA, 2015; ANDRADE, 2015). Nos casos de 

insuficiência cardíaca grave decorrente da infecção chagásica, o transplante cardíaco 

é indicado, representando no Brasil, a terceira causa de encaminhamentos para 

transplante deste órgão (ANDRADE et al., 2011). 

A forma digestiva, por sua vez, apresenta uma prevalência estimada em 10% 
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dos  casos crônicos, sendo mais frequente, no Brasil Central, e acomete 

principalmente a faixa etária entre 30 e 60 anos, dos casos. Pode acometer todo o 

trato gastrointestinal, sendo mais comum a constatação de megaesôfago e megacólon 

(REZENDE, MOREIRA, 2000; EROS, 2015). Nesta forma, ocorre a desnervação 

autonômica intramural, causando desde um atraso na deglutição, dilatação e até um 

alongamento do tubo digestório, sendo manifestações mais precoces. Já no cólon, o 

alongamento precede a dilatação (DIAS, 2009, DIAS, MACEDO, 2005) e são as 

manifestações mais tardias na DC (EROS, 2015), acometendo pessoas com idade 

superior a 41 anos (REZENDE, MOREIRA, 2000; EROS, 2015). O megacólon 

apresenta maior incidência nas regiões andinas dos países: Argentina, Peru e Bolívia. 

E as complicações mais frequentes, são: fecaloma, impactação fecal e volvo (EROS, 

2015). Os estudos não evidenciam o benefício do tratamento antiparasitário para as 

manifestações digestivas (BERN et al., 2007; BERN et al., 2011). 

De acordo com a diversidade genética, o T. cruzi foi classificado em 

linhagens, denominada DTUs (Discrete Typing Units), totalizando seis. Sua 

identificação é importante para a compreensão de questões epidemiológicas e 

patogenicidade. Assim, a   DTU I acomete indivíduos com a forma cardíaca e 

quadros de meningoencefalite em imunocomprometidos, localizados no México, 

América Central, países do norte da América do Sul e Amazônia. Esta linhagem não 

favorece a forma digestiva. A DTU II,  parece ser mais patogênica, predomina nas 

regiões sul e central da América do Sul, e encontra-se associado à CCC, assim como 

esta ocorre no megaesôfago e megacólon. A DTU III não é frequente e, está 

associada com o ciclo silvestre no Brasil e países  vizinhos, comum em indivíduos 

na forma indeterminada da doença. Já a cepa DTU IV tem sido isolada com menos 

frequência, sendo rara em humanos. E as DTUs V e VI,    ainda não estão bem 

elucidadas, porém já foram identificadas em seres humanos e triatomíneos, 

domiciliados em países como: Bolívia, Paraguai, Chile e Argentina (COURA, 2012). 

Ressalta-se que as linhagens DTUs II e V aparentemente seriam mais “patogênicas”, 

determinando as manifestações, cardíaca e digestiva. Destaca-se ainda   que, os fatores 

genéticos do hospedeiro parecem estar envolvidos na susceptibilidade da 

cardiomiopatia chagásica. 

O tratamento etiológico da pessoa acometida pela DC, na fase crônica, deve 

ser realizado considerando o perfil do indivíduo e a forma da doença (DIAS et al., 
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2016). Para crianças e adolescentes na fase crônica indeterminada, o tratamento é 

indicado, vez  que, a taxa de negativação sorológica é relativamente alta e há uma boa 

tolerância em relação aos antiparasitários. Já em adultos na fase crônica 

indeterminada, o benefício do tratamento antiparasitário não está bem elucidado, e a 

decisão quanto ao tratamento com benznidazol, deve ser compartilhada entre médico 

e o indivíduo, devendo ser esclarecido os potenciais riscos e a eficácia do tratamento. 

No que se refere a indivíduos   com cardiopatia chagásica avançada, não há na 

literatura evidências que justifiquem o tratamento (MORILLO et al., 2015). 

Quanto ao acompanhamento pós-tratamento, alguns estudos sugerem a 

realização de qPCR (Reação em cadeia da polimerase) como um método eficaz para 

monitorar os níveis de parasitemia em pacientes coinfectados. Contudo, o controle da 

resposta clínica, nem sempre traduz um resultado tão fidedigno, uma vez que a 

doença, poderá vir a se manifestar tardiamente (DIEZ, 2001; ALMEIDA, 2015). 

Os indicadores sobre notificação de Doença de Chagas Aguda (DCA) do 

período  de 2012 a 2016, demonstram fragilidades do sistema de vigilância, e podem 

ser considerados preditores do agravamento do quadro clínico e da evolução da 

enfermidade, levando pacientes a óbitos pela ausência oportuna das intervenções 

preconizadas (BRASIL, 2020). 

 

2.1.3 Diagnóstico laboratorial da infecção por T. cruzi 

 
 

O diagnóstico laboratorial da infecção chagásica é realizado de acordo com 

a fase da doença em que se encontra o indivíduo e por diferentes técnicas 

laboratoriais. Dessa forma, na fase aguda, caracterizada por elevada parasitemia, 

deve-se utilizar os exames parasitológicos diretos, que pesquisam o protozoário na 

amostra do sangue periférico (exame a fresco do sangue, técnicas de concentração do 

parasita, etc.). Já na fase crônica, caracterizada por parasitemia baixa e intermitente, 

o diagnóstico é essencialmente sorológico; indica-se a utilização de métodos indiretos 

com os exames sorológicos clássicos: ELISA – ensaio imunoenzimático - Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay, Hemaglutinação Indireta - HAI e Imunofluorescência 

Indireta – IFI (WHO, 2002). 

Quando pelo menos dois testes (distintos) são reagentes, ocorre a 

confirmação da infecção chagásica, sendo o ELISA, de preferência, um destes. Se 
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forem discordantes, devem ser repetidos. Se houver ainda discordância, é 

recomendada a realização de uma terceira técnica sorológica, e caso esta persista, 

uma quarta técnica deve ser aplicada, como Western Blott ou quimioluminescência, 

ou outro método diagnóstico não sorológico deve ser realizado (WHO, 2002). 

Em casos de sorologia indeterminada, os métodos parasitológicos indiretos, 

xenodiagnóstico, hemocultura e PCR podem ser utilizados, porém essas técnicas não 

são comumente realizadas em laboratórios de rotina, mas em centros de pesquisa. Em 

pacientes infectados por HIV com imunossupressão em nível avançado pode haver 

dificuldade de diagnóstico sorológico (LUQUETTI, FERREIRA, 2000). A 

reativação da DC em casos de imunossupressão exige a utilização, tanto de exames 

parasitológicos diretos quanto da sorologia para confirmação. 

 
2.1.4 Patogênese da infecção chagásica 

 
 

A patogênese da infecção chagásica em humanos inicia-se com a invasão do 

T. cruzi na corrente sanguínea após o triatomíneo inocular o parasito na pele ou 

mucosa do hospedeiro, nos casos da transmissão vetorial, que por longo tempo foi a 

forma de transmissão predominante, nas áreas endêmicas. Ele penetra nas células do 

hospedeiro multiplica-se por divisão binária de formas amastigotas para produzir 

‘pseudocistos’, os quais se rompem produzindo uma reação inflamatória, que cessa 

com a fibrose do tecido parasitado. Os pseudocistos se rompem, novos T. cruzi são 

liberados e circulam no sangue parasitando novas células. O ciclo se repete por um 

longo período, constituindo a fase crônica da doença (COURA, 2012). 

Há também outro mecanismo envolvido na patogênese da DC que é constituído 

pela autoimunidade provocada pelo T. cruzi e seus efeitos citotóxicos, ainda não tão 

bem elucidados. Estudo realizado por Higushi (1999), relata que na cardiomiopatia 

chagásica crônica, as células TCD4+ e TCD8+ são sensibilizadas pelo T. cruzi e seus 

antígenos, com desenvolvimento de células T antimiocárdicas, ativação de 

macrófagos e agregação de plaquetas. Isso pode levar à isquemia, desenvolvimento 

de Chagas crônica, miocardite, comprometimento do sistema nervoso autônomo, 

arritmia, dilatação cardíaca e morte devido à fibrilação ventricular e/ou insuficiência 

cardíaca. 

A intensidade do parasitismo e o tropismo do parasito por diferentes tecidos 
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parecem provocar diferenças na expressão de citocinas anti-inflamatórias e pró- 

inflamatórias, com respostas imunológicas específicas, repercutindo na diversidade 

de formas clínicas da DC (COURA, 2012). 

O controle da infecção pelo T. cruzi depende principalmente do sistema 

imunológico celular. O hospedeiro desenvolve uma resposta imune celular 2 meses 

após a infecção primária, envolvendo células T helper tipo 1 (Th1), linfócitos TCD4+ 

e TCD8+e diferentes citocinas (interferon-γ, fator de necrose tumoral-α e interleucina-

12), e é capaz de controlar a parasitemia por muito tempo. Um desequilíbrio nos 

linfócitos Th1 e Th2 pode acelerar a progressão da forma indeterminada para a forma 

crônica sintomática. Além disso, doenças e terapias que afetam a resposta imune 

celular podem interromper esse controle e levar a manifestações graves e altas 

parasitemia (LESCURE, 2010). 

Vários estudos foram realizados sobre a influência de déficits nutricionais e 

suas repercussões na progressão da infecção por T. cruzi (MACHADO et al., 1984; 

GOMES et al., 1994; CINTRA et al., 1998). O desequilíbrio nutricional pode 

desencadear uma resposta inflamatória mais intensa, levando ao prejuízo da defesa 

do sistema imunológico, como a função fagocitária mediada pela imunidade celular, 

e sistema complemento, produção de anticorpos e citocinas (CASTILHOS et al., 

2017). 

 

 

2.2 INFECÇÃO PELO HIV/SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA   

ADQUIRIDA– AIDS 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS é uma doença 

caracterizada por intensa imunossupressão no sistema inunológico que possibilita a 

ocorrência de infecções oportunistas, neoplasias e degeneração do sistema nervoso 

central (SNC), sendo responsável por elevada morbimortalidade nos acometidos 

(LIMA, 2001). É uma retrovirose causada pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), do gênero Lentivírus, o qual infecta o sistema imunológico, causando 

depleção de linfócitos TCD4+ auxiliares, macrófagos e células dentríticas (ABBAS, 

LICHTMAN, PILLAI, 2015). A pandemia teve início em 1980, nos Estados Unidos, 

sendo identificada inicialmente em homens que faziam sexo com homens, os quais 

apresentavam profunda imunodepressão (GOTTLIEB, 1981). Rapidamente esse 
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quadro clínico também foi relatado por usuários de drogas injetáveis, hemofílicos, 

mulheres que tiveram relacionamento sexual com os infectados, assim como crianças 

nascidas dessas mulheres (BRITO, CASTILHO, SZWARCWALD, 2001). 

No Brasil, nesse mesmo período, foi identificado o primeiro caso de aids, na 

cidade de São Paulo, e logo a doença se expandiu para todos estados brasileiros 

(DOURADO et al., 2007). No país, nos últimos 20 anos ocorreram mudanças 

importantes no perfil epidemiológico da aids, com o aumento da infecção pelo 

HIV em heterossexuais, mulheres e população jovem. A doença está amplamente 

distribuída em todos os continentes, afetando milhões de pessoas, representando uma 

elevada carga social, pois ainda se concentra o maior número de casos, nas 

populações pobres, com baixos níveis de escolaridade e condições socioeconômicas 

desfavoráveis. A maior prevalência também ocorre em populações-chave, pela 

condição de maior vulnerabilidade, dentre estas, destacam-se: homens que fazem 

sexo com homens, usuários de drogas ilícitas injetáveis e profissionais do sexo 

(BRASIL, 2019). 

Em 1993 o vírus foi isolado e, logo no ano seguinte, foi possível estabelecer 

a correlação com a aids. Foram identificados dois tipos de HIV, denominados HIV-1 

e HIV-2, ambos com diferenças na estrutura genômica e antigenicidade, dividido em 

vários grupos e subgrupos. O HIV-1 é a causa mais comum da aids no mundo, e o 

HIV-2, apresenta uma evolução mais lenta da doença, sendo encontrado, quase que 

exclusivamente, no oeste da África, em diminutos casos. 

A aids é de notificação compulsória conforme determina a Portaria n° 542, de 

22 de dezembro de 1986. No ano de 1998, a definição de caso de aids foi revisada, e 

passou a ser baseada também na quantificação de linfócitos TCD4
+
, sendo 

considerada a síndrome, em pacientes com contagem inferior a 350 células/mm3. Em 

junho de 2014 a infecção pelo HIV também passou a ser de notificação compulsória 

(BRASIL, 2014). 

As doenças oportunistas em pessoas com HIV, mais frequentes, atingem 

principalmente, o trato gastrointestinal e o sistema nervoso central. O T. cruzi também 

é descrito como agente oportunista em pacientes com aids (ROSSI SPADAFORA et 

al., 2014). As doenças oportunistas que atingem o SNC são condições definidoras de 

aids, devido a sua correlação com alta mortalidade (TAN et al., 2012). 

As formas de transmissão mais importantes ocorrem por meio de contato 

sexual, transfusão sanguínea, transmissão vertical, uso de drogas injetáveis, em 
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razão do compartilhamento de seringas e acidentes com material pérfuro-cortante, 

contaminado  (ALMEIDA, 2015). 

A história da infecção pelo HIV é delimitada por dois períodos distintos: 

inicialmente, com a descoberta da infecção em 1981, objetivava-se o diagnóstico 

precoce e o tratamento das infecções oportunistas. Com o advento da HAART 

(Highly Active Antiretroviral Therapy) em 1996, foram obtidos ganhos significativos 

no combate à infecção, com aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida 

dos infectados (BARBARO, 2003). Com a implantação da terapia antirretroviral 

(TARV), bem como, a intensificação das ações educativas, incentivo e 

disponibilização de testes rápidos e monitoramento clínico, o coeficiente de 

mortalidade vem diminuindo no Brasil, nos últimos 10 anos (BRASIL, 2019). 

No entanto, destaca-se que o diagnóstico tardio possibilita a continuidade da 

cadeia de transmissão do vírus e dificulta a recuperação imunológica do indivíduo. O 

diagnóstico oportuno e o manejo clínico adequado minimizam a ocorrência de 

eventos infecciosos oportunistas, bem como das doenças crônicas relacionadas ao 

HIV (ALMEIDA, 2015). 

Ressalta-se, no entanto, que “o teste anti-HIV é apenas a porta de entrada para 

o cuidado longitudinal e contínuo das pessoas” (ALMEIDA, 2015). Torna-se 

necessário a implementação de estratégias capazes de ampliar a atenção às 

populações-chave e prioritárias para o HIV, que frequentemente, estão inseridas num 

contexto de maior vulnerabilidade, bem como de possíveis barreiras de acesso aos 

serviços de saúde. 

 

 

2.2 COINFECÇÃO T. cruzi E HIV E REATIVAÇÃO DA DOENÇA 

DE CHAGAS 

 
A coinfecção T. cruzi e HIV é pouco conhecida, sendo relatado na literatura 

poucos artigos. No período anterior a década de 90, apenas dois artigos foram 

publicados, nos anos 90 foram 37, em 2000, 47 e em 2010, 5 estudos, sendo o Brasil, 

o país com mais publicações, seguido da Argentina e Estados Unidos. A maioria dos 

delineamentos se referia a relatos de casos, demonstrando estudos ainda incipientes, 

mas não menos importante (ALMEIDA, 2011). 

Em uma revisão contemplando artigos publicados durante quase 30 anos, foi 
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identificado 319 indivíduos com a coinfecção, sendo: 222 no Brasil, 82 na 

Argentina,    05 nos EUA, 05 no Chile, 04 na Espanha e 01 na Venezuela, com faixa 

etária numa média de 36,5 anos. Os coinfectados encontravam-se em quase a 

totalidade na fase crônica da DC, na forma indeterminada e com predominância 

do gênero masculino (ALMEIDA, 2011). 

A reativação da DC compreende a presença de doença aguda, com 

manifestações de queda do estado geral, febre, hepatoesplenomegalia, 

linfonodomegalia e sintomas específicos do órgão afetado, especialmente a 

meningoencefalite e miocardite, e elevada parasitemia, no curso da fase crônica 

(SARTORI et al., 2002; ALMEIDA et al., 2015). Sua gravidade está relacionada ao 

local acometido no organismo, sendo mais frequente no SNC (77,8%) e coração 

(14,1%). Um dos critérios clínicos que caracterizam a reativação é a verificação da 

DC em tecidos em que ela não é encontrada comumente na  fase crônica (ALMEIDA 

et al., 2009). 

São identificados tripomastigotas de T. cruzi no sangue periférico ou em 

fluidos biológicos, por microscopia direta e/ou pela presença de infiltrado 

inflamatório semelhante à fase aguda da doença e na presença de numerosos 

amastigotas. Pode se apresentar de duas formas clínicas: a meningoencefalite difusa, 

aguda ou subaguda com múltiplos focos de encefalite necrótica e/ou lesão de massa 

intracraniana, conhecida como “Chagoma” (lesões nodulares necróticas-

hemorrágicas isoladas ou múltiplas) (SANTOS et al., 2017; CORDOVA, 2008; DEL 

CASTILLO,1990). 

A reativação na fase crônica (detecção de tripomastigotas no sangue e outros 

fluidos corporais) pode ocorrer quando a imunossupressão é estabelecida, às vezes 

resultando em alta parasitemia e manifestações clínicas graves, como meningite e 

encefalite, miocardite aguda e lesões cutâneas (paniculite e nódulos subcutâneos). A 

infecção causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) tem sido a condição 

imunossupressora mais descrita em pacientes com doença de Chagas, sendo a 

meningoencefalite a manifestação clínica mais prevalente em pacientes infectados 

pelo HIV(DIAZ-GRANADOS et al., 2008; CORDOVA, 2008). 

Autores argentinos descreveram em junho de 1990, um caso de DC no SNC, 

assemelhando-se a um tumor em indivíduo com aids (DELL CASTILLO et al., 

1990; ALMEIDA, 2015), porém, não cultivaram fragmentos para T. cruzi. Em 

seguida, em 1992, nos EUA, autores publicaram um caso de DC, referindo a uma 
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massa cerebral em indivíduo com aids, destacando o primeiro caso de coinfecção. No 

entanto, antes desses eventos, autores brasileiros já havia relatado a presença de T. 

Cruzi no líquor de indivíduos com a infecção pelo HIV, denominando de reativação 

de DC, inclusive enfatizaram o acometimento cerebral pelo T. cruzi, devendo-se 

atribuir a estes pesquisadores a descoberta da coinfecção (ALMEIDA, 2015). 

Nos pacientes com a coinfecção DC e HIV, a reativação da DC é considerada 

uma  infecção oportunista, tendo sido considerada uma condição definidora de aids 

no Brasil, desde o ano de 2003 (BRASIL, 2003). 

Na revisão de literatura realizada no período de 1980 a 2010, evidenciou-se 

que a reativação no sistema nervoso central e no miocárdio, é grave e com 

desfecho fatal (ALMEIDA, 2011). Constatou-se ainda que os indivíduos 

acometidos pela coinfecção T. cruzi e HIV apresentam maior parasitemia do que 

aqueles sem a coinfecção, sugerindo que essa reativação possa ocorrer, com 

frequência, sem manifestação de sintomas (PEREZ-RAMIREZ et al., 1999; 

SARTORI et al., 2002). Esta parasitemia pode ser prolongada e alerta, 

possivelmente, para a existência de fatores que inibam a reativação, ainda não 

elucidados (Relatório Técnico do Ministério da Saúde/Brasil, 2006; SARTORI et al., 

2007). Além desse fator, estudos revelam que níveis de linfócitos TCD4+ < 200 

células/mm3 tornam os indivíduos mais susceptíveis à reativação da DC. Entretanto, 

registram-se casos em que houve reativação de DC, com níveis de CD4, acima desse 

valor, bem como, não ocorreu reativação com níveis de CD4+ abaixo desse valor. 

Estima-se que 20% dos indivíduos coinfectados com T. cruzi/HIV desenvolvam 

reativação por T. Cruzi (CASTRO-SESQUEN, 2016).  

Em coinfectados, foi detectado o T. cruzi no sangue periférico, pericárdio e 

líquido ascítico e líquor, sendo este último o local com maior positividade, 

demonstrando a importância de se investigar o comprometimento cerebral nesses 

indivíduos, assim como a necessidade de investigação em outros líquidos orgânicos 

(ALMEIDA, 2011). 

A imunossupressão associada à infecção por HIV representa um fator de risco 

importante para reativação da doença de Chagas (BERN, 2015). A elevada taxa de 

mortalidade é decorrente do diagnóstico tardio e da acentuada imunossupressão 

(CORDOVA et al., 2008), demonstrando a necessidade de intervenção dos 

profissionais de saúde e gestores, com a realização do diagnóstico precoce e 

tratamento oportuno da DC, especialmente neste grupo mais susceptível. Os 
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pacientes precisam ser monitorados sistematicamente, pois a taxa de mortalidade é 

elevada se o tratamento for adiado por pelo menos 30 dias após o início dos sintomas 

de Chagas, enquanto o tratamento precoce reduzirá para 20% (ALMEIDA, 2011). 

O Consenso do Ministério da Saúde Brasileiro (BRASIL, 2008; BRASIL, 

2015) recomenda para adultos infectados pelo HIV, que sejam testados para DC 

durante a sua avaliação inicial, especialmente, pacientes de áreas endêmicas. Ressalta 

o documento que para fins de vigilância epidemiológica, apenas são considerados 

casos de reativação de DC, os pacientes que apresentarem diagnóstico definitivo de 

infecção por T. cruzi, por diagnóstico parasitológico, por meio de pesquisa direta no 

sangue ou em fluidos corporais, associados à meningoencefalite e/ou miocardite 

aguda. 

Nesse mesmo sentido, o protocolo do Manejo Clínico de PVHIV, também 

determina a realização da testagem sorológica de T. cruzi nas PVHIV, uma 

abordagem recomendada logo na primeira consulta ao serviço de saúde (BRASIL, 

2018). 

Na reativação da DC o principal órgão afetado é o sistema nervoso central, 

presente em 74% das reativações, seguidos de acometimento cardíaco, sendo que 

a miocardite aparece em até 17%. Também ocorre o envolvimento de ambos os 

órgãos (ALMEIDA et al., 2011). 

Outras infecções oportunistas que podem afetar o cérebro, como 

toxoplasmose, pode estar presente com sinais semelhantes à infecção chágasica, em 

estudos de neuroimagem, sendo este um dos principais diagnósticos diferenciais a 

ser realizado (LAZO, 1998). 

Portanto, os testes para diagnóstico de T. cruzi, em populações de risco, devem 

ser ofertados antes do estabelecimento da imunossupressão, garantindo também o 

acesso ao  tratamento (quando indicado) e acompanhamento para evitar a reativação 

clínica. 

No que se refere à estratégia terapêutica da coinfecção por T. cruzi e HIV, esta 

é limitada a apenas dois antiparasitários, o benznidazol (5–8 mg/kg por dia), de 

primeira escolha, disponível no Brasil e o nifurtimox (8-10 mg/kg por dia), pouco 

utilizado, devido aos efeitos colaterais e adversos graves, que exigem um 

acompanhamento médico contínuo; não disponível no mercado brasileiro (DIAS et 

al., 2008; ANDRADE, 2015). 

Estudos tem sido publicados propondo estratégias de rastreio e tratamento 
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profilático às PVHIV, considerando o risco de reativação de DC nestas pessoas 

(ALMEIDA, 2011; PÉREZ-MOLINA, 2011; SALVADOR, 2013). Na profilaxia 

secundária é recomendado benznidazol (5 mg/kg/dia, três vezes por semana) até 

que se alcance um nível de contagem de células TCD4+ superior a 200 células/mm3 

(PÉREZ-MOLINA, 2011). 

Os efeitos adversos, surgem, em sua maioria, entre 15 e 30 dias após o início 

da administração do medicamento e a frequência e a intensidade aumentam, com a 

maior idade dos pacientes. Dentre os principais eventos adversos do tratamento 

tripanocida, destacam-se: problemas dermatológicos, angioedema, hematológicos, 

neuropatia periférica (com benznidazol); toxicidade no SNC (com nifurtimox); 

gastrointestinal e hepatotoxicidade (com ambos) (RASSI, 2010). 

Estudos revelam uma nova estratégia terapêutica, como um possível 

tratamento para DC na coinfecção com o HIV. Trata-se dos inibidores da peptidase 

aspártica, nelfinavir e lopinavir, utilizados no tratamento do HIV. Embora não esteja 

bem esclarecido o mecanismo de ação dos fármacos, verificou-se que eles interferem 

no ciclo de vida do T. cruzi; afetam a integridade da membrana plasmática dos 

tripomastigotas, induzem danos mitocondriais, ambos os compostos geram estresse 

oxidativo no parasita e promoveram distúrbios no metabolismo lipídico. Os 

inibidores de protease (IPs) também inibem a infecção por tripomastigotas em 

macrófagos e células epiteliais e exibiu enorme atividade anti-amastigota. Foi 

evidenciado que o saquinavir, reduziu a invasão de tripomastigotas em mioblastos 

e também tiveram um efeito potente nas formas amastigotas intracelulares. Mesmo 

se tratando de pesquisa experimental, in vitro, os achados são promissores 

(SANGENITO, 2018). 

Importante mencionar que embora existam pesquisas sobre a coinfecção por 

T. cruzi/HIV, algumas peculiaridades sobre sua epidemiologia, patogênese, 

profilaxia e, especialmente, seu tratamento ainda permanece incerto e indefinido 

(SANGENITO, 2014). Nesse sentido, desafios permanecem no desenvolvimento de 

pesquisas que possam evidenciar estratégias terapêuticas, mais eficazes e com menos 

efeitos adversos no enfrentamento dessa doença que afeta milhares de pessoas em 

todo        o mundo. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

• Investigar a coinfecção do Trypanosoma cruzi em pessoas vivendo com o HIV 

acompanhadas em uma unidade de referência na mesorregião Oeste do 

Estado  do Rio Grande do Norte. 

 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Caracterizar o perfil clínico-epidemiológico de indivíduos com a coinfecção 

Trypanosoma cruzi e HIV. 

• Identificar a prevalência da coinfecção Trypanosoma cruzi em pessoas com 

HIV por meio da realização de testes sorológicos específicos. 

• Identificar possíveis casos de reativação da doença de Chagas em pacientes 

com  HIV/AIDS. 

• Analisar a associação entre a contagem de células linfócitos TCD4+ e Carga 

Viral – HIV em indivíduos coinfectados com e sem acometimento cardíaco. 

 

 
4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 
4.1  ÁREA DE ESTUDO 

 
O estudo foi desenvolvido em uma unidade de referência para o atendimento 

de pessoas vivendo com HIV, o Hospital Rafael Fernandes - HRF, localizado na 

mesorregião Oeste do Estado do Rio Grande do Norte e situado no município de 

Mossoró. Essa mesorregião é  formada por sete microrregiões, englobando 

62 municípios e ocupa mais de 40% da área de superfície do estado. O município 

de Mossoró, é o mais populoso da mesorregião oeste potiguar e segundo no Estado do 

RN, além de ser polo de desenvolvimento econômico (IBGE, 2020). Dispõe de uma 

rede ampliada de serviços de maior complexidade e, por ser limítrofe com os estados 

da Paraiba e Ceará, comumente, atende PVHIV provenientes de municípios 

circunvizinhos, desses estados. 

Esse local foi selecionado em razão de ser, a segunda referência na área de 
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infectologia do Estado, atender o maior número de pessoas com HIV na mesorregião 

potiguar e situado em área endêmica para T. cruzi. A Unidade notificou no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de janeiro/2007 a 

agosto/2020, 1.511 (um mil, quinhentos e onze) PVHIV, procedentes dos municípios 

da  mesorregião oeste do RN, os quais são de sua abrangência. 

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO E SELEÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

 
Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo transversal, descritivo e de 

abordagem quantitativa. Os participantes da pesquisa foram recrutados do SAE/HRF, 

que tinha 995 indivíduos cadastrados, em agosto/2018. Foram excluídas pessoas com 

idade inferior a 18 anos e incluídas, pessoas vivendo com HIV, em acompanhamento 

no referido ambulatório. A idade dos indivíduos variou entre 18 e 85 anos, sendo a 

média de 41 anos, mediana de 40 anos (DP±12,88). O estudo incluiu sujeitos, de 

ambos os sexos, sendo 60,9% (605/993) do sexo masculino e 38,9% (386/993) do 

sexo feminino, totalizando 993 indivíduos. Foi realizado no período de agosto de 

2018 a novembro de 2020. 

Todos os indivíduos realizaram exames sorológicos para T. cruzi, por duas 

técnicas distintas (ELISA, IFI e/ou HAI), conforme determina Brasil (1998) e, 

aqueles que tiveram exames reagentes, foram considerados coinfectados para HIV e 

T. cruzi, totalizando 26 indivíduos. Esses participantes passaram a ser acompanhados 

no Ambulatório de Doença de Chagas da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, ADOC-UERN. 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 
Os indivíduos selecionados foram informados sobre a pesquisa e sua inclusão 

se deu com a anuência do Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – CEP/UERN, sob o nº 2.781.820 (anexo 1). Todos os procedimentos foram 

realizados em conformidade com as Resoluções nº 441/2011 a nº 446/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, que normatiza a realização de pesquisas em seres 

humanos. Todos os experimentos foram realizados de acordo com as diretrizes 

experimentais em humanos do Ministério da Saúde do Brasil. 
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4.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, dois questionários, os quais 

foram adaptados da tese de Andrade (2015) e dissertação de Barros (2014), sendo um 

envolvendo dados sociodemográficos, clínico-epidemiológicos e fatores de risco 

sobre a coinfecção HIV e T. cruzi (apêndice 2) e outro com dados clínicos e 

laboratoriais referente a coinfecção e reativação da doença de Chagas. O primeiro 

aplicado a todos os participantes, totalizando 993 instrumentos e o segundo 

instrumento foi aplicado nos indivíduos coinfectados. No decorrer da pesquisa, foram 

analisados os prontuários dos participantes, para coleta de informações 

complementares, bem como acesso ao Sistema de Controle de Exames Laboratoriais 

da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral do HIV 

(SISCEL) para análise de exames de Contagem de células linfócitos TCD4+ e TCD8+, 

carga viral, genotipagem e tratamento realizado com antirretrovirais – ARV. 

 
4.5 COLETA DE AMOSTRAS SANGUÍNEAS E REALIZAÇÃO DE 

EXAMES 

De todos os indivíduos foram colhidas duas amostras sanguíneas de 10 ml 

cada, em tubo com anticoagulante, para realização de carga viral do HIV e contagem 

de células linfócitos TCD4+ e TCD8+. Na mesma oportunidade, foram colhidas 

amostras sanguíneas para realização de exames sorológicos para DC, sendo 5ml de 

sangue em tubo com gel-separador, sem anticoagulante. Toda a coleta foi realizada 

em sistema de vacutainer, por técnico capacitado, no laboratório do Hospital Rafael 

Fernandes e as sorologias para DC foram conduzidas ao Laboratório de Bioquímica 

e Biologia Molecular da UERN – BIOMOL. Os soros foram separados, 

acondicionados no freezer  a uma temperatura de -20 ºC, e, posteriormente, realizados 

exames sorológicos no referido laboratório. 

Já as amostras colhidas para a realização de carga viral e contagem de 

linfócitos TCD4+ e TCD8+, foram transportadas para o Laboratório Central do Estado 

do Rio Grande do Norte (LACEN) situado em Natal, onde foram realizados os 

referidos exames, conforme rotina do serviço, pela técnica PCR em tempo real, 

utilizando-se o Abbott Real time HIVpara a carga viral do HIV e Citometria de 

Fluxo, sendo utilizado o kit BD TrucountTM Tubes, para realização da Contagem de 

Linfócitos TCD4+ (BRASIL, 2020). O resultado foi disponibilizado no Sistema de 
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Controle de Exames Laboratoriais de CD4+/CD8+ e Carga Viral do HIV do 

Ministério da Saúde (SISCEL/MS). Esse sistema nos possibilitou conhecer o 

histórico dos pacientes cadastrados, exames e terapias realizados, auxiliando no 

manejo clínico adequado. 

Foram colhidas amostras sanguíneas, de 993 participantes e realizados 

exames sorológicos, por dois princípios distintos: ELISA - ensaio imunoenzimático 

(Enzyme Linked Immunosorbent Assay), Imunofluorescência Indireta - IFI e/ou 

Hemaglutinação Indireta - HAI, utilizando-se um teste com elevada sensibilidade 

juntamente com outro de alta especificidade, ou seja, Elisa e HAI, Elisa e IFI ou HAI 

e IFI (WHO, 2002). 

Os indivíduos que apresentaram soropositividade por duas técnicas aplicadas 

no estudo foram considerados infectados pelo T. cruzi, totalizando 26 amostras 

reagentes. Todos foram convidados para acompanhamento no ADOC/UERN; 20 

(vinte) compareceram e  realizaram avaliação clínica, exames de Eletrocardiograma, 

Ecocardiograma     transtorácico, 03 (três) que apresentaram alterações nos exames 

anteriores, realizaram Holter     24h. Os exames foram disponibilizados pela Faculdade 

de Medicina da Universidade  Estadual do Rio Grande do Norte (FACS/UERN), em 

Mossoró/RN.  

 

4.6 AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 
 

Todos os participantes da pesquisa foram avaliados quanto à presença de 

sinais e sintomas relacionados à DC e HIV, com preenchimento de protocolo clínico 

(vide APÊNDICES). Aos indivíduos com diagnóstico da coinfecção HIV e T. cruzi, 

foram ofertados à realização de eletrocardiograma – ECG, ecocardiograma 

transtorácico e Holter 24 h (aos que apresentaram alterações eletrocardiográficas), 

com o objetivo de avaliar o acometimento cardíaco. 

Inúmeras classificações funcionais esquemáticas foram propostas para 

quantificar o comprometimento cardíaco na doença de Chagas, tais como, as 

descritas por Kuschnir et al. (1985), ROCHA; RIBEIRO; TEIXEIRA (2003) e 

BRASIL (2005), entre outras. Neste trabalho foi adotada a classificação da NewYork 

Heart Association (NYHA), utilizada na avaliação de pacientes com insuficiência 

cardíaca de qualquer etiologia (BROWN, 1994). 
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Dos pacientes coinfectados, 20 (vinte) realizaram os exames de 

eletrocardiograma e ecocardiograma transtorácico, no Ambulatório de Doença de 

Chagas na Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte e Holter 24h, foi realizado em parceria com a Artmédica. Os exames 

laboratoriais foram realizados no HRF. 

 
 

4.6 ELETROCARDIOGRAMA 

 
O eletrocardiograma de 12 derivações foi realizado em 20 (vinte) indivíduos, 

os quais compareceram à avaliação médica. Antes de iniciar os registros do dia o 

aparelho foi calibrado com velocidade do papel de 25 mm/s e um padrão de 1 mV = 

10mm. Em cada derivação eletrocardiográfica, foram registrados, pelo menos, três 

complexos QRS. O indivíduo permaneceu em repouso por um período de, no 

mínimo, 5 min antes de realizar o exame. A leitura do registro eletrocardiográfico se 

baseará no código de Minnesota modificado, adaptado para doença de Chagas 

(BLACKBURN et al, 1960; MAGUIRE, et al., 1982). 

Os exames foram realizados em eletrocardiógrafo portátil EP3 2008 (Dixtal®, 

Brasil), com três canais e de 12 derivações, com impressão em papel milimetrado 

(não termo-sensível). 

 
4.7 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO 

 
 

O exame foi realizado em 20 (vinte) indivíduos. Os parâmetros 

ecocardiográficos   foram obtidos por um único ecocardiografista e analisado de acordo 

com as recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia. A fração de 

ejeção (FE) foi obtida pelo método descrito por TEICHOLZ et al., 1976 e o Simpson’s 

(HYETT; MOSCOSO; NICOLAIDES, 1997). O escore de mobilidade da parede do 

ventrículo esquerdo foi obtido utilizando o modelo de 17 segmentos (CERQUEIRA 

et al., 2002). A  função diastólica foi avaliada através do estudo do fluxo mitral com 

Doppler pulsátil e tecidual do anel mitral. O índice de desempenho miocárdico foi 

avaliado em ventrículo esquerdo (TEI et al., 1997; VESELKA et al., 2005). 

Os exames foram realizados através de ecocardiógrafo uni e bidimensional 

com Doppler colorido e dupla harmônica, modelo GE Vivid e portable ultrasound 

machine (GE Healthcare), com sonda setorial. Os resultados foram impressos e 
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gravados  em mídia. Os laudos foram anexados ao prontuário do ADOC, SAE/HRF e 

uma cópia foi entregue ao paciente. Destes, 3 (três) foram encaminhados para 

realização de Holter 24h. 

 
4.8 HOLTER 24 HORAS 

 
 

O Holter 24h foi realizado em 03 (três) indivíduos que apresentaram 

alterações cardíacas, como hipocontratilidade miocárdica. Foi utilizado um aparelho 

com método de gravação digital de três canais onde foi analisado o ritmo cardíaco, 

freqüência cardíaca (máxima, média e mínima), arritmias cardíacas 

supraventriculares e ventrilculares: frequência e complexidade (isoladas, 

polimórficas, acopladas e taquicardias e ventricular). A presença de bloqueios 

atrioventriculares ou intraventriculares também foi analisada, além de pausas ou 

alterações do segmento ST. 

Os exames foram realizados através de um gravador Digital, Cardiolight® 

(Cardios, Brasil), com 03 canais e aquisição de 800 pps-12 bits/s e com 

processamento em tempo real, com Cartão SD (Secure Digital) e pesando 47g. 

 
5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 

Este estudo utilizou a população com soropositividade para o HIV, do 

SAE/HRF. Os dados foram relatados como média, mediana e ± desvio padrão (DP). 

O teste qui-quadrado foi utilizado para analisar as associações de variáveis, como: 

presença do barbeiro, escolaridade, renda de até um salário mínimo e acima de um 

salário mínimo, faixa etária de até 47 anos (média de idade dos coinfectados) e 

acima de 48 anos, contagem de células TCD4+, menor que 350 células e maior que 

350 células, com risco para infecções oportunistas, contagem de células T CD4+, 

menor que 200 células e maior que 200 células, com risco para reativação de DC, 

comorbidade, entre os grupos coinfectados e infectados para o HIV. As diferenças 

foram consideradas significativas para um valor de p ≤ 0,05, e   todas as análises 

foram realizadas com o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

(versão 26.0; SPSS Inc. Chicago, IL, EUA). 
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6  RESULTADOS 

 
 

A prevalência encontrada da coinfecção T. cruzi em PVHIV foi de 2,6% 

(26/993). Em relação aos coinfectados, 80,8% (21/26) reside em área urbana e 

19,2% (5/26) em área rural (Tabela 2). Em Mossoró reside 65,5% (17/26), em 

Apodi 11,5% (3/26), em Assu 7,7% (2/26), em Areia Branca 3,8% (1/26), em Serra 

do Mel 3,8% (1/26), em Baraúna 3,8% (1/26) e em São Miguel 3,8% (1/26) (Figura 

1) (Tabela 2). Dos municípios que compõem a mesorregião oeste do Estado do Rio 

Grande do Norte, 67,0% (42/62) foram representados na pesquisa. 

 

Figura 1. Mapa da mesorregião Oeste do Estado do Rio Grande do Norte com destaque nos 

municípios em que      foram registrados casos de coinfecção T. cruzi e HIV. 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

A maioria dos coinfectados informou ser nativos e residentes da região 

nordeste/BR, em áreas endêmicas para DC nos Estados do Rio Grande do Norte, 

Ceará, Paraíba, Bahia e Pernambuco. 

A média de idade foi de 47 anos, variando de 23 a 65 anos, e mediana de 48 

anos (DP±11,9) (Tabela 2). Houve predominância do sexo masculino, com 73,1% 

(19/26) nos coinfectados. Comparando-se com o grupo de infectados pelo HIV, 
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observou-se também um predomínio do sexo masculino, sendo 60,6% (586/967). 

No que se refere a orientação sexual, a maioria dos coinfectados, 76,9% 

(20/26) se autodeclarou heterossexuais. Já no grupo dos infectados pelo HIV, se 

autodeclararam heterossexuais 68,7% (663/941). 

No que pertine ao estado civil observa-se predominância de solteiros 46,2% 

(12/26) entre os coinfectados e 45,0% (436/967) entre os portadores de HIV. No que 

se refere à raça/cor da pele autodeclarada, há um predomínio de pardos, 

representando 61,5% (16/26). Os indivíduos coinfectados apresentaram baixa 

escolaridade, 80,8% (21/26) relatou ter cursado somente até o ensino fundamental 

(Tabela 2). Quando comparados com os não coinfectados, verificou-se que este 

grupo também apresentou baixa escolaridade, 57,8% (558/967). Quando se 

correlacionou, os dois grupos, quanto a escolaridade, foi encontrada significância 

estatística p=0,20 (Tabela 3). 

A ocupação declarada pela maioria dos coinfectados foi agricultor 15,4 (4/26), 

vendedor 7,7% (2/26), aposentados 7,7% (2/26) e 69,2% (18/26) outras profissões 

(Tabela 1). E em relação aos infectados pelo HIV, 9,2% (89/967) eram agricultores, 

4,4% (42/967) estudantes, 4,1% (40/967) vendedor e 82,3% outras profissões. A 

profissão de agricultor foi predominante em ambos os grupos. 

Sobre a renda familiar, a maioria dos coinfectados, 65,4%% (17/26) declarou 

auferir renda de até 1 salário mínimo (R$ 1.039,00) e 30,7% (8/26) renda acima de 1 

salário. E no grupo dos infectados pelo HIV, 62,9% (608/967) auferia até 1 salário 

mínimo e 34,8% (336/967) recebia acima de um salário mínimo. Foi constatada baixa 

renda, em ambos os grupos (Tabela 1). 

A maioria dos coinfectados 61,5% (16/26), residiu em casa de pau-a-pique ou 

madeira, moradias que favorecem ao alojamento do triatomíneo, 19,2% (5/26) residiu 

sempre em casas de alvenaria (Tabela 1). Dos infectados pelo HIV, 62% (598/943) 

relatou ter morado em casa de pau-a-pique e 35,8% (345/943) sempre morou em casa 

de  alvenaria. 

Dos coinfectados 38,9% (7/18) relataram ter observado o triatomíneo dentro 

de casa, 11,1 (2/18) observou no peridomicílio e 50,0% (9/18) nunca viu. (Tabela 1). 

Enquanto no grupo dos infectados pelo HIV, 14,5% (135/933) viu o barbeiro no 

domicílio, 12,0% (112/933) observou próximo de casa e 73,5% (686/933) nunca viu. 

Sobre a existência de armazém, paiol, galinheiro próximo à residência, foi informado 

por 26,9% (7/26) dos indivíduos coinfectados tê-los e 65,4% (17/26) confirmou não 
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tê- los. E o grupo dos indivíduos infectados pelo HIV informou que 32,8% (317/967) 

tinha e 57,0% (552/967) relatou não ter. 

A coinfecção T. cruzi e HIV era desconhecida por 80,8% (21/26) dos 

indivíduos coinfectados, 19,2% (5/26) conheciam seu estado sorológico em relação 

a infecção chagásica e, destes, apenas 8,0% (2/26) buscaram o serviço de saúde e 

realizaram tratamento. Esse dado demonstra um aspecto relevante do estudo. E em 

relação ao tempo em que conheciam o seu diagnóstico, a maioria dos coinfectados 

descobriu a DC em menos de 24 meses, enquanto que o conhecimento do diagnóstico 

do HIV, da maioria, foi superior a 24 meses. 

Em relação ao uso de drogas ilícitas pelo grupo de coinfectados, 23,1% (6/26) 

informou o consumo, sendo que 3,8% (1/26) informou fazer uso de maconha, 7,7% 

(2/26) maconha e cocaína, 3,8% (1/26) maconha e crack, 3,8% (1/26) maconha, 

cocaína e crack; 76,9% declarou não usar drogas. Todos relataram não fazer uso de 

drogas injetáveis. Já dentre os infectados pelo HIV, 27,1% (263/967) relatou o 

consumo, sendo 10,4% (100/939) o uso de maconha, 4,9% (47/939) maconha e 

cocaína, 2,4% (23/939) maconha e crack. 

Quando indagados sobre história de transfusão sanguínea, 26,9% (7/25) dos 

coinfectados informou já ter realizado e 69,2% (18/25) mencionou nunca ter 

feito hemotransfusão. E sobre doação sanguínea 15,4% (4/26) do grupo relatou ter 

realizado e 84,6% (22/26) nunca doou sangue. No grupo dos infectados pelo HIV, 

15,2% (147/967) relatou ter realizado hemotransfusão e 9,8% (95/967) fez doação 

sanguínea. 

Sobre tratamento dentário invasivo realizado nos últimos 12 meses pelos 

coinfectados, 57,7% (15/26) respondeu ter realizado o procedimento e 42,3% (11/26) 

não ter realizado. 

Sobre amamentação em ama de leite, apenas 7,7% (2/26) afirmou o 

procedimento, 23,1% (6/26) não soube informar e 38,5% (10/26) informou não ter 

amamentado em ama de leite. No grupo dos infectados pelo HIV, 5,9% (57/967) 

relatou a amamentação, 45,6% (440/967) informou não ter realizado e 46,5% 

(449/967) não soube informar. 

Com relação ao consumo de caldo de cana-de-açúcar pelos coinfectados, 

34,6% (9/26) relatou o consumo, enquanto 65,4% (17/26) respondeu não fazer uso. 

Quanto a freqüência do consumo, a maioria de ambos os grupos informou ser um 

hábito raro. 
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Em relação à contagem de células linfócitos TCD4+ com risco para reativação 

de DC, constatou-se risco para doenças oportunistas provavelmente instaladas, foi 

detectado 46,2% (12/26) de indivíduos com CD4+ menor que 350 células/mm3 entre 

os coinfectados e entre infectados pelo HIV 26,0% (248/954) com CD4+ menor que 

350 células/mm3 com menor percentual suscetível à infecções oportunistas. Quanto 

CD4+ menor que 200 células/mm3 observou-se 26,9% (7/26) nos coinfectados e nos 

infectados com o HIV, verificou-se apenas 11,3% (108/954), ou seja, nos 

coinfectados verificou-se maior percentual de níveis de CD4+ menor que 200 

células/mm3, com maior possibilidade de reativação      de DC. 

 
Tabela 1. Perfil sociodemográfico, níveis de linfócitos TCD4+ e carga viral de pessoas com HIV e 

coinfectados com T. cruzi e HIV na mesorregião do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró/RN – 

2020. 

 
 

Variável Indivíduos com 

diagnóstico de 

coinfecção HIV/DC 

Indivíduos com HIV e sem 

diagnóstico de 

coinfecção HIV/DC 

N % N % 

Município de residência 
 

Mossoró 17 65,5 581 60,2 

Apodi 3 11,5 20 2,1 

Assu 2 7,7 68 7,0 

Areia Branca 1 3,8 43 4,6 

Serra do Mel 1 3,8 10 1,0 

Baraúna 1 3,8 33 3,5 

São Miguel 1 3,8 7 0,7 

Outros municípios 0 0,0 201 20,9 

Total 26 100 963 100 

Área onde reside 

Urbana 21 80,8 862 89,3 

Rural 05 19,2 103 10,7 

Total 26 100 965 100 

Faixa etária 
 

Até 47 anos 07 26,9 499 51,7 

Acima de 47 anos 19 73,1 466 48,3 

Total 26 100 965 100 
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Estado civil 
 

Solteiro (a) 12 46,2 436 45,2 

Casado(a) 07 26,9 132 13,6 

União estável 05 19,2 266 27,5 

Separado(a) 02 7,7 74 7,7 

Viúvo 00 0,0 43 4,5 

Ausente 00 0,0 14 1,5 

Total 26 100 951 100 

Escolaridade 
 

Fundamental 21 80,8 558 57,9 

Ensino Médio 05 19,2 405 42,1 

Total 26 100 963 100 

Profissão 
 

Agricultor 04 15,4 89 9,2 

Vendedor 02 7,7 40 4,1 

Aposentado (a) 02 7,7 16 1,7 

Do lar 07 26,9 227 23,5 

Outros 11 42,3 593 61,5 

Total 26 100 965 100 

Renda 
 

Até 1 salário 17 68,0 608 64,4 

Acima de 1 salário mínimo 08 32,0 336 35,6 

Total 25 96,2 944 100 

Local onde observou o barbeiro* 
 

Dentro da residência 07 38,9 135 14,5 

Próximo à residência 02 11,1 112 12,0 

Nunca viu 09 50,0 686 73,5 

Total 18 100 933 100 

Contagem de linfócitos TCD4+ com risco para reativação de DC 
 

< 200 cel. 07 26,9 108 11,3 

>200 cel. 19 73,1 846 88,7 

Total 26 100 954 100 

 

Valor de linfócitos CD4+ com risco para doença oportunista estar provavelmente instalada 

< 350 cel. 12 46,2 248 26,0 

>350 cel. 14 53,8 706 74,0 

Total 26 100 954 100 

Nº: Número de indivíduos; %: Percentual de indivíduos; *Barbeiro: Triatomíneo, vetor do T. cruzi. 
Fonte: Própria. 
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A faixa etária com idade superior a 48 anos corresponde a 73,1% (19/26). 

Quando correlacionada a idade entre os dois grupos e, considerando a média de 47 

anos,  foi encontrada significância estatística, com p=0,013. Com relação aos 

infectados pelo HIV foi constatado, serem adultos mais jovens do que os 

coinfectados, com média de idade de 41 anos e mediana de 40 anos (DP±12,88) 

(Tabela 2). 

Observou-se associação entre coinfectados com T.cruzi/HIV com a faixa 

etária de 48 anos ou mais, p=0,013; baixa escolaridade p=0,020; ter visto o barbeiro 

dentro de casa, p=0,015; CD4 menor que 200 cél/mm3, com risco para reativação 

de DC (p=0,015) e CD4 menor que 350 cél/mm3 com doença infecções oportunistas 

(p=0,022) (Tabela 2). Foram realizadas correlações entre as demais variáveis entre 

os dois grupos, no entanto, não se verificou significância estatística. 

 

Tabela 2. Associação das características individuais clínicas entre PVHIV coinfectadas ou não por 

DC acompanhadas no HRF na mesorregião do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró/RN – 2020. 

 

Valor de CD4 com risco para reativação 
 

CD4 < que 200 7 26,9 108 11,3 0,015 

CD4 > que 200 19 73,14 846 88,7 
 

Total 26 100 954* 100 
 

        Valor de CD4 com risco para doença oportunista estar instalada 
 

CD4 < que 350 12 46,2 248 26,0 0,022 

CD4 > que 350 14 53,8 706 74,0 
 

Total 26 100 954* 
 

Faixa etária 
 

Até 47 anos 7 26,9 499 51,7 0,013 

Acima de 48 anos 19 73,1 466 48,3 
 

Total 26 100 965* 100 
 

 

 

Indivíduos com 

diagnóstico de 

coinfecção HIV/DC 

Indivíduos sem 

diagnóstico de 

coinfecção HIV/DC 

P 

valor 
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Renda 

Até um salário Mínimo 17 68,0 608 64,4 0,711 

Acima um salário Mínimo 8 32,0 336 35,6 
 

Total 26 100 965* 100 
 

Escolaridade 
 

Até o fundamental 21 80,8 558 57,9 0,020 

Ensino Médio e Superior 5 19,2 405 42,1 
 

Total 26 100 963* 100 
 

Local onde visualizou o barbeiro 
 

Dentro de casa 7 38,9 135 14,5 0,015 

Próximo a residência 2 11,1 112 12,0 
 

Nunca viu 9 50 686 73,5 
 

Total 18 100 933* 100 
 

*Dados ausentes. 

 Fonte: Própria 
 

Dentre os coinfectados, 38,5% (10/26) tinham comorbidades, sendo relatadas 

7,7% (2/26) neurotoxoplasmose, 19,2% (5/26) hipertensão, 3,8% (1/26) leishmaniose 

visceral, 3,8% (1/26) hepatite, 3,8% (1/26) transtorno mental, 7,7% (2/26) diabetes, 

tipo 2 e 3,8% (1/26) AVEI. Já entre os infectados com o HIV, 22,5% (217/967) 

referiram comorbidades. Dentre essas, destacam-se: 3,3% (32/967) transtorno 

mental, 2,6% (25/965) neurotoxoplasmose, 1,3% (13/967) hepatite. 

Sobre as queixas clínicas que pode se relacionar à infecção pelo T. cruzi, 

destacam-se: 26,9% (7/26) dispnéia e palpitação, 42,3% (11/26) fadiga, 19,2% (5/26) 

lipotímia, 15,4% (4/26) AVEI, 11,5% (3/26) constipação e disfagia; nenhum relatou 

cardiomiopatia. Dentre as variáveis comportamentais que podem influenciar no 

aparecimento de sintomas, os quais podem agravar a condição clínica do paciente 

chagásico, ressaltam-se: 34,6% (9/26) sedentarismo, 26,9% (7/26) tabagismo, 23,1% 

(6/26) uso de álcool e 11,5% (3/26) obesidade. 

Enfatiza-se que todos os coinfectados estavam na fase crônica da DC e não 

foram identificados casos graves de infecção chagásica. Entretanto, ressalta-se a 

possibilidade de existirem casos silenciosos de reativação de doença de Chagas 

(PEREZ-RAMIREZ et al., 1999; SARTORI et al., 2002) e que não foram 
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investigados, em razão da dificuldade diagnóstica. 

Identificou-se 10,0% (2/20) dos indivíduos com alterações inespecíficas no 

ECG em relação à cardiopatia coronária chagásica (CCC), como: repolarização 

ventricular e baixa amplitude do complexo QRS, os quais devem prosseguir em 

acompanhamento ambulatorial. 

Já no ecocardiograma transtorácico, identificou-se acometimento cardíaco em 

20,0% (4/20) dos indivíduos, os quais apresentaram alteração da contratilidade 

segmentar e hipocontratilidade dos segmentos médio-basal posterior, sendo que 

15,0% (3/20) podem estar associadas à infecção chagásica. Porém, detectou-se um 

indivíduo com acometimento cardíaco não relacionado à DC, mas decorrente de 

doença reumática. 

Mediante as alterações encontradas, 75,0% (3/4) dos indivíduos foi submetido 

ao exame de monitorização eletrocardiográfica ambulatorial de 24 horas – Holter 24h 

e apresentou arritmia supraventricular de baixa e moderada incidência, o quarto 

sujeito não compareceu para realização do exame. Todos relataram estar 

assintomáticos e as extrassístoles ventriculares apresentaram o predomínio 

monomórfico, sugerindo a fase crônica da doença em sua forma indeterminada, 

sendo estas as primeiras manifestações a surgirem nessa fase. 

A maioria dos coinfectados, 88,5% (23/26) afirmou que estava em uso de 

antirretrovirais (ARV) e 11,5% (3/26), relatou não fazer uso de ARV. Dos infectados 

pelo HIV, 87,0% (840/967) relatou está em uso de ARV, enquanto 13,0% (125/967) 

não estava em uso da medicação. No entanto, nos exames, a contagem de células 

TCD4+ revelaram-se baixos, contrapondo-se aos relatos dos participantes. 

O menor nível de CD4+ encontrado foi de 6 células/mm3 e a maior carga viral 

apresentada pelos coinfectados foi de 1.457.008 cópias/ml, o que pode ser explicado 

em  razão do indivíduo não ter iniciado a TARV. E nos infectados com o HIV, esse 

índice foi de 2.413.276 cópias/ml, também decorrente de possível falha terapêutica, 

uma vez que foi relatado o não uso de TARV. 

Os exames revelaram que 50,0% (13/26) dos indivíduos com a coinfecção 

estão com carga viral indetectável, 15,4% (4/26) com índices abaixo de 40 cópias e 

35,0% (9/26) estão detectáveis. 

Vale salientar que foram detectados 3,6% (36/993) de testes sorológicos para 

T. cruzi com resultados inconclusivos. Esses indivíduos estão sendo monitorados e 

deverão ser testados por meio de outra técnica; sugerindo-se o ensaio 
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imunoenzimático Western Blot (ALMEIDA, 2015). 

 

 
7 DISCUSSÃO 

 
A prevalência da coinfecção por T. cruzi em pessoas vivendo com HIV, 

encontrada no presente estudo, foi de 2,6%, o dobro da média nacional, estimada 

em 1,3% (ALMEIDA, 2015) e se encontra entre as taxas das prevalências 

encontradas nos  países endêmicos para DC. 

O índice encontrado deve-se ao estudo ter sido realizado em área endêmica 

para DC, a maioria dos coinfectados residiu em casas de taipa, habitações que 

favorecem o alojamento do triatomíneo e observou o vetor no domicílio e/ou 

peridomicílio, além de ter vivido parte da infância e adolescência em zona rural. 

Essas condições propiciam a infecção chagásica. 

Observou-se uma variação na prevalência da coinfecção quando comparada 

com outros estudos realizados ao redor do mundo, como: 5,0% no sul do Rio Grande 

do Sul, área endêmica para DC (STAUFFERT, 2017); 1,3% em um serviço de 

abrangência macrorregional, referência no atendimento a pacientes com HIV, situado 

no Estado de São Paulo (ALMEIDA, 2010); 4,2% na Argentina (DOCINI et al., 

2008) e 1,9% na Europa, em imigrantes latino-americanos procedentes da Bolívia, 

Argentina e Cone Sul,  com soropositividade para HIV (LLENAS-GARCIA, 2012). 

Os fluxos migratórios entre países endêmicos e não endêmicos para DC, onde 

indivíduos com infecção chagásica disseminam a doença, tem causado mudanças 

significativas na epidemiologia da DC. A Bolívia registra a maior prevalência de 

infecção por T. cruzi no mundo (CASTRO-SESQUEN, 2016) e este país é marcado 

por intensos fluxos migratórios, de pessoas que buscam melhores condições de vida 

em outros países. Esses movimentos favorecem a prevalência do T. cruzi em países 

não endêmicos, bem como contribui para o aumento da prevalência em regiões 

endêmicas. 

Nesse sentido, ressalta-se o êxodo rural ocorrido no Brasil, nas décadas de 

80 e 90. De modo que houve o deslocamento de 500 mil pessoas infectadas por T. 

cruzi para as grandes cidades (SIMÕES, 2018). Além do Brasil, essa migração 

também ocorreu   em outros países da América Latina, aumentando a probabilidade 

de indivíduos com DC contraírem o HIV (STAUFFERT et al., 2017). Esse fato pode 

explicar o elevado percentual de coinfectados residentes em área urbana, no presente 



50 
 

estudo, sendo encontrado em Mossoró, o maior índice. É um município situado em 

área endêmica para DC, pólo da região, que atrai muitas pessoas em busca de 

empregos, sendo comum     o deslocamento de pessoas de áreas rurais e de municípios 

circunvizinhos, para este. 

A maioria dos coinfectados informou ter residido em casa de pau-a-pique ou 

madeira e visualizado a espécie dentro de sua residência ou em peridomicílio. 

Mediante as modificações ocorridas no habitat natural dos triatomíneos, estes vetores 

tem procurado novas fontes de alimento entre os animais domésticos e peridomésticos 

(cães, gatos, porcos, cabras) e, até mesmo humanos, tendo se adaptado aos lares 

humanos, inclusive no meio urbano (COURA, 2013). O achado sugere que a possível 

fonte da infecção chagásica dos sujeitos investigados foi por infecção vetorial, 

ocorrida em décadas passadas. 

Considerando a via de transmissão vetorial da doença, mesmo com melhorias 

habitacionais e programas de controle vetorial realizados em décadas anteriores, as 

quais contribuíram para reduzir essa forma de transmissão, o risco de infecção 

chagásica vetorial, persiste. Isso pode ser explicado devido à presença de espécies de 

triatomíneos autóctones com potencial de colonização e/ou altas taxas de infecção 

natural, confirmadas com a prevalência identificada. No período de 2014 a 2018, 

registrou-se o encontro de triatomíneos, das espécies, Triatoma pseudomaculata, 

Triatoma sórdida e Triatoma brasiliensis, em todas as macrorregiões brasileiras. 

Essas ações não tiveram continuidade, ao longo dos anos e a DC permanece 

negligenciada afetando, ainda nos dias atuais, a população mais vulnerável (BRASIL, 

2020). 

De fato, os participantes do estudo, em quantidade significativa, afirmam 

terem visto a espécie em suas habitações. Essas pessoas coabitam em ambientes 

insalubres, que favorecem o alojamento do triatomíneo, com a presença de animais 

domésticos, reservatórios do vetor (triatomíneo), intradomiciliar e em peridomicílio, 

sendo a infecçção ratificada em testes sorológicos positivos para DC. No entanto, a 

investigação  da infecção chagásica em usuários, como às pessoas vivendo com o 

HIV, que apresentam maior probabilidade de desenvolverem a reativação da DC, não 

é usual. Estudo realizado em área endêmica para T. cruzi, no sul do Brasil, evidenciou 

que apenas 3,2% dos prontuários, constavam a solicitação da sorologia para DC 

(STAUFFERT, 2017). 
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Essa afirmativa foi constatada quando a maioria dos indivíduos coinfectados 

relatou desconhecer o seu estado sorológico para DC, apenas conhecido nos últimos 

24 meses, período do nosso estudo, confirmando que não foram investigados sobre a 

doença, embora já conhecessem o diagnóstico do HIV, há mais de 24 meses. Nesse 

sentido, o Ministério da Saúde recomenda, no Protocolo clínico de diretrizes 

terapêuticas para o HIV, a solicitação de testagem para T. cruzi na primeira avaliação 

clínica (BRASIL, 2018). 

É provável que a realização de testes sorológicos para DC, em todas as 

pessoas vivendo com HIV, na área estudada, identifique uma maior prevalência da 

coinfecção. Estas ações devem ser estimuladas, considerando que esses indivíduos 

ficam mais suscetíveis a quadros mais graves da infecção chagásica, dentre estas a 

reativação da doença de Chagas. Essa hipótese é corroborada com Almeida (2015) 

quando afirma sobre os poucos estudos referentes a prevalência da coinfecção no 

país, podendo existir muitos casos não investigados e sub-registrados da coinfecção, 

apesar da gravidade dessa condição. 

O perfil sociodemográfico dos indivíduos coinfectados, no estudo, é 

representado em sua maioria por serem, pardos, de baixa renda e com 

pouca escolaridade, ou seja, apresentam as condições de maior vulnerabilidade 

social,   propícias à infecção pelo T. cruzi, sendo identificado a associação dos 

coinfectados com  baixa renda, escolaridade, presença do barbeiro e contagem de 

células TCD4+ menor que 200 cel/mm3, e TCD4+ menor que 350 cel/mm3, 

demonstrando a importância do acompanhamento dessas variáveis na coinfecção T. 

cruzi/HIV. 

O sexo masculino foi o mais afetado pela coinfecção, assim como foi 

predominante entre os indivíduos infectados com o HIV. Esses dados também são a 

maioria nos estudos, como Almeida (2015), quando menciona que a coinfecção 

ocorre principalmente em homens, naturais de regiões endêmicas. Em uma série 

histórica de 2007 a 2019 foi registrado no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação, 444 pessoas coinfectadas no Brasil, com o predomínio (69,9%) do sexo 

masculino (BRASIL, 2019). 

A média da idade dos coinfectados foi de 47 anos, confirmando a infecção 

crônica da DC, fase na qual todos os indivíduos desse estudo, se encontram e, 

possivelmente, decorrente de transmissão vetorial. É nessa faixa etária também que 

ocorre a maior incidência de doenças cardíacas, estando essa população ainda mais 
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predisposta às complicações decorrentes da coinfecção. 

Na infecção chagásica crônica essa média de idade também se revela 

preocupante, pois representa a faixa etária mais acometida pela infecção. 

Estudo realizado na mesorregião oeste potiguar, em infectados por T. cruzi, 

encontrou a maior prevalência na faixa etária de 48 anos (BRITO, 2009). Esse dado 

corrobora com a importância de se investigar a coinfecção entre as pessoas vivendo 

com o HIV, com idade acima de 40 anos. 

Dentre as comorbidades relacionadas pelos coinfectados, destacam-se: 

neurotoxoplasmose, hipertensão, leishmaniose visceral, hepatite, transtorno mental, 

diabetes, acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI). Na investigação clínica, 

não foi possível comprovar todos os relatos manifestados, pela ausência de 

informações, exames laboratoriais, tratamento realizados e, até mesmo, vieses de 

memória dos investigados. No entanto, alguns relatos foram descartados após 

criteriosa avaliação clínica. Informações colhidas nos prontuários revelaram sorologia 

reativa para leishmaniose visceral e hepatite, tratamento e acompanhamento para 

transtorno mental. São doenças oportunistas, frequentes em pessoas vivendo com o 

HIV (BRASIL, 2018). Os transtornos mentais podem ocorrer, em razão do estigma, 

desconhecimento e exclusão social, enfrentadas por essas pessoas. Com relação a 

neurotoxoplasmose e AVEI não foram bem elucidados. 

Ressalta-se que a neurotoxoplasmose é o principal diagnóstico diferencial a 

ser realizado em paciente com meningoencefalite chagásica, na reativação. Estudos 

demonstram que no manejo de casos de reativação da DC em pacientes com aids 

é comum o tratamento inicial da neurotoxoplasmose, em razão de clínica sugestiva 

para ambos os diagnósticos, e por vezes, não há melhora clínica. Não raro, ocorre a 

confirmação da infecção por T. cruzi (ALMEIDA, 2015). 

Os fatores como a diversidade genética do parasito, virulência, perfil 

imunogenético do hospedeiro, dentre outros poderão contribuir para o surgimento das 

manifestações clínicas (ANDRADE, 2011), em especial no grupo pesquisado, que 

apresenta imunussupressão. 

No estudo, em relação às manifestações clínicas relacionadas à DC, foram 

relatadas pelos pesquisados: dispnéia, palpitação, fadiga, lipotímia, disfagia e 

constipação. Porém, após avaliação clínica e realização de exames, constatou-se que 

os referidos sintomas poderiam estar relacionados à ansiedade, sedentarismo, 

obesidade, distúrbios metabólicos, imunossupressão, não relacionados à doença 
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cardíaca. Um participante segue em investigação para esclarecimento dos sintomas 

digestivos. Também foi relatado pelos coinfectados, hábitos como, tabagismo e 

alcoolismo, que podem interferir na não adesão a TARV, bem como no risco de 

cardiopatia nos coinfectados.  Na doença cardíaca provocada pela infecção chagásica, 

as arritmias são comuns, podendo causar palpitação, tontura, dispneia, lipotímia, 

síncope e morte súbita. Por isso,  a importância do diagnóstico clínico-epidemiológico, 

laboratorial e de imagens. A principal causa de óbito nos casos com cardiopatia é a 

morte súbita, que chega a 55 a 65% (ANDRADE, et al., 2011). 

Nesse sentido, foram identificados 20,0% (4/20) dos indivíduos com 

acometimento cardíaco, sendo que três podem estar relacionados à DC. Importante 

ressaltar que é estimada uma prevalência entre 28 até 73% de acometimento cardíaco 

em pessoas com o vírus HIV (AUTRAN e col, 1983; D'AMATI; 2001; BARBARO, 

1998). Assim, esses sujeitos apresentam um maior risco de desenvolverem doença 

cardíaca. Nos indivíduos com a infecção chagásica, a forma cardíaca, pode atingir de 

20% a 30%, e a digestiva ou mista, acomete em torno de 10%, caracterizando 

infecções mais graves que acarretam altos custos hospitalares, óbitos e significativa 

carga social (ROCHA et. al, 2003; MONCAYO, 1999), razão pela qual esses 

indivíduos necessitam de acompanhamento contínuo. 

As pessoas que vivem com o HIV apresentam risco aumentado para 

ocorrência de manifestações cardiovasculares, em consequência da própria infecção 

causada pelo vírus, reação imunológica diante de outras infecções virais e outros 

patógenos oportunistas, inflamação crônica, neoplasias, imunossupressão 

prolongada, desnutrição   e cardiotoxicidade dos medicamentos (ARSHAD, 2000; 

BARBARO, 2002, ANDRADE, 2009). No estudo foi identificado um paciente com 

acometimento cardíaco  decorrente de doença reumática, até então desconhecido por 

este, sendo de extrema relevância o acompanhamento ambulatorial. Esta doença 

também se enquadra no perfil de vulnerabilidade social do grupo, o qual o indivíduo 

se encontra. Apesar de grande parte dos coinfectados afirmarem o uso de ARV, 

verificou-se níveis baixos nos exames de TCD4+ e elevada carga viral, demonstrando 

falha terapêutica. Essa baixa adesão pode sofrer influência da sobrecarga de trabalho, 

desconhecimento dos profissionais, negligência do perfil epidemiológico da região, 

inexistência de ações de educação permanente, barreiras de acesso aos serviços, 

início tardio da TARV, abandono de tratamento, resistência aos fármacos, dentre 

outros motivos. Situação que contribui para o diagnóstico tardio da coinfecção e 
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agravamento do quadro clínico do paciente, vez que a reativação da DC em pacientes 

com HIV representa um prognóstico sombrio e, geralmente, com um resultado fatal 

(BENCHEDRIT, 2018). 

A utilização da terapia antirretroviral (TARV) combinada contribuiu de forma 

significativa para o aumento da expectativa de vida das PVHIV, reduzindo infecções 

oportunistas, e ao mesmo tempo propiciou a ocorrência, de doenças crônicas e de 

afecções relacionadas a fatores de risco comuns à população geral. Nesse sentido, as 

alterações cardiovasculares associadas à infecção pelo HIV, assim como aquelas 

relacionadas aos efeitos cardiológicos adversos dos antirretrovirais, merecem atenção 

especial pelos profissionais de saúde, no atendimento aos coinfectados 

(PRENDERGAST, 2003; BARBARO, 2001). A instituição da TARV influenciou as 

manifestações cardiovasculares apresentadas pelos indivíduos soropositivos para o 

HIV, ocasionando reduções nas doenças cardíacas causadas por agentes 

oportunistas, por desnutrição e pela imunossupressão prolongada (ANDRADE, 

2009). Ademais,     estudos evidenciam que a TARV não é apenas eficaz para o controle 

da doença, mas especialmente para a diminuição da transmissão do vírus (WILSON 

et al., 2008; COHEN,2011). 

A carga viral elevada e os baixos níveis de linfócitos TCD4+ apresentados, por 

uma parte significativa dos indivíduos coinfectados, refletem o grau de 

imunossupressão e os tornam mais vulneráveis à reativação da doença de Chagas. A 

identificação precoce da redução das células TCD4+ pode direcionar ao tratamento 

específico para T. cruzi em pacientes com a coinfecção, minimizando os riscos da 

gravidade da DC (ALMEIDA, 2015). 

Embora uma quantidade significativa de indivíduos apresentasse 

imunossupressão, não foram identificadas manifestações graves ou reativação da DC, 

nos coinfectados. Estima-se que 20,0% dos indivíduos coinfectados desenvolvam 

reativação por T. Cruzi (CASTRO-SESQUEN, 2016). A reativação compreende a 

presença de doença aguda e elevada parasitemia no curso da fase crônica e sua 

gravidade está relacionada ao local acometido no organismo. Estudos evidenciam 

que os indivíduos acometidos pela coinfecção T. cruzi e HIV apresentam maior 

parasitemia do que aqueles sem a coinfecção, sugerindo que essa reativação possa 

ocorrer, com frequência, sem manifestação de sintomas (PEREZ-RAMIREZ et al., 

1999; SARTORI et al., 2002), tornando-se imprescindível um olhar mais apurado 

dos profissionais envolvidos no atendimento aos coinfectados, haja vista os casos de 
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reativação no sistema nervoso central e no miocárdio, serem graves e com desfecho 

fatal (ALMEIDA, 2011). 

O controle da infecção pelo T. cruzi depende principalmente do sistema 

imunológico celular, sendo de fundamental importância o monitoramento dos 

acometidos pelo HIV, principalmente nas áreas endêmicas. A reativação da doença 

de Chagas em pacientes infectados pelo HIV é considerada uma condição definidora 

de AIDS em alguns países endêmicos, como o Brasil, e o risco de reativação aumenta 

quando a contagem de linfócitos TCD4+ é < 200 células/mm3 (SALVADOR, 2015; 

ELOI SANTOS, 2018), embora nem todos os pacientes com essas características 

desenvolvam a reativação (SANTOS, 2018). 

Deste modo, a quantidade de indivíduos coinfectados identificados no estudo 

que apresentou níveis baixos de linfócitos TCD4+ nos preocupa, pois demonstra baixa 

adesão  ou falha terapêutica, fato que favorece a coinfecção T. cruzi e HIV, com risco 

da reativação da DC com esses níveis, assim como outras infecções oportunistas. 

Também foi identificado um baixo percentual de carga viral indetectável e abaixo do 

limite de 40 cópias/ml, que desperta para a necessidade de um maior 

acompanhamento dos acometidos. 

Na  coinfecção, a contagem de células linfócitos TCD4+
 abaixo de 200 

células/mm3 é preditora para a ocorrência de reativação da DC (MARTINEZ-PEREZ, 

2014). Este nível de CD4 e a elevada carga viral do HIV são fatores indicadores para 

o monitoramento da parasitemia (ALMEIDA, 2015). A proporção de indivíduos que 

chega aos serviços de saúde com contagem de linfócitos TCD4+ inferior a 200 células 

é estimado em 29%, contribuindo para ocorrência de doenças oportunistas, dentre 

estas o T. cruzi (BRASIL, 2013), apresentando um risco aumentado de mortalidade. 

Analisando os índices de exames inconclusivos identificados no estudo, o fato 

se explica em razão dos distúrbios imunológicos envolvendo a patogênese da infecção 

pelo  HIV, principalmente a aids, poderem ser responsáveis pelos resultados negativos 

dos testes sorológicos na vigência da DC (BURGARELLI, 1996, ALMEIDA, 2015). 

Devido a aids impedir que o sistema imunológico monte uma resposta robusta de 

anticorpos ao T. cruzi (LUCHETTI, RASSI, 2000), em decorrência da 

imunossupressão encontrar-se em nível avançado, poderá haver dificuldade no 

diagnóstico sorológico (LUCHETTI, FERREIRA, 2011). 

Isso demonstra que, quando há suspeita clínica e/ou epidemiológica da DC, 

em  pacientes com AIDS, a possibilidade da coinfecção com a DC permanece, 
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mesmo se as sorologias forem negativas. Afinal, não devemos descartar a DC, 

quando outros dados sugerirem a possibilidade diagnóstica da tripanossomíase 

(ALMEIDA, 2015; MARTINEZ-PEREZ, 2014). Nestes casos, o diagnóstico da DC, 

pode ser confirmado pela aplicação de métodos diretos no sangue e no líquido 

cefalorraquidiano (MARTINEZ-PEREZ, 2014). 

Nesse sentido, torna-se fundamental a realização de triagem clínica para DC 

nas pessoas com HIV, e, principalmente, em regiões endêmicas. Essa conduta deve 

ser amplamente difundida com os profissionais de saúde que atuam nos serviços de 

saúde, de atenção básica e especializada, sendo de grande relevância diagnóstica e 

prognóstica (ALMEIDA, 2015). 

A coinfecção T. cruzi e HIV é pouco conhecida, com muitas questões ainda a 

serem elucidadas, que vão desde a sua prevalência, patogênese e tratamento, pois 

ainda são poucos estudos nessa área e os dados são subestimados (ALMEIDA et al., 

2011). De modo que, considerando a prevalência da DC na região estudada e, se 

tratando de uma doença que apresenta elevada morbimortalidade, torna-se 

fundamental o conhecimento  e o seu monitoramento, para instituir a terapêutica 

oportuna e minimizar possíveis evoluções para quadros clínicos mais graves, 

especialmente nos indivíduos com imunossupressão pelo HIV, que estão mais 

vulneráveis à infecção. 

 
8 CONCLUSÃO 

 
 

1. A prevalência encontrada da coinfecção T. cruzi e HIV na mesorregião 

oeste do Rio Grande do Norte, foi de 2,6%, duas vezes a média nacional; 

2. A realização de testes sorológicos para investigação da infecção 

chagásica em PVHIV, não era rotina no serviço estudado, referência da região; 

3. É provável que a realização de testes sorológicos para DC, em todas 

as pessoas vivendo com HIV, na área estudada, identifique uma maior prevalência 

da coinfecção; 

4. Mais de 80% das PVHIV desconhecia seu estado sorológico para 

Doença    de Chagas e residem em área endêmica para a doença; 

5. A maioria era do sexo masculino, solteiros, pardos, residentes na zona 

urbana, com histórico de terem residido em casa de taipa e visualizaram o triatomíneo 

intra ou peridomiciliar, sugerindo uma infecção chagásica, possivelmente decorrente 
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de transmissão vetorial; 

6. Identificou-se associação da coinfecção T. cruzi com a faixa etária 

superior a 47 anos, carga viral elevada e baixos níveis de TCD4+; 

7. Os baixos níveis de células TCD4+, índice elevado de carga viral 

detectável e baixa adesão à TARV encontrada, favorece o risco para a reativação 

de doença de Chagas, uma condição grave e de alta mortalidade entre PVHIV; 

8. Faz-se necessário o acompanhamento dos acometidos pela coinfecção, 

no  intuito de minimizar formas graves da doença e prognósticos indesejáveis; 

9. Estratificar as formas da doença de Chagas é de fundamental 

importância   para o manejo clínico dos acometidos pela coinfecção; 

10. Encontrou-se elevado percentual de exames sorológicos 

inconclusivos em PVHIV, sendo imprescindível o monitoramento desses sujeitos; 

11. Investigar a DC entre as PVHIV, nativas ou residentes, de áreas 

endêmicas e qualificar os profissionais de saúde, é de extrema relevância; 

12. Implementar a rede de atenção à saúde ao atendimento a essas pessoas, 

e incrementar estratégias de controle entomológico no planejamento de vigilância à 

saúde nas gestões municipais, é de fundamental importância para a qualidade de vida 

e sobrevida desse grupo. 

 

9 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
 Estratificar as formas clínicas da doença de Chagas dos pacientes 

coinfectados; 

 Realizar exames de Raio X de tórax, em PA e perfil, e radiografias 

contrastadas de esôfago e cólons, nos indivíduos coinfectados; 

 Conhecer a resposta imune da infecção pelo T. cruzi em pessoas vivendo com 

o HIV, por meio da realização de dosagens de citocinas IL 6, IL 10 e IL 17 

por Elisa; 

 Realização de exames de Western Blot/ou outros métodos para esclarecer os 

testes sorológicos inconclusivos para DC. 

 Realização de hemocultura com fins de isolamento do T. cruzi em pacientes 

com  sorologias reativas. 

 Pesquisar o acometimento neurológico em coinfectados com T.  cruzi e HIV; 

 Classificar a linhagem de T. cruzi nos pacientes coinfectados com HIV. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Termo de 

Consentimento Livre e 

Esclarecido 
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APÊNDICE 2 – Protocolo 

aplicado a todos os sujeitos da 

pesquisa 
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PREVALÊNCIA DA COINFECÇÃO DO TRYPANOSOMA CRUZI EM PACIENTES COM 
HIV/AIDS EM UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA NA MESORREGIÃO OESTE DO 
ESTADO DO RIO GRANE DO NORTE 

 

 
 

Data: N°:   
 

 

Paciente nº Prontuário:    

Profissão:  Sexo: ( ) M ( ) F 

Endereço: Nº:   

Bairro: Telefone de contato ( )    

Município de Residência: _ 

UF:   

Data de nascimento: / / Idade: anos 
 

 

 

 

Já fez transfusão sanguínea? ( ) Sim ( ) Não 

Já fez doação de sangue? ( ) Sim ( ) Não Caso sim: Quantas vezes? Quantas vezes? 

  Data da última doação?    
 

Já fez alguma cirurgia? ( ) Sim ( ) Não Quantas?   

Qual? Quando?    

Se profissional de Saúde: já teve acidente com instrumento pérfuro-cortante durante procedimento nos 

últimos 12 meses? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

Fez tratamento dentário invasivo (limpeza ou cirurgia) nos últimos 12 meses? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não 

soube informar 

 

Tem história de uso de droga proibida? ( ) Sim (  ) Não. 

Que tipo de droga? ( ) Cocaína ( ) Maconha ( ) Crack ( ) Drogas injetáveis ( ) Não se aplica 

 

Em caso de drogas injetáveis: faz de forma compartilhada? (   ) Sim ( ) Não 

1 IDENTIFICAÇÃO E DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

Paciente HIV+ desde: ( / / )Em uso de ART: Sim ( ) Não ( ) 

Escolaridade: ( )Analfabeto ( ) Alfabetizado ( ) 1º Grau ( ) 2º Grau ( ) 3º Grau 

( ) Pós-graduação ( ) Incompleto 

Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Separado ( ) União estável 

Renda Familiar: ( ) até 1 salário ( ) 2 salários ( ) 3 salários ( ) 4 salários ( ) 5 ou mais salários 

2 FATORES DE RISCO 
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Qual sua “opção” sexual? ( ) Heterossexual ( ) Homossexual  ( ) Bissexual 

 

Número de parceiros nos últimos 12 meses?( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) >5 

Faz uso de preservativo nas relações sexuais?( ) Sempre ( ) Nunca ( ) às vezes 

O seu parceiro (a) faz tratamento com hemodiálise? 
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Já foi submetido a algum transplante de órgão? 

( )Sim   ( )Não Quando? Que órgão? ( ) Não se aplica 

É diabético? ( ) Sim ( ) Não Tipo?   

É hipertenso? ( ) Sim ( ) Não 

Possui alguma outra co-morbidade? ( ) Sim   ( ) Não Qual? . 
 

Já teve tuberculose? ( ) Sim ( ) Não 
 

Fez tratamento? ( ) Sim Quando? (  ) Não (  ) Não se Aplica 

 Quando criança amamentou em ama de leite? 

 (   ) Sim ( ) Não   ( ) Não soube informar 
 

Tipo de residência? Mora ou morou ( ) sim ( ) não 

( ) Pau-a-pique   ( ) Madeira ( ) Alvenaria 
 

 

Já observou a presença de barbeiro ou chupão: ( ) Sim ( ) Não 

( ) Próximo à sua residência  ( ) Dentro da residência ( ) No local de trabalho ( ) Nunca viu 

Faz uso de caldo de cana (alimentação)? ( ) Sim ( ) Não Se sim, qual a freqüência? 

( ) Raramente ( ) diariamente ( ) semanalmente ( ) mensalmente 

3 HISTÓRIA CLÍNICA 

Já fez exame para doença de Chagas? ( )sim ( ) não 

Qual? Resultado ( ) positivo ( )  negativo 

Fez tratamento? ( ) sim   ( ) não Quanto tempo?    

 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

Tem próximo à sua residência armazém, paiol ou galinheiro?  ( ) Sim ( ) Não 
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APÊNDICE 3 – Protocolo 

aplicado a todos aos sujeitos com 

a coinfecção T. cruzi e HIV 
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ANEXO 

 
 

ANEXO 1 – Parecer 

Consubstanciado do 

Comitê de Ética em 

Pesquisa 
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