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RESUMO 

A Doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi e afeta de 6 a 7 milhões de 

pessoas no mundo. A evolução clínica da doença está associada a diferentes 

fatores relacionados ao parasita e/ou ao hospedeiro, e o polimorfismo no gene da 

haptoglobina (Hp) surge como um candidato promissor. Este estudo transversal 

objetivou avaliar a associação entre o polimorfismo de haptoglobina e a evolução 

clínica de pacientes com Doença de Chagas no estado do Rio Grande do Norte 

(RN), Brasil. Foram analisados 185 pacientes (97 homens e 88 mulheres) na fase 

crônica da doença de Chagas, com idades variando de 22 a 78 anos (mediana de 48 

anos), que foram clinicamente seguidos na Faculdade de Ciências da Saúde-UERN. 

Também foi incluído um grupo de controle composto por 95 indivíduos (50 homens e 

45 mulheres), com idades variando de 18 a 82 anos (mediana de 43 anos). Os 

pacientes foram esclarecidos quanto aos objetivos e métodos a serem utilizados na 

pesquisa e, após concordância em participar, foram colhidas amostras de sangue 

periférico para a análise molecular. Posteriormente foi realizada a extração de DNA, 

utilizando o kit comercial, e os genótipos de haptoglobina foram identificados por 

PCR. Ao final foram analisados os prontuários dos pacientes para a determinação 

da forma clínica, além da obtenção de dados ecocardiográficos e dos escores de 

risco de morte e acidente vascular encefálico (AVE). Dentre os pacientes analisados, 

88 (47,5%) apresentavam a forma clínica indeterminada, 58 (31,4%) a cardíaca, 20 

(10,8%) a digestiva e 19 (10,3%) a cardiodigestiva. Foi observado, em pacientes 

com idade superior a 48 anos, maior chance de desenvolver formas clínicas mais 

sintomáticas, assim como de apresentar alterações ecocardiográficas e maiores 

riscos de morte e AVE. A inserção dos genótipos da haptoglobina na análise revelou 

que a herança do alelo Hp*1, em homozigose ou heterozigose, esteve associada a 

uma evolução clínica menos severa, com os pacientes apresentando menores 

chances para o desenvolvimento das formas clínicas mais graves, bem como para o 

desenvolvimento de alterações ecocardiográficas, além de menores riscos de AVE e 

de morte. Conclui-se portanto que a herança do alelo Hp*1 parece exercer um efeito 

protetor em virtude do maior potencial antioxidante, angiogênico e anti-inflamatório 

da proteína codificada por esse alelo.  

Palavras-chave: Doença de Chagas, haptoglobinas, polimorfismo genético, 

evolução clínica 



 
 

ABSTRACT 

Chagas Disease (ChD) is caused by Trypanosoma cruzi and affects 6 to 7 million 

people worldwide. The clinical evolution fo ChD are associated with different factors 

related to parasite and/or host, and the polymorphism in haptoglobin (Hp) gene of the 

patients has emerged as a promising candidate. This cross-sectional study aimed to 

evaluate the association between haptoglobin polymorphism with clinical evolution of 

patients with ChD of Rio Grande do Norte state (RN), Brazil. Were analyzed 185 

patients ( 97 men and 88 women) in the chronic phase of Chagas Disease, ages 

ranging from 22 to 78 years (median age of 48 years), who were clinically followed at 

Faculdade de Ciências da Saúde-UERN. Was also included a control group 

composed of 95 individuals ( 50 men and 45 women), ages ranging from 18 to 82 

years (median age of 43 years). Patients were informed as to the objectives and 

methods to be used in the research and after agreeing to participate we collected 

peripheral blood samples for the molecular analysis. Subsequently, DNA extraction 

was performed, using commercial kit, and the haptoglobin genotypes were identified 

by PCR. At the end, were analyzed medical records to determine the clinical form, as 

well as the echocardiographic data and the risk scores for death and stroke. Among 

of patients analyzed, 88 (47.5%) had an undetermined clinical form, 58 (31.4%) had 

a cardiac, 20 (10.8%) had a digestive and 19 (10.3%) a cardiodigestive form. It was 

observed, in patients over the age of 48 years, a greater chance of developing more 

symptomatic clinical forms, as well as to introduce changes and echocardiographic 

findings greater risks of death and stroke. The insertion of the haptoglobin genotypes 

in the analysis revealed that the inheritance of the Hp*1 allele in homozygosis or 

heterozygosis was associated with a less severe clinical course, with patients 

presenting less chance of developing the more severe clinical forms, as well as the 

development of echocardiographic changes, as well as lower risks of death and 

stroke. We conclude that the inheritance of the Hp*1 allele appears to exert a 

protective effect because of the greater antioxidant, angiogenic and anti-inflammatory 

potential of the protein encoded by this allele. 

Keywords: Chagas disease, Haptoglobinas, Genetic Polymorphism, Clinical 

Evolution 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Chagas (DC) foi descoberta em 1909 na cidade de Lassance 

(Vale do Rio Sao Francisco - norte do estado de Minas Gerais) pelo médico e 

pesquisador brasileiro Carlos Chagas,  que  trabalhava no controle dos mosquitos 

transmissores da malária que dificultavam a construção de uma ferrovia na região 

(Jurberg et al., 2005). Ao chegar ao local, Chagas deparou-se com um inseto 

hematófago denominado barbeiro pelos habitantes locais e ao examinar o intestino 

posterior destes insetos, verificou a presença de numerosos flagelados (Chaga C, 

1909). 

Chagas descobriu em um mesmo ano o agente etiológico e seu vetor, além de 

descrever a clínica da doença. (Chaga C, 1909). Apesar disso, o início dessa história 

foi bastante conturbado e incidiu sobre Chagas deveres relativos a comprovar a 

doença que descreveu, assim como dúvidas a respeito da veracidade de suas 

afirmações (Dias et al., 2007). 

Foi na década de 1930 que se estabeleceu a verdadeira extensão da doença, 

quando Mazza e Romana verificaram que a doença estava presente em toda a 

América Latina, e que inquéritos sorológicos indicaram que até 18 milhões de 

pessoas estariam infectadas (Dias JCP, 1997). 

A doença é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, um protozoário da 

ordem Kinetoplastida e da família Trypanosomatidae, que possui o ciclo de vida 

alternado entre hospedeiros vertebrados e insetos. Sua principal via de transmissão é 

a vetorial através de  insetos da subfamília triatominae, popularmente conhecidos 

como barbeiros (Chagas C, 1909). 

Estima-se que de 6 a 7 milhões de pessoas estejam infectadas no mundo, a 

maioria na América Latina (World Health Organization, 2015), sendo um problema de 

saúde pública que nos primeiros anos após sua descoberta estava associada apenas 

a ambientes rurais. Entretanto o processo de urbanização mudou radicalmente o 

padrão epidemiológico da doença e a medida que zonas de mata vão sendo 

destruidas o vetor vai perdendo o seu habitat no ciclo silvestre, recorrendo a 

domicílios e peridomicílios (Nunes et al., 2013). No Brasil, estima-se que mais de 1 

milhão de pessoas estejam infectadas (World Health Organization, 2015). No Rio 
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Grande do Norte, especificamente na mesoregião oeste, a soroprevalência era de 

aproximadamente 14 mil casos em 2012 (Brito et al., 2012). 

O seu controle e eliminação é atualmente reconhecido como uma prioridade 

pela Organização mundial de saúde para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio das Nações Unidas (ODMs) e metas para a redução sustentável da 

pobreza (World Health Organization, 2017). 

A doença apresenta duas fases: uma aguda, geralmente assintomática e que 

dura de 4-8 semanas; outra crônica, que aparece após a fase aguda e permanece até 

o final da vida do hospedeiro. Durante a fase crônica o paciente pode permanecer 

assintomático ou oligossintomático, sendo classificada como forma indeterminada da 

doença (Cunha-Neto et al., 2014). Esta se caracteriza por positividade de exames 

sorológicos e/ou parasitológicos, ausência de sintomas e/ou sinais da doença, 

eletrocardiograma convencional normal, coração, esôfago e cólons radiologicamente 

normais (Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 1985). Estima-se que 

60 a 70 % dos pacientes permanecem nesta forma. Cerca de 30 a 40% podem evoluir 

mais tarde para alguma das outras formas da doença: cardíaca, digestiva ou 

cardiodigestiva (Cunha-Neto et al., 2014). 

A variabilidade das manifestações clínicas entre os portadores da infecção é 

um assunto complexo e que pode envolver fatores genéticos tanto do parasita como 

do hospedeiro, além de estar relacionada ao ambiente e ao estilo de vida do paciente. 

Vários estudos têm buscado entender as causas da existência de toda essa 

variabilidade de manifestações clínicas, como também têm associado o curso da 

doença a diversos polimorfismos e marcadores genéticos a fim de entender a 

complexidade da DC (Vasconcelos at al., 2012). 

A variabilidade da DC, tanto em relação à gravidade, como em relação à 

prevalência das diversas formas clínicas, corrobora com a ideia de que possam existir 

fatores genéticos capazes de interferir no curso da doença (Macedo et al., 1998). O 

fato de países como Venezuela, Colômbia e México terem menor incidência de 

manifestações cardíacas e gastrointestinais, quando comparados com outros países 

contribui ainda mais com essa questão (Henao-Martínez et al., 2012). 

Alguns fatores genéticos, entre eles o genótipo da haptoglobina, estão 

associados com a prevalência e evolução clínica de muitas doenças inflamatórias,  e  

 pode ser um fator genético potencialmente importante para explicar a variabilidade 

clínica de pacientes com DC (Moreira et al., 2009). 
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A haptoglobina é uma glicoproteína de fase aguda, cuja principal função é 

ligar-se a hemoglobina livre e facilitar sua remoção da corrente sanguínea, 

bloqueando o dano oxidativo induzido pela mesma. Essa propriedade de ligação a 

hemoglobina livre é responsável pela sua classificação como agente antioxidante, 

uma vez que inibe a liberação de ferro do grupamento heme da hemoglobina 

(Boettger et al., 2016). 

É uma das cinco proteínas mais abundantes no sangue e possui dois alelos 

codominantes Hp*1 e Hp*2, e três possíveis genótipos: Hp1-1, Hp2-1 e Hp2-2, 

(Moreira et al., 2009), sendo que a forma mais comum da haptoglobina é a 

heterozigota (Boettger et al., 2016).  Diferenças funcionais entre os diferentes 

genótipos já foram descritas e estudadas em várias doenças, entretanto, poucos 

estudos se dedicaram a estudar a associação da haptoglobina com a evolução clínica 

da DC.  

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 Trypanossoma cruzi 

 

O Trypanossoma cruzi é um protozoário do filo de Sarcomastigophora, 

subfilo de Mastigophora, ordem Kinetoplastida e Família Trypanosomatidae. Possui 

um flagelo e sua mitocôndria única contém o cinetoplasto, uma região rica em DNA 

(Souza et al., 2002). 

As cepas do T. cruzi apresentam grande diversidade biológica variando 

quanto à sua morfologia, conteúdo de DNA, virulência, patogenicidade, 

suscetibilidade a drogas e outros parâmetros (Zingales B., 2011), e ao longo dos 

anos, inúmeras abordagens foram utilizadas para agrupá-las, visando definir o 

número de subgrupos relevantes. Por conseguinte, estes subgrupos receberam 

denominações diferentes  (Zingales et al., 2009).  

Inicialmente foi proposto que o T. cruzi poderia ser classificado em três 

grupos, denominados zymodemes, com base em eletroforese de isoenzima, onde 

zymodeme I estaria associado ao ciclo silvestre em mamíferos, Zymodeme II 

associado com casos humanos da DC e em animais domésticos e o Zymodeme III 

associado a animais silvestres terrestres, como tatus na região da Amazônia brasileira 

(Sturm et al., 2003). 
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Em 2009, a comunidade científica sentiu a necessidade de uma nova 

padronização de nomenclaturas dos grupos de T. cruzi, sendo a classificação mais 

aceita hoje as que separa por unidades de digitação discretas (DTUs). Cada DTU é 

um conjunto de isolados geneticamente semelhante e que pode ser identificado por 

marcadores moleculares ou imunológicos comuns, variando de T.cruzi I a VI ou TcI a 

TcVI (Zingales et al., 2009) e Tcbat (Marcili et al., 2009).  

A variabilidade genética do T. cruzi pode possivelmente influenciar a clínica 

da DC. Estudos realizados em modelos murinos e in vitro têm mostrado que linhagens 

diferentes do parasita apresentam diferentes tropismos teciduais e capacidade de 

multiplicação (Andrade et al., 2002). Tais achados estimularam a busca de 

marcadores moleculares que podessem correlacionar o genótipo do parasita com as 

manifestações clínicas da doença de Chagas. A DTU T. Cruzi I, por exemplo, não 

favorece a forma digestiva, enquando que a II e a V seriam aparentemente mais 

“patogênicas”, promovendo as manifestações cardíaca e digestiva (Zingales., 2011). 

O TcI é mais prevalente na região norte do Brasil, América Central e do 

Norte, enquanto o TcII é encontrado predominantemente nos países do sul da 

América Latina (Bellini et al., 2012). 

Estudo realizado no Rio Grande do Norte identificou TCIII em 18,7% do 

pacientes, todos com quadro clínico indeterminado até o momento.  TcI foi 

identificado em 37,5%, dos quais 50,0% tinham a forma clínica indeterminada, 33,3% 

a forma cardíaca, e 16,7% a forma digestiva. Já o TcII foi isolado de 43,8%, com 

28,6%  tendo a forma clínica indeterminada, 57,1%  a forma cardíaca e 14,3%  a 

forma digestiva (Martins et al., 2015). Apesar de alguns estudos realizados com esse 

objetivo, os resultados desta associação não são conclusivos devido, principalmente, 

a escassez de parasitas no sangue e a dificuldade de encontrar parasitas de tecido 

(Zingales, 2017).  

 

1.1.2 Vetor 

 

O vetor é a principal via de transmissão da doença. Este tem o habito de 

defecar ao se alimentar, ou logo após o repasto, deixando parasitas sob a pele 

lesionada. Assim o seu controle é uma das principais formas de diminuir a 

transmissão da infecção (Jurberg et al., 2005).  Tonam-se fundamentais a correta 

identificação taxonômica, distribuição geográfica e importância vetorial, além da 
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educação da população. Entretanto estes insetos possuem hábitos noturnos e 

encontrá-los durante o dia pode ser difícil (Jurberg et al., 2014). 

São conhecidas 148 espécies de triatomíneos, a maior parte já encontrada 

naturalmente infectada pelo T. cruzi e outras infectadas experimentalmente (Jurberg 

et al., 2014).  Todos os vetores pertencentes a subfamília Triatominae  são 

considerados potencialmente capazes de transmitir o parasita (Galvão et al., 2003). 

Entretanto, algumas espécies se tornam mais importantes do ponto de vista 

epidemiológico devido a características bio-ecológicas próprias, preferências 

alimentares, ambientes onde proliferam e resistência a condições adversas. Os 

triatomínios se adaptam tanto ao peridomicilio (galinheiro, curral), como a domicílios 

humanos precários, como as casas de barro com cobertura de folhas de palmeira. 

Estas possuem espaços ou frestas que servem como esconderijo para esses insetos 

durante o dia (Jurberg et al., 2005). A adaptação do vetor às moradias certamente foi 

um fator preponderante para o estabelecimento da infecção humana (Zingales B., 

2011). 

As principais espécies de triatomínios são: Triatoma infestans, Triatoma 

brasiliensis, Triatoma dimidiata, Rhodnius prolixus, Triatoma pseudomaculata, 

Triatoma sordida e Panstrongylus megistus. Destes, o Triatoma infestans é o vetor 

com maior taxa de infecção (Bellini et al., 2012).   

O intensivo programa de controle de vetores para erradicar T. infestans por 

meio de controle químico, melhorias da habitação e reeducação da população 

exposta concedeu ao Brasil em 2006 a Certificação Internacional de Eliminação da 

Transmissão da DC pelo Triatoma infestans (Ferreira et al., 2006). No entanto, focos 

de T. infestans ainda existem em alguns estados. Na Bahia, por exemplo, foi 

observado que aproximadamente 95% dos triatomineos são descobertos dentro das 

habitações, dos quais 34% eram T. infestans (Araújo et al., 2014). Além da Bahia, 

outros estados ainda apresentam T. infestans, como o Piauí, Tocantins e Rio Grande 

do Sul (Argolo et al., 2008).  

No Rio Grande do Norte um estudo mostrou que 65% dos tritomíneos 

encontrados  foram T. brasiliensis, 17,8% T. pseudomaculata, 12,5% Panstrongylus 

lutzi e 4,7% Rhodnius nasutus. Os índices de infestação intradomiciliar e 

peridomiciliar foram de 5,6% e 33,7%, respectivamente. No peridomicílio, os 

galinheiros eram o ecotope mais infestado (Barbosa-Silva et a., 2016).  
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A substituição de uma espécie por outra, sucessão ecológica, é um grande 

obstáculo na erradicação destes insetos, isso porque algumas espécies são 

altamente antropofílicas, tendo grande capacidade de colonização e adaptação a 

novos hábitats. Assim, a destruição de seus habitats naturais, que seriam os 

ambientes silvestres, faz com que os mesmos invadam casas e se instalem no 

ambiente intra e peridomiciliar, o que aumenta o seu contato com animais domésticos 

e seres humanos e colabora com o ciclo biológico do parasita (Argolo et al., 2008). 

 

1.1.3 Transmissão  

 

A principal via de transmissão para seres humanos é a vetorial, através de 

insetos da subfamília triatominae (Cunha-Neto et al., 2014). Esses vetores são 

encontrados com maior frequência em moradias construídas com palha, barro e 

outros materiais que deixam aberturas que servem como esconderijo e facilitam a sua 

entrada nas residências. O barbeiro alimenta-se do sangue e pode deixar suas 

excretas no local. Estando ele contaminado, em suas excretas podem estar presentes 

o parasita, que podem atravessar a pele lesionada, alcançar a circulação sanguínea e 

completar seu ciclo biológico (Milei et al., 2009). 

Embora ocorram com menor frequência, outras formas de transmissão devem 

ser consideradas, tais como transfusão de sangue e transplante de órgãos, 

importante em países não endêmicos, onde a possibilidade de transmissão vetorial é 

baixa (Schmunis et al., 2010) (Montgomery et al., 2016).  

Temos também a transmissão vertical, onde a mãe infectada passa o parasita 

para o filho, cuja taxa de transmissão ainda é alta e pode variar de 5,6% no Uruguai a 

19% no norte do Chile (Brutus et al., 2010). 

Ocasionalmente a transmissão pode ocorrer através da manipulação de 

animais infectados e acidentes em laboratório a partir do contato de material 

contaminado (sangue de doentes, excretas de triatomíneos) com a pele lesada ou 

com mucosas (Ministério da Saúde, 2010). 

A via oral, pela ingestão de alimentos contaminados, é frequente na região 

Amazônica, mas também tem sido associada a surtos intrafamiliares em diversos 

estados brasileiros e tem apresentado letalidade elevada. Sua importância vem 

aumentando consideravelmente a medida que a transmissão por outras vias 

diminuem  (Zuleta-Dueñas et al., 2017; Ministério da Saúde, 2010).  
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As medidas de controle da transmissão consistem principalmente em eliminar 

os vetores através do uso sistemático de inseticidas, melhoria das habitações, com 

casas de alvenaria, cujas paredes não ofereçam condições para o inseto se refugiar. 

São importantes também programas de educação em saúde com orientação em 

todos os níveis da população sobre os malefícios que os barbeiros podem trazer. 

Todo esse trabalho necessita de um programa de vigilância em saúde que evite a 

reinfestação das casas e ambientes peridomiciliares tratados (Jurberg et al., 2005). 

 

1.1.4 Ciclo biológico 

 

A forma de transmissão vai ser importante para definir o período de incubação 

da doença. Na transmissão Vetorial ela dura cerca de 4 a 15 dias. Na transfusional 

pode se estender de 30 a 40 dias e na vertical pode ocorrer em qualquer período da 

gestação ou durante o parto (Dias et al., 1997). Através da via oral pode durar de 3 a 

22 dias (Pérez-Molina et al., 2018) 

Após o contato inicial, o paciente chagásico pode permanecer com o T. cruzi 

no sangue e/ou tecidos por toda a vida, sendo assim reservatório para os vetores com 

os quais tiver contato  (Dias et al., 1997). 

O ciclo biológico do parasita é bastante complexo, possuindo formas 

amastigota, epimastigota, tripomastigota e transições entre elas (Rey, 2008). 

Quando falamos em transmissão vetoral, o triatomíneo ingere o protozoário na 

forma tripomastigotas sanguíneos ao se alimentar de sangue de vertebrados 

contaminados. No intestino médio do inseto esses tripomastigotas vão se transformar 

nas formas epimastigota e esferomastigotas e se multiplicar. Esses, quando chegam 

ao intestino posterior do triatomíneo, se transformam em tripomastigotas metacíclicos, 

que serão eliminados com as fezes e urina durante o repasto sanguíneo. Os 

tripomastigotas metacíclicos não conseguem reproduzir-se, entretanto conseguem 

viver em temperaturas mais altas, como também conseguem invadir mucosas e tecido 

conjuntivo, entre outras propriedades, que facilitam a sua entrada em células de 

vertebrados, onde se transformam em amastigotas, com uma forma ovóide e sem 

flagelo. Quando a quantidade de amastigotas é muito grande dentro da célula, ela se 

rompe, e o parasita, agora na forma tripomastigota sanguíneo, invade novas células 

via tecido sanguíneo  (Figura 1) (Rey, 2008) (Bern, 2015). 
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Figura 1– Ciclo de vida do Tripanossoma cruzi (Fonte: Bern, 2015) 

 

1.1.5 Diagnóstico 

 

Nas primeiras semanas de infecção, fase aguda, o alto nível de parasitemia 

permite o diagnóstico direto, que procura identificar no sangue as formas 

tripomastigotas do T. cruzi por meio de um esfregaço de sangue fresco ou uma 

preparação da gota espessa de sangue. À medida que a infecção evolui, o número de 

parasitas circulantes diminui, o que inviabiliza esse método diagnóstico (Laranja et al., 

1956). 

Métodos sorológicos também podem ser empregados durante a fase aguda. 

Nesse caso,  investiga-se a presença de anticorpos anti-T. cruzi da classe IgM, no 

sangue periférico, o que é sugestivo da DC na fase aguda (Dias et al., 2016). 
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Caso o paciente não seja diagnosticado na fase aguda, durante a fase crônica, 

a baixa parasitemia dificulta a utilização de métodos parasitológicos. Os testes 

sorológicos realizados nesta fase, visam identificar a presença de anticorpos anti-T. 

cruzi da classe IgG, detectados por meio de dois testes sorológicos com métodos 

distintos ou que possuam diferentes preparações antigênicas (Dias et al., 2016) 

Na DC, métodos moleculares, como a Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR),  é de uso restrito e realizado por centros de pesquisa, não sendo considerado 

um método de diagnóstico isolado para confirmação ou descarte nos casos suspeitos 

de DC aguda ou crônica (Ministério da Saúde, 2013). A técnica precisa ser validada, 

pois existem diferenças na parasitemia em amostras de pacientes chagásicos 

crônicos de diferentes países, que podem se causadas pela diversidade genética do T 

cruzi (Carod-Artal et al., 2010). 

 

1.1.6 Fisiopatologia 

 

1.1.6.1 Fase aguda 

 

Após o contato inicial, em um período de 8 a 10 dias, enquanto alguns 

pacientes podem ter sintomas leves ou até mesmo não apresentá-los, outros podem 

apresentar febre, mal-estar e edema (localizado ou generalizado) (Rassi Jr at al., 

2012).  Nesta fase pode ocorrer o parasitismo intracelular de músculos e tecidos 

subcutâneos, ocasionando edema intersticial, infiltração linfocítica e aumento de 

linfonodos (Henao-Martínez et al., 2012). 

 Na transmissão realizada por meio de vetores pode haver ainda sinais de 

entrada do parasita, tais como eritema, inchaço e o sinal de Romanã, que consiste em 

edema unilateral e indolor das pálpebras e tecidos perioculares (manifestação clínica 

clássica na DC aguda), quando a entrada ocorrer através das mucosas oculares. 

Embora sejam raros, na fase aguda da DC podem ocorrer o aparecimento de sinais 

neurológicos, como a meningoencefalite, especialmente em crianças menores de 2 

anos. Além disso, pode ocorrer a miocardite, sendo a maioria das mortes na DC 

aguda relacionadas à insuficiência cardíaca, arritimias e bloqueios, que podem incluir 

taquicardia sinusal, atrioventricular, baixa voltagem em QRS (que corresponde a 

despolarização dos ventrículos), ou mudanças secundárias da onda T, além de 

cardiomegalia. De modo geral, os sintomas da fase aguda podem ser facilmente 
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confundidos com outras doenças e desaparecem em alguns dias, mesmo sem 

tratamento (Rassi Jr at al., 2012).   

 

1.1.6.2 Fase crônica 

 

Durante a fase crônica da Doença de Chagas, cerca de 60 a 70% dos 

pacientes permanecem assintomáticos ou oligosintomáticos, sendo esta forma clínica 

da doença chamada de indeterminada. Os pacientes nesta forma da doença 

apresentam anticorpos contra o T cruzi, contudo apresentam eletrocardiograma 

(ECG) normal, assim como rx de tórax, esôfago e cólon (Rassi Jr at al., 2012).   

 Os principais órgãos que podem ser acometidos são o coração, o trato 

digestivo e o sistema nervoso (Prata, 1994). Os tecidos pelos quais o parasita tem 

mais afinidade vai justificar, em partes, a clínica da doença, já que em hospedeiros 

mamíferos o T.cruzi se multiplica principalmente no interior das células do coração e 

músculo liso, que estar presente em todo o trato gastrointestinal (Miles, 2004).  

Durante a fase crônica da doença, a persistência de parasitas e a resposta 

imune motivada por parasitas parece desempenhar um papel fundamental, sendo 

observada uma correlação significativa entre a persistência do parasita e a inflamação 

do tecido (Rassi Jr et al., 2009). 

Alterações digestivas podem ocorrer em cerca de 5 a 10 % dos pacientes 

(Cunha-Neto et al., 2014), sendo encontrada em 8,1% dos pacientes do Rio Grande 

do Norte (Andrade et al., 2015). Essas alterações incluem alargamento e distenção do 

esófago (megaesôfago), causando dificuldades na deglutição, e do colón 

(megacólon), levando a uma constipação intestinal. A manifestação da doença nessa 

fase é causada pela redução e degeneração do número de neurônios dos plexos 

mioentéricos, ocasionando uma incoordenação motora, através do comprometimento 

do sistema nervoso autônomo. Embora as lesões neuronais danifiquem o plexo 

mientérico em vários locais do tubo digestivo, as maiores repercussões acontecem no 

esôfago e cólon. Nestes lugares o conteúdo costuma ser sólido, sendo assim mais 

dependente das forças peristálticas (Bueno et al., 2015).  

O megaesôfago é a manifestação mais importante desta forma da doença. 

Durante a destruição dos plexos nervosos no esôfago ocorre o comprometimento de 

50% (podendo alcançar 90%) das células, desorganizando a atividade motora e 

ocasionando a dilatação progressiva do órgão. Os sintomas relacionados à dilatação 
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do esôfago é a perda do peristaltismo esofagiano e ausência de relaxamento do 

esfíncter inferior às deglutições, ocasionando dificuldades na ingestão dos alimentos. 

Estes sintomas começam com uma incoordenação motora e finalmente grande 

aumento do lúmen e hipertrofia da camada muscular  (Bueno et al., 2015). 

A forma cardíaca ou Cardiomiopatia Chagásica Crônica (CCC) é caracterizada 

pela presença de alterações eletrocardiográficas sugestivas de comprometimento 

cardíaco próprias da doença de Chagas, em indivíduo sintomático ou não (Dias et al., 

2016). Nos pacientes com alterações no eletrocardiograma, além da avaliação clínica 

em busca de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, torna-se necessário realizar 

o ecocardiograma para a definição do estágio da cardiopatia chagásica crônica. Este 

permite avaliar tanto a função miocárdica global quanto a segmentar, além de 

identificar marcadores importantes para o estadiamento da cardiopatia, como 

dimensões das câmaras, alterações de mobilidade segmentar e presença de 

aneurismas e tromboses murais (Xavier et al., 2005). Nos pacientes com suspeita de 

arritmias, deve-se realizar obrigatoriamente a análise de um registro 

eletrocardiográfico de 24 horas (holter) (Dias et al., 2016). 

  A forma cardíaca acomete cerca de 30% dos pacientes e geralmente se torna 

aparente em um período de 5 a 30 anos após a infecção aguda (Cunha-Neto et al., 

2014). Estudo realizado no Rio Grande do Norte revelou uma prevalência de 32,2% 

desta forma clínica da Doença de Chagas (Andrade et al., 2015). Cerca de 1/3 dos 

pacientes nesta forma podem apresentar um estado grave, que envolve disfunção 

ventricular, insuficiência cardíaca e arritmia, podendo levar o paciente a óbito (Cunha-

Neto et al., 2014).  

 A forma cardiodigestiva é uma combinação de forma cardíaca e da digestiva, 

com o paciente apresentando comprometimento cardíaco e digestivo 

simultaneamente. A prevalência desta forma clínica em pacientes chagásicos do Rio 

Grande do Norte foi de 8,1% (Andrade et al., 2015). 

 As características principais das lesões cardíacas de Chagas é a miocardite, 

acompanhado de infiltrado linfomononuclear e fibrose intersticial difusa. Um achado 

importante é que pacientes CCC com insuficiência cardíaca congestiva grave têm 

uma sobrevivência 50% menor que aqueles com insuficiência cardíaca de outras 

etiologias (Drigo et al., 2006), sendo a terceira principal causa de indicação para 

transplante cardíaco no Brasil (Bocchi et al., 2001). 
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O mecanismo patogênico que leva às lesões cardíacas não está bem 

estabelecido, assim como também não é bem estabelecido o papel de miocardite 

aguda no desenvolvimento CCC (Henao-Martínez et al., 2012). Diversas hipóteses 

têm sido investigadas, variando desde a agressão direta pelo parasita, alterações 

microvasculares coronarianas e até processos autoimunes (Pereira Jr et al., 2014). 

A presença de um infiltrado mononuclear, composto de macrófagos (50%), 

células T (40%), células B (10% ou menos) e praticamente nenhuma célula NK é 

característica da histopatologia CCC. Esses linfócitos ativados iniciam e mantêm a 

atividade no tecido cardíaco, resultando na produção local de citocinas inflamatórias, 

como IFN-γ e TNF-α. Por isso indivíduos com doença mais avançada podem 

apresentar níveis circulantes mais elevados de citocinas inflamatórias e marcadores 

cardíacos subjacentes ou mediadores da patogênese cardíaca.  E embora estes 

marcadores não sejam eficazes na determinação do estado da doença, eles dão 

alguma visão sobre a inflamação persistente que pode desempenhar um papel na 

patogênese durante a doença crônica  (Keating SM et al., 2015). 

A doença cardíaca, independente da etiologia, e o Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) compartilham fatores de risco bem conhecidos, tais como o 

tabagismo, hipertensão, diabetes e níveis elevados de colesterol no sangue. Outros 

fatores de risco menos conhecidos para AVE podem incluir infecções, entre as quais 

está incluida a DC (Grau et al., 1999). 

As principais manifestações clínicas da forma cardíaca da DC (dilatação 

cardíaca, insuficiência cardíaca e arritmias) aumentam ainda mais o risco para a 

ocorrência de AVE (Carod-Artal et al., 2003). Além disso, a presença de aneurisma 

apical e trombo intracardíaco, que podem estar presentes na CCC, são características 

que aumentam as chances de eventos embólicos, que estão estreitamente envolvidos 

na fisiopatologia do AVE ( Oliveira-Filho et al., 2005).  

Entretanto o AVE foi identificado em pacientes sem sinais clínicos de 

cardiopatia, mesmo excluindo fatores de confusão importantes para o risco de AVE, 

como hipertensão e diabetes, sugerindo que exista a possibilidade de outros 

mecanismos estarem envolvidos na patogênese do AVE nos pacientes com Doença 

de Chagas (Oliveira-Filho et al., 2005). Alguns estudos prévios demostraram que a 

DC influencia não só o sistema nervoso autônomo, mas também o periférico e o 

central. Neste último caso, o AVE é uma reconhecida complicação nesses pacientes 

(Leon-Sarmiento et al., 2004). 
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É possível estabelecer, tendo como referência apenas o ECG convencional de 

12 derivações, o grau de comprometimento cardíaco do portador de CCC. Casos com 

alterações eletrocardiográficas inespecíficas não seriam diagnosticados com CCC, 

mas devem ser reavaliados segundo a concomitância de sintomas e eventuais 

alterações de outros exames adicionais (Dias et al., 2016).  

Á medida que os métodos de diagnóstico se tornam mais sensíveis , é cada 

vez mais frequente que pacientes com doença indeterminada sejam   diagnosticados 

com anormalidades cardíacas ou digestivas sutis,  a exemplo a ecocardiografia, 

ressonância magnética (Viotti et al., 2004). Essas alterações inespecíficas e discretas 

geralmente não estão associadas a maior risco de óbito, mas a um maior risco de 

evolução para a forma cardíaca, em comparação a casos com doença de Chagas 

sem essas alterações. Por isso esse grupo deve ser acompanhado de modo mais 

frequente. Tais características fazem dos pacientes com a forma indeterminada um 

grupo bastante heterogêneo, e estudos mostram que há um grau de anormalidade 

cardíaca em um número expressivo desses pacientes, embora eles não possam ser 

classificados como cardíacos. Entre as alterações encontradas neses grupo de 

pacientes estão as alterações de contratilidade do ventrículo esquerdo, entre outras 

associadas principalmente a esse segmento cardíaco (Pazin-Filho et al., 2007). 

Estima-se que aproximadamente 70% dos pacientes com AVE e DC 

apresentaram anormalidades de ECG, incluindo bloqueio do ramo direito (35%), 

bloqueio fascicular anterior esquerdo (17%) e fibrilação atrial (15%). Os demais, 30%, 

não apresentam qualquer alteração a nível de ECG (Carod-Artal et al., 2005). Diante 

disso, foi proposto em 2008 um escore de risco para AVE, que inclui como variáveis 

independentes a disfunção sistólica (de qualquer grau), aneurisma apical, idade 

superior a 48 anos e alteração primária da repolarização ventricular à 

eletrocardiografia, provavelmente caracterizando pacientes nos quais o processo 

inflamatório da miocardite chagásica é mais ativo. O modelo criado com essas quatro 

variáveis e transformado em escore de pontos permitiu caracterizar subpopulações de 

risco crescente de AVE, que varia de 0 a 5 (Sousa et al., 2008). 

Elaborado por Rassi, o risco de morte para pacientes com DC, por sua vez, 

inclui os seguintes critérios como fatores que aumentam esse risco:  NYHA classe III 

ou IV, cardiomegalia, disfunção contrátil do VE (global ou segmentar), taquicardia 

ventricular não sustentada, baixa voltagem do QRS, e sexo masculino. De acordo 
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com esses critérios o paciente pode ser classificado em baixo, intermediário ou alto 

risco de morte (Rassi Jr et al., 2006). 

É importante ressaltar que a forma clínica pode sofrer mudanças ao longo dos 

anos (Manzullo et al., 1982). Em um período de cinco a 10 anos, um terço dos 

pacientes podem passar da forma indeterminada para cardíaca (Ribeiro et al., 1998).  

Em pacientes imunocomprometidos, como pacientes com o vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e pacientes em uso de terapias imunossupressoras, 

pode ocorrer, ainda, a reativação da doença. No primeiro grupo os principais sintomas 

são meningoencefalites e lesões do sistema nervoso central que se assemelham às 

lesões de toxoplasmose cerebral. Já no caso de pacientes em uso de medicamentos 

imunossupressores, febre, miocardite, paniculite e lesões cutâneas são as 

manifestações mais frequentes (Rassi Jr et al., 2012). 

 

1.1.7 Tratamento 

 

Apesar da doença se tratar de um problema de saúde pública, principalmente 

na América Latina, os tratamentos hoje disponíveis são muito limitados, existindo 

apenas dois fármacos antiparasitários para uso na prescrição médica, o benzonidazol 

(agente derivado nitroimidazólico) e o nifurtimox (composto nitrofurânico). O 

medicamento mais utilizado é o benzonidazol, sendo o nifurtimox uma opção para os 

casos de intolerância ao benznidazol (Dias et al., 2016). Eles são altamente eficazes 

no tratamento da fase aguda da doença, no entanto, sua eficácia no estágio crônico é 

controverso, além de exigir tratamento prolongado e causarem muitos efeitos 

colaterais, o que leva muitos pacientes a desistirem do tratamento. Poucos estudos se 

dedicam ao desenvolvimento de novos medicamentos para tratar a doença, visto que 

trata-se de uma doença ainda negligenciada (Milei et al., 2009). 

 

1.1.8 Polimorfismo no gene da haptoglobina x Doença de Chagas 

 

A haptoglobina é uma proteína de fase aguda e tem como principal função 

ligar-se a hemoglobina livre e retirá-la da circulação (Calderoni et al., 2006). O 

complexo haptoglobina-hemoglobina é reconhecido pelo receptor CD163 expresso na 

superfície de macrófagos, que promove uma rápida endocitose do complexo ( 

Andersen et al., 2017). 
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Embora a hemoglobina desempenhe um papel importantíssimo para a vida, 

fornecendo oxigênio para as necessidades energéticas do organismo, fora dos 

eritrócitos ela é altamente tóxica. Seu grupo prostético, heme, é lipofílico e pode ser  

intercalado nas membranas celulares comprometendo as bicamadas lipídicas, além 

de possuir ferro, que serve como catalisador na geração de espécies reativas de 

oxigênio (Alayash, 2004). Por esta razão, a haptoglobina desempenha um papel 

crucial contra o estresse oxidativo por um mecanismo que envolve a ligação de alta 

afinidade com a hemoglobina que evita a liberação do ferro do grupamento heme 

(Tseng et al., 2004). 

Além do seu papel antioxidante, a haptoglobina age também como angiogênico 

e anti-inflamatório (Calderoni et al., 2006). Ela é sintetizada durante a diferenciação 

de granulócitos e armazenada para ser liberada quando os neutrófilos são ativados 

(Theilgaard-Mönch et al., 2006).  

A Hp é expressa em muitos tecidos e tipos de células, e está entre as proteínas 

plasmáticas mais abundantes, junto com a albumina e imunoglobulinas. A 

concentração de plasma normal Hp é tipicamente na faixa de 0.5-3g/L (Andersen et 

al., 2017). No entanto sua concentração plasmática aumenta várias vezes quando 

temos um estímulo inflamatório, como infecção ou lesão, sendo a IL-6 o principal 

indutor da sua expressão. Sua concentração também pode aumentar em 

determinadas situações fisiológicas, tais como na gravidez (Quaye, 2008). Sua 

dosagem pode ser usada na prática clínica, portanto, como um marcador para a fase 

aguda durante a infecção (aumento da Hp plasmática) e para a hemólise de qualquer 

causa (diminuição da Hp plasmática) (Andersen et al., 2017). 

A identificação de diferenças na atividade da molécula de haptoglobina devido 

a polimorfismos gênicos contribuiu para a compreensão da importância dessa 

molécula na homeostase do ferro e nos processos patológicos influenciados pelo 

metabolismo desse íon (Van vlierberghe at al., 2004). A ligação da haptoglobina com 

a hemoglobina pode diminuir consideravelmente o nível de ferro na circulação, já que 

este encontra-se presente no grupamento heme da hemoglobina. Sendo o ferro 

importante para o crescimento e a multiplicação dos agentes patogênicos, a presença 

da haptoglobina aumentada ou com sua função mais acentuada, possibilita o 

surgimento de fatores limitantes ao crescimento dos agentes infecciosos. Assim, uma 

maior concentração de haptoglobina pode diminuir o ferro disponível e 

consequentemente atenuar algumas infecções (Calderoni et al., 2006). Além disso, 
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após a destruição de hemácias, seja por um processo fisiológico ou não, a 

hemoglobina que é liberada na corrente sanguínea pode ocasionar danos renais, por 

isso necessita ser removida. Assim, uma maior concentração de haptoglobina pode 

remover mais rapidamente essa hemoglobina livre (Van vlierberghe at al., 2004). 

O gene responsável pela expressão da proteína haptoglobina está localizado 

no cromossomo 16 (16q22) em humanos. Um polimorfismo genético nessa região 

origina a formação de dois alelos, Hp1 e Hp2, que geram três fenótipos diferentes 

(Hp1-1, Hp2-1 e Hp2-2) (Calderoni et al., 2006). O alelo HP1 se divide ainda em dois, 

o 'F' e o 'S', criando os subtipos HP1F e HP1S. Entretanto, não existem diferenças 

funcionais conhecidas entre os alelos F e S. Comparando os alelos HP1 e HP2, sabe-

se que a proteína circula como um dímero em indivíduos que são homozigotos para o 

alelo HP1 e como multímeros em indivíduos homozigotos para o alelo HP2. E nas 

duas formas em pacientes heterozigotos (Boettger et al., 2016). 

A estrutura da Hp 1-1 homozigótica é composta de duas cadeias α1 idênticas. 

O Hp 2-2 homozigótico é composto por cadeias α2, idênticas enquanto a Hp 2-1 

heterozigótica contém uma cadeia  α2 e uma cadeia α1 (Tseng et al., 2004). (Figura 

2). 

 

 

               Figura 2 - Estrutura polimérica da haptoglobina nos indivíduos com os diferentes genótipos Hp. 

               (Fonte: Levy et al., 2010, adaptado) 
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A haptoglobina desempenha um papel importante na modulação do equilíbrio 

entre linfócitos Th1 (pró-inflamatório) e Th2 (anti-inflamatórios), e suprime a síntese 

de TNF-a, IL-10 e IL-12 por monócitos (Quaye, 2008). E dependendo do genótipo dos 

pacientes as concentração séricas desta proteína são maiores ou menores (Delanghe 

et al., 1999, Calderone et al., 2006). Estudos realizados por Delanghe et al., 1999, e 

Calderone et al., 2006, mostraram, por exemplo, que as concentrações séricas de 

haptoglobina são mais baixos em pacientes com Hp 2-2. Já o genótipo Hp 1-1 está 

associado à níveis mais altos de proteína no sangue, maior afinidade com a 

hemoglobina, e depuração mais eficiente do complexo Haptoglobina-Hemoglobina 

(Hp-Hb) pelo fígado, o que pode ser benéfico para o organismo (Fernandez et al., 

2014). Além disso, o genótipo Hp1-1 tem demostrado causar um menor dano do DNA, 

o que  indica que os alelos Hp diferem em seus efeitos protetores contra o dano 

oxidativo (Moreira et al., 2009). A Hp 1-1 induz ainda a produção de maiores 

quantidades de interleucinas anti-inflamatórias do que o fenótipo Hp 2-2 (Fernandez 

et al., 2014), além de ser biologicamente  mais eficaz na ligação de hemoglobina livre 

e em neutralizar de respostas inflamatórias associadas à hemoglobina livre. O 

fenótipo Hp 2-2 é biologicamente o menos ativo, e o Hp 2-1 é moderadamente ativo. 

A haptoglobina pode atuar também como um imunossupressor potente da função dos 

linfócitos (Sadrzadeh et al., 2004). 

A suspeita de que quando a proteína Hp1-1 está saturada com Hb, o complexo 

Hb-Hp1-1 apresenta dois sítios de ligação para CD163. Isto permite a ligação de alta 

avidez. Em suma, Hp1-1 precisa de saturação com Hb para ser efetivamente 

endocitado. Enquanto que o Hp2-2 podem ser endocitado antes de estar 

completamente saturado com Hb, sendo portanto menos eficiente na remoção do Hb  

(Andersen et al., 2017). 

O papel desse polimorfismo é estudado em várias doenças infecciosas. O 

primeiro estudo realizado no Brasil correlacionando a DC com o genótipo da 

haptoglobina sugeriu que o fenótipo Hp2-2 seria mais frequente nos pacientes do que 

em indivíduos saudáveis (Calderoni et al., 2006). Como na patogênese da DC a 

persistência do processo inflamatório pode ser mais importante que a parasitemia 

(Castro et al., 2005), a haptoglobina pode ser importante ao agir como antioxidante e  

anti-inflamatória. Como o genótipo Hp1-1 está associado a níveis mais altos de 

haptoglobina circulantes, a herança desta característica genética pode favorecer 

maior atividade anti-inflamatória e rápido metabolismo dos complexos Hp1-1-Hb, 

javascript:void(0);
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conferindo efeito protetor contra a infecção causada pelo T. cruzi, limitando o 

desenvolvimento da DC crônica. Já o genótipo HP2-2 pode conferir susceptibilidade 

ao desenvolvimento da doença devido a um metabolismo mais lento dos complexos 

de Hp 2-2-Hb, menor atividade antioxidante e aumento da reatividade inflamatória, 

que seria responsável por lesões celulares e problemas cardíacos (Jorge et al., 2010; 

Fernández et al., 2014). 

O papel do estresse oxidativo no desenvolvimento fatores predisponentes ao 

AVE não é bem esclarecido, visto que grandes ensaios clínicos que avaliam os 

suplementos antioxidantes em pacientes diabéticos não mostraram benefício clínico 

com essa intervenção (Vardi et al., 2012). Os estudos que envolvem haptoglobina 

doenças cardiovasculares são contraditórios. Um estudo encontrou um risco de morte 

2 vezes maior em pacientes com doença arterial coronariana(CAD) em pessoas com 

o genótipo Hp 1-1 (Bacquer et al., 2001). Enquanto em outro, a Hp 2-2 estava ligada à 

maior gravidade de infarto do miocárdio (Chapelle et al., 1982). Tais achados, 

sugerem que o papel do genótipo da haptoglobina na Doença de Chagas e nos 

fatores que contribuem para sua evolução clínica devam ser mais estudados. Dessa 

forma o presente trabalho pretende analisar a correlação dos genótipos específicos 

da haptoglobina com a evolução clínica da DC na forma crônica. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 Avaliar a associação dos genótipos da Haptoglobina (Hp) com evolução clínica 
da DC crônica em pacientes do RN. 

 
2.2  Objetivos específicos 
 

 Determinar as frequências alélicas e genotípicas do gene da Haptoglobina (Hp) 

em pacientes com Doença de Chagas e em indivíduos saudáveis provenientes 

da mesorregião oeste do Rio Grande do Norte; 

 

 Analisar a associação entre os diferentes genótipos da Haptoglobina (Hp) e as 
formas clínicas da Doença de Chagas; 
 

 Analisar a associação entre os diferentes genótipos da Haptoglobina (Hp) e os 
escores de risco de morte e AVE em pacientes com Doença de Chagas; 
 

 Analisar a associação entre os diferentes genótipos da Haptoglobina (Hp) e a 
presença de alterações ecocardiográficas inespecíficas (fração de ejeção, 
alteração de contratilidade, índice de massa do ventrículo esquerdo, diâmetro 
do átrio esquerdo, diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, diâmetro 
sistólico do ventrículo esquerdo) em pacientes com Doença de Chagas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

Foi realizado um estudo transversal incluindo-se 185 pacientes (idades 

variando de 22 a  78 anos, mediana de 48 anos), sendo 97 (52,4%) do sexo 

masculino e 88 (47,6%) feminino. Todos os pacientes apresentavam confirmação 

sorológica para a DC, encontravam-se na fase crônica da infecção e eram 

acompanhados clinicamente no Ambulatório de Doença de Chagas (ADOC) da 

Faculdade de Ciências da Saúde (FACS) da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN). Também foram analisados 95 indivíduos (idades variando de 18 a  

82 anos, mediana de 43 anos), com sorologia negativa para a DC e provenientes da 

mesorregião oeste do RN, que foram incluídos como grupo controle. Destes, 50 

(52,6%) eram do sexo masculino e 45 (47,4%) do sexo feminino.  

O grupo controle foi formado por busca ativa nas comunidades da região oeste 

do Rio Grande do Norte, enquanto os pacientes foram abordados no momento em 

que se dirigiram ao ADOC-FACS/UERN para realização de consulta ambulatorial de 

rotina e também por busca ativa nas comunidades. Cada participante foi previamente 

informado quanto aos objetivos da pesquisa e dos procedimentos a serem adotados, 

e aos que aceitaram participar da pesquisa foi solicitada a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Posteriormente foram coletadas alíquotas 

de sangue periférico para a realização das análises laboratoriais, e foi aplicado um 

questionário padronizado, destinado a obtenção de dados sociodemográficos e do 

histórico clínico da doença (Apêndice A).  

Os dados de todos os participantes foram codificados e mantidos em completo 

sigilo e anonimato, e os bancos de dados criados foram acessados exclusivamente 

pelos membros da pesquisa. As informações coletadas serão guardadas por um 

período de até cinco (05) anos em local seguro, e a divulgação dos resultados foi feita 

de forma a não identificar os voluntários. Os dados e documentos da pesquisa foram 

armazenados em um armário específico no Laboratório de Biologia Molecular – 

BioMol, localizado na Faculdade de Ciências da Saúde – FASC/UERN, sob a 

responsabilidade do coordenador da pesquisa. Os dados foram extraídos e inseridos 

no computador para tabulação e tratamento estatístico e os documentos impressos 
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armazenados em local seguro. Após o periodo de 5 anos esses dados serão 

descaracterizados e descartados, assim como o material biológico coletado. 

Os aspectos éticos da pesquisa foram regulamentados pelo  Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. CAAE: 

43799615.6.0000.5294. Número do parecer: 1.160.543. Data: 21/07/2015. 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DOS GENÓTIPOS DA HAPTOGLOBINA 

 

Inicialmente foi realizada a extração do DNA dos participantes da pesquisa 

utilizando-se o kit Illustra Blood Genomic Prep Mini Spin (GE Healthcare, USA), 

seguindo-se as recomendações do fabricante. Posteriormente os genótipos da 

haptoglobina foram determinados através de PCR alelo-específico, conforme descrito 

por Yano et al., 1998.  

As sequências dos iniciadores utilizados, as combinações necessárias para as 

amplificações seletivas dos alelos HP*1F, HP*1S e HP*2 e os tamanhos dos 

fragmentos amplificados são mostrados no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Sequência e combinações dos iniciadores necessários para a genotipagem da 

haptoglobina por meio de PCR alelo-específica. 

Iniciador Sequência (5’ 3’) Direção* 
Alelo 

Amplificado 

Tamanho do 

Amplicon 

F3 CAGGAGTATACACCTTAAATG  

HP*1F 1.400 pb 
C72    AATTTAAAATTGGCATTTCGCC  

C51         GCAATGATGTCACGGATATC  

HP*1S 1.200 pb 
S2 TTATCCACTGCTTCTCATTG  

F3   CAGGAGTATACACCTTAAATG  

HP*2 935 pb 
C42 TTACACTGGTAGCGAACCGA  
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As reações de PCR foram realizadas em um volume final de 25 µL, contendo: 

0,3 µL de Taq DNA polimerase (5 U/µL), 2,5 µL do Tampão da enzima (10 X 

concentrado),1,25 µL de MgCl2 (50µM), 0,75 µL de dNTP (10 mM), 0,3 µL dos primers 

(25pmol/µL), DNA (100ng) e água (quantidade suficiente para 25 µL).  

Foram realizados 30 ciclos de 94ºC/45seg, 58ºC/1 min e 72ºC/1min, 

precedidas por um passo de desnaturação inicial a 94ºC/10min e seguidas de um 

passo de extensão final a 72ºC/10 min. Para cada conjunto de reações eram 

utilizados controles positivos para cada alelo da haptoglobina.  

Os produtos amplificados foram submetidos a eletroforese horizontal em gel de 

agarose a 1,0% (Sambrook e Russel, 2001), utilizando-se Gel-RED (como 

intercalante do DNA) e visualizados após exposição a luz ultravioleta (Figura 3). 

 

 

   Figura 3– Eletroflorese em gel de agarose para a determinação dos genótipos da 

haptoglobina. Pc 191 – Indivíduo heterozigoto – presença do alelo 1S e 2; Pc 192 – 

Indivíduo homozigoto para o alelo Hp 1F; Pc 193 – Indivíduo heterozigoto paa os 

alelos 1F e 2; . 

 

 

3.3  AVALIAÇÃO CLÍNICA  

 

A identificação das formas clínicas, assim como a determinação dos escores 

de riscos para acidente vascular encefálico (AVE) e morte, variáveis ecocardiográficas 

como, fração de ejeção, alteração de contratilidade, índice de massa do ventrículo 

esquerdo, diâmentro do átrio esquerdo, diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, 

diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, foi realizada de forma retrospectiva, através 

da análise dos prontuários dos pacientes, arquivados no ADOC da FACS-UERN, 
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após prévia autorização. Os escores de risco de AVE e morte foram determinados 

usando os critérios de Souza et al., 2008 e Rassi Jr et al., 2006, respectivamente. 

 

3.4  ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

As análises descritivas da população estudada foram realizadas através da 

apresentação de tabelas para as variáveis categóricas. A frequência alélica e os 

genótipos da haptoglobina foram determinados no grupo de pacientes e no grupo 

controle.A associação do polimorfismo do gene da Hp com o desenvolvimento das 

diferentes formas clínicas da DC crônica, assim como para os riscos de AVE e morte 

foi avaliada através do cálculo das razões de chance, com seus respectivos intervalos 

de confiança, e pelo teste do 2 de Pearson ou teste exato de Fisher, quando 

apropriado. Para isso, foi utilizado o software Past (Hammer et al., 2001). 
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4 RESULTADOS 

Dentre os 185 pacientes analisados, 88 (47,5%) apresentavam a forma clínica 

indeterminada, 58 (31,4%) a cardíaca, 20 (10,8%) a digestiva e 19 (10,3%) a 

cardiodigestiva. A distribuição por risco de morte revelou que 61 (33%) pacientes 

tinham baixo risco, 30 (16,2%) tinham risco intermediáro e 12 (6,5%) apresentavam 

alto risco. Os demais 82 (44,3%) não entravam nos critérios para classificação do 

risco de morte por não apresentarem alteração de contratilidade no ECO. Já a análise 

de acordo com os escores de risco de AVE mostrou que 71 (38,3%) tinham escores 

de 0, 61(33%) tinham escore 1, 19(10,3%) tinham escore 2, 13(7%) escore 3, 13(7%) 

escore 4 e 1(0,54%) escore 5. Para os outros 7 pacientes (3,86%), não foi possível 

determinar o risco de AVE devido a falta de exames complementares necessários 

para essa classificação. 

A análise da distribuição dos genótipos da Hp não demonstrou a existência de  

diferenças significativas entre o grupo controle e o de pacientes. Em ambos, o 

genótipo mais frequentemente encontrado foi o Hp1-2 e a distribuição dos genótipos 

da Hp no grupo de pacientes e no grupo controle se encontrava de acordo com o 

esperado segundo o equilíbrio de Hardy-Weinberg. (Tabela 1).  

 
Tabela 1- Distribuição das frequências dos genótipos da haptoglobina no grupo de 

pacientes e indivíduos saudáveis provenientes da mesorregião oeste do Rio Grande do 

Norte. 

 

Grupo 
Genótipo  

H-W P 
Hp 1-1 Hp 1-2 Hp 2-2  

Pacientes       

(N = 185) 
39 (21,1%) 81(43,8%) 65(35,1%)  0,59 0,643 

Controle         

(N = 95) 
22 (23,2%) 45 (47,4%) 28 (29,4%)  0,93  

 

H-W – Comparação da distribuição das frequências genotípicas observadas com as esperadas, de  

acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg.    

P: P valor calculado pelo teste do 
2
 para a análise de associação entre os genótipos da Hp no 

grupo de pacientes e no controle. 

Frequência do alelo Hp*1 – Pacientes: 0,43; Controle: 0,47 

Frequência do alelo Hp*2 – Pacientes: 0,57; Controle: 0,53 

                    

https://www.google.com.br/search?q=mesorregi%C3%A3o+oeste+do+rio+grande+do+norte&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwii7cqk48LaAhVSOZAKHYPCCgAQkeECCCQoAA
https://www.google.com.br/search?q=mesorregi%C3%A3o+oeste+do+rio+grande+do+norte&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwii7cqk48LaAhVSOZAKHYPCCgAQkeECCCQoAA
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A distribuição das frequências genotípicas de acordo com a forma clínica, 

revelou que os genótipos se encontravam igualmente distribuídos entre as diferentes 

formas clínicas. (p=0,880) (Tabela 2). De modo semelhante, não encontramos 

diferenças nessa distribuição entre pacientes maiores ou menores de 48 anos 

(p=0,980) (Tabela 3).  

 

Tabela 2  Distribuição dos genótipos da haptoglobina de acordo com a forma clínica dos  

                 pacientes. 

 

Forma Clínica 
Genótipo da Hp 

Total P 
Hp 1-1 ou 1-2 Hp2-2 

Indeterminada 55 (62,5%) 33 (37,5%) 88 0,880 

Digestiva 13 (65%) 7 (35%) 20  

Cardíaca 40 (69%) 18 (31%) 58  

Cardiodigestiva 12 (63,2%) 7 (36,8%) 19  

           

                        P: P valor calculado pelo teste do 
2
  

 

 

                 

Tabela 3  Distribuição dos genótipos da haptoglobina de acordo com faixa etária dos  

                 pacientes.   

 

Faixa Etária 
Genótipo 

Total P 
Hp 1-1 ou 1-2 Hp2-2 

>48 57(64,7%) 31(35,3%) 88 0,980 

≤48 63(64,9%) 34(35,1%) 97  

                  

                  P: P valor calculado pelo teste do 
2
  

  

No entanto, a distribuição dos genótipos dos pacientes segundo a forma clínica 

e a faixa etária dos pacientes revelou que os indivíduos com idade superior a 48 anos 

apresentavam 2,390 vezes mais chance de desenvolver formas clínicas sintomáticas 

(p=0,0006) (Tabela 4). Esta chance era ainda maior quando consideramos apenas os 

indivíduos homozigotos para o alelo Hp2-2 (RC=3,333, p=0,009) e deixava de ser 
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significativa para os pacientes que herdavam pelo menos um alelo Hp1 (p=0,061) 

(Tabela 4). 

 
Tabela 4  Distribuição dos genótipos da haptoglobina de acordo  com a determinação da 

forma clínica e a idade do pacientes. 

 

RC: Razão de chances    IC 95%: Intervalo de confiança    P: P valor calculado pelo teste do 
 

* Estatisticamente significativo
 

 

Análises semelhantes mostraram que os indivíduos com idades superiores a 48 

anos também apresentaram maiores chances de apresentarem riscos de morte 

intermediário ou elevado (RC=2,946, P=0,011) (Tabela 5) e AVE de 3 a 5 (RC=4,757, 

p = 0,001) (Tabela 6). Estas chances também foram significativamente maiores 

quando consideramos apenas os indivíduos homozigotos para o alelo Hp2-2 (Risco 

de morte – RC= 20,09, P = 0,006; Risco de AVE – RC = ∞, P = 0,001) e se tornaram 

não significativas em indivíduos que herdaram pelo menos um alelo Hp1 (Risco de 

morte – RC= 1,454, P=0,471; Risco de AVE – RC = 2,558, P = 0,081) (Tabelas 5 e 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genótipo 
Forma Clínica 

RC (IC 95%) P Cardíaca/Digestiva/ 
Cardiodigestiva 

Forma 
indeterminada 

Todos os genótipos     

>48 56 32 
2,390  

(1,322..4,322) 
0,0039* 

≤48 41 56    

 

Hp 1-1 ou 1-2 
    

>48 36 21 
2,000  

(0,9671..4,177) 
0,061 

≤48 29 34    

Hp 2-2      

>48 20 11 
3,333 

 (1,205..9,224) 
0,020* 

≤48 12 22    

Total 97 88    
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Tabela 5- Distribuição dos genótipos da haptoglobina de acordo com faixa etária e risco  

                de morte dos pacientes. 

 

 

RC: Razão de chances    IC 95%: Intervalo de confiança    P: P valor calculado pelo teste do 
 

* Estatisticamente significativo
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Distribuição dos genótipos da haptoglobina de acordo com faixa etária e risco de AVE 

dos pacientes. 

 

 

RC: Razão de chances    IC 95%: Intervalo de confiança    P: P valor calculado pelo teste do 
 

* Estatisticamente significativo.
 

Genótipo 

Risco de Morte 

RC (IC 95%) P Intermediário/ 

Elevado 
Baixo 

Todos os genótipos     

>48 30 28 
2,946 

(1,275..6,810) 0,011* 
≤48 12 33    

Hp 1-1 ou 1-2      

>48 17 17 

1,454 

(0,524..4,035) 0,471 

≤48 11 16    

Hp 2-2      

>48 13 11 

20,09 

(2,292..176,1) 0,006* 

≤48 1 17    

Total 42 61    

Genótipo 
Risco de AVE 

RC (IC 95%) P 
3-5 0-2 

Todos os genótipos     

>48 21 64 
4,757 

(1,816..12,460) 
0,001* 

≤48 6 87    

Hp 1-1 ou 1-2      

>48 12 43 
2,558 

(0,888..7,370) 
0,081 

≤48 6 55    

Hp 2-2      

>48 9 21                                    
                 ∞ 

      (2,280 ... ∞)  0,001* 

≤48 0 32    

Total 27 151    
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Ao distribuirmos os pacientes por faixa etária e características 

ecocardiográficas, por sua vez, observamos que os indivíduos com idades maiores 

que 48 anos  apresentaram riscos maiores de possuírem fração de ejeção diminuída 

(RC= 2,638, P=0,027), alteração de contratibilidade (RC =2,740, P= 0,002) e índice de 

massa do ventrículo esquerdo aumentado (RC=2,603, P=0,0029). A inserção do 

genótipo da haptoglobina na análise, por sua vez, mostrou que nos indivíduos 

homozigotos para o alelo Hp2 e maiores que 48 anos apresentavam chance ainda 

maior de terem fração de ejeção alterada (RC=14,294, P=0,015), enquanto que esta 

diferença deixou de ser significativa para os indivíduos que herdaram o alelo Hp1 

(RC=1,395, P=0,520). Já para a alteração de contratibilidade, o risco de indivíduos 

apresentarem esta alteração foi maior nos que herdaram o alelo Hp1 (RC=4,123, 

P<0,001), e deixou de ser significativo nos homozigotos para o alelo Hp2 (RC=1,2, 

P=0,762). Quanto ao índice de massa do ventrículo esquerdo aumentado, ele deixou 

de ser significativo quando os pacientes foram distribuídos de acordo com o genótipo 

da haptoglobina (Tabela 7). 

 

 

 

Tabela 7- Distribuição dos genótipos da haptoglobina de acordo com faixa etária e variáveis 

ecocardiográficas dos pacientes. (Continua) 

 

 

 

 

Genótipo 
Variável Ecocardiográfica 

RC (IC 95%) P 
Alterado 

Nor
mal 

Fração de Ejeção     

    Todos os genótipos     

>48 19 60 
2,638 

(1,114..6,253) 
0,027* 

≤48 9 75    

Hp 1-1 ou 1-2      

>48 
10 43 1,395 

(0,504..3,857) 

0,520 

≤48 8 48    

Hp 2-2      

>48 
9 17 14,294 

(1,66..123,1) 

0,015* 

≤48 

 

1 27    
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(Continuação) Tabela 7- Distribuição dos genótipos da haptoglobina de acordo com faixa  

                                    etária e variáveis ecocardiográficas dos pacientes.  

 

                                         Alterado               Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genótipo Variável Ecocardiográfica RC (IC 95%) P 

Contratibilidade 

 

 

 

   

    Todos os genótipos     

>48 
58 24  2,740 

(1,443..5,204) 

0,002* 

≤48 39 45    

Hp 1-1 ou 1-2      

>48 
37 17 4,123  

(1,854..9,170) 

<0,001

* 

≤48 19 37    

Hp 2-2      

>48 
21 7 1,2  

(0,366..3,924) 

0,762 

≤48 20 8    

Índice de Massa do Ventrículo Esquerdo     

    Todos os genótipos     

>48 
19 60 2,603  

(1,098..6,172) 

0,0029

* 

≤48 9 74    

Hp 1-1 ou 1-2      

>48 
12 40 2,057  

(0,740..5,718) 

0,166 

≤48 7 48    

Hp 2-2      

>48 
7 20 4,55  

(0,851..24,32) 

0,0764 

≤48 2 26    
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(Continuação) Tabela 7- Distribuição dos genótipos da haptoglobina de acordo com faixa  

                                    etária e variáveis ecocardiográficas dos pacientes.  

 

Genótipo 
Variável Ecocardiográfica 

RC (IC 95%) P 
Alterado Normal 

Diâmetro do Átrio Esquerdo     

     Todos os genótipos     

>48 16 63 
1,989  

(0,723..5,470) 
0,182 

≤48 6 47    

Hp 1-1 ou 1-2      

>48 10 43 
0,813  

(0,200..3,00) 
0,757 

≤48 4 33    

Hp 2-2      

>48 6 20 
2,1  

(0,368..11,96) 
0,403 

≤48 2 14    

Diâmetro Diastólico do Ventrículo Esquerdo   

    Todos os genótipos     

>48 8 72 
2,222 

 (0,641..7,769) 
0,207 

≤48 4 80    

Hp 1-1 ou 1-2      

>48 4 49 
1,442 

 (0,307..6,770) 
0,642 

≤48 3 53    

Hp 2-2      

>48 4 23 
4,695  

(0,489..45,04) 
0,179 

≤48 1 27    

Diâmetro Sistólico do Ventrículo Esquerdo    

    Todos os genótipos     

>48 14 61 
1,235 

 (0,539..2,832) 
0,616 

≤48 13 70    

Hp 1-1 ou 1-2      

>48 10 40 
1,714  

(0,598..4,914) 
0,315 

≤48 7 48    

Hp 2-2      

>48 4 21 
0,698 

 (0,172..2,830) 
0,615 

≤48 6 22    
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5 DISCUSSÃO 

Os mecanismos responsáveis pela susceptibilidade à infecção pelo T. cruzi e 

envolvidos no desenvolvimento das formas digestivas e cardíacas da DC 

permanecem mal esclarecidos (Vasconcelos at al., 2012).  No entanto fatores 

genéticos do hospedeiro e/ou parasita parecem desempenhar um papel  importante 

na evolução clínica de várias doenças infecciosas e crônicas, entre elas a DC. 

Polimorfismos genéticos podem, dentre outras coisas, alterar a resposta imune 

durante o curso da infecção, modulando de diversas formas o processo inflamatório 

(Henao-Martínez et al., 2012). 

Apesar da importância dos fatores genéticos, fatores ambientais e   co-

mórbidades associadas, podem influenciar significativamente na evolução  clínica de 

diversas doenças. A cardiomiopatia chagásica, por exemplo, pode levar muitos anos 

para se desenvolver. Ela é, provavelmente, o estágio final de um processo que 

começa na infecção aguda e vários fatores podem contribuir com o seu 

desenvolvimento (Henao-Martínez et al., 2012). Assim, a evolução clínica de várias 

doenças, incluindo a DC, é multifatorial, sendo resultado da soma de diversos fatores 

intrínsecos e extrínecos ao indivíduo.  

Dentre os fatores que parecem influenciar na evolução da doença, nossos 

resultados mostraram que a idade parece desempenhar um papel muito importante, 

estando bastante associada ao desenvolvimento das formas clinicas mais 

sintomáticas da DC, bem como a escores de risco de morte e AVE mais elevados. 

Além disso, mostrou associação significativa com a presença de alterações 

ecocardiográficas, principalmente fração de ejeção do ventrículo esquerdo diminuída, 

presença de alterações de contratibilidade e aumento no índice de massa do 

ventrículo esquerdo. Estudo realizado em São Paulo, usando dados dos bancos 

anuais do estado de São Paulo, já havia demostrado que os índices de mortalidade 

de pacientes com DC, tinham sido diretamente proporcionais às idades até os 84 

anos, idade em que os maiores valores foram atingidos (Santo AH, 2009). Tais dados 

colaboram com a possibilidade de a idade ser um fator de risco para aumento da 

mortalidade na DC. Além disso, o próprio risco de morte para pacientes chagásicos 

aponta para um maior risco a partir dos 48 anos (Rassi et al., 2006).  

As características clínicas, radiológicas e manométricas permanecem 

inalteradas nos anos, entretanto o que pode acontecer é uma perda significativa de 
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neurônios intrínsecos em uma idade avançada, o que pode interferir no estadiamento 

clínico do paciente. É possível que, com o processo de envelhecimento, a perda de 

neurônios cause alterações na motilidade esofágica em pacientes com doença não 

avançada (Dantas et al., 2006).  

No entanto, outros fatores podem ser tão importantes quanto a idade em 

influenciar a evolução clínica dos pacientes. Nossos dados mostram que o genótipo 

da haptoglobina se encotra dentro dessa diversidade de fatores. A inserção do 

genótipo da haptoglobina na análise da associação da idade com a evolução clínica 

da DC revelou que a herança do alelo Hp1, em homozigose ou heterozigose, parece 

exercer um efeito protetor para os pacientes – a idade aparentemente deixa de ter 

associação com alterações nas frações de ejeção do ventrículo esquerdo, e com as 

formas clínicas e riscos de morte e AVE, nos pacientes com genótipos Hp1-1 ou Hp1-

2.   

Estes resultados corroboram com os achados de Jorge et al., 2010, em 

pacientes com DC da região sul e sudeste do Brasil. Esta evolução clínica menos 

grave nos pacientes que herdaram o alelo Hp*1 pode ser explicado pelo fato de 

indivíduos que herdaram esta características aparentemente apresentarem 

concentrações séricas mais elevadas da haptoglobina (Delanghe et al., 1999). Deste 

modo, com níveis mais altos de haptoglobina circulante, pacientes com o alelo Hp*1, 

sejam em homozigose ou em heterozigose, teriam um maior potencial antioxidante, 

ao remover mais rapidamente a hemoglobina livre do sangue. É importante que essa 

hemoglobina livre seja retirada o mais rápido possível, já que pode causar estresse 

oxidativo pela presença de radicais livres e consequentemente causar dano celular. 

Além disso, como o alelo Hp*1 promove uma remoção mais rápida da hemoglobina 

livre, o ferro, presente no grupamento heme da hemoglobina vai sair mais 

rapidamente da circulação, dificultando, assim, o desenvolvimento do parasita, já que 

este necessita de ferro para se reproduzir (Quaye, 2008). O ferro presente na 

hemoglobina seria fator limitante para o crescimento do T. cruzi. Com uma carga 

parasitaria mais baixa, menos dano tecidual seria promovido e consequentemente 

menor o comprometimento do paciente, o que poderia justificar o menor risco de 

morte em pacientes que herdam pelo menos um alelo Hp*1. 

Dados semelhantes foram encontrados em pacientes com outras doenças 

infecciosas, como HIV e tuberculose, onde o aumento da retenção de ferro e fatores 

javascript:void(0);
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antioxidantes reduzidos levaram a um mau prognóstico em indivíduos com o fenótipo 

Hp2-2 (Delanghe et al., 1999).  

Além disso, a haptoglobina pode, por exemplo, afetar o equilíbrio entre as 

respostas Th1 e Th2,  o que poderia modular a liberação de citocinas envolvidas na 

progressão da doença (Arredouani et al., 2003). A menor resposta inflamatória 

esperada para os pacientes que herdam o alelo Hp1 (Fernandez et al., 2014) parece 

proporcionar um menor risco de fibrose e aterosclerose e outras alterações que 

podem elevar o risco de morte e AVE na Doença de Chagas (Oliveira-Filho et al., 

2005) . 

Evidências recentes mostram que o dano tecidual é muito importante na fase 

crônica da DC, e que durante a fase crônica a inflamação é o principal determinante 

da progressão da doença e da cardiomiopatia associada, juntamente com outros 

fatores como virulência da cepa e tropismo pelo tecido (Dutra et al., 2014). 

Na forma cardíaca, o ambiente inflamatório é predominante, com a produção 

de citocinas como interferon gamma (IFNγ), fator de necrose tumoral (TNF-α), e 

outros mecanismos que envolvem células T CD8+. Todos estes contribuindo para o 

dano tecidual, que resulta muito provavelmente em cardiomiopatia grave. Na forma 

indeterminada a predominância seria de uma resposta imune mais regulatória, onde 

há um equilíbrio entre a persistência parasitária e a resposta imune do hospedeiro, 

com a produção principalmente de interleucinas 10 e 17 (Pérez-Molina et al., 2018). 

Inclusive estudos mostraram que a IL-17 desempenha um papel protetor na doença 

de Chagas humana (Miyazaki et al., 2010). 

Assim, é provável que a forma indeterminada esteja associada a um perfil de 

citocinas anti-inflamatório, enquanto a forma cardíaca a um perfil inflamatório, e por 

meio de mecanismos ainda não descobertos, a evolução para a forma clínica 

cardíaca está relacionada à perda de habilidade para controlar a resposta imune 

inflamatória, levando à destruição do tecido (Dutra et al., 2014).  Além disso, as fibras 

cadíacas relacionadas a estas lesões apresentaram necrose, um tipo de morte celular 

relacionada à lesão isquêmica (Marin-Neto et al., 2013). 

Portanto o padrão anti-inflamatório e antioxidante induzido pela presença do 

alelo Hp*1 pode explicar o melhor prognóstico nesses pacientes, já que vimos que a 

resposta imune é fator importante nesse processo. 

Outros estudos associaram, também, a ausência do alelo Hp*1 ao risco de 

outras doenças crônicas, como doença cardiovascular e diabetes mellitus (Tseng et 
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al., 2004). Asleh et al., 2003 encontrou que o genótipo Hp 2-2 apresentava um risco 5 

vezes maior para o desenvolvimento de doença cardiovascular em relação aos 

homozigotos para o genótipo Hp 1-1, ficando o Hp 1-2 como intermediário entre os 

dois. Entretanto, outros trabalhos não encontraram correlações entre o genótipo da 

haptoglobina com doença cardiovascular (Levy et al., 2004). 

A associação dos genótipos da haptoglobina com o desenvolvimento de 

complicações micro e macrovasculares em doenças crônicas tem sido muito estudada 

(Levy et al., 2010, Vardi et al., 2012, Goldenstein et al., 2012), entretanto, não foram 

encontrados trabalhos mostrando essa associação na DC. Alguns estudos já 

encontraram correlação do genótipo da haptoglobina com risco de AVE em 

determinadas situações clínicas como na diabetes, e encontrou que risco de AVE ou 

morte cardiovascular foi significativamente maior na população de Hp 2-2, quando 

comparado com os demais genótipos, o que sugere que o genótipo Hp 2-2 possa 

resultar em conseqüências clínicas reais em pacientes diabéticos. O genótipo Hp 2-2 

por possuir menor atividade antioxidante ocasionaria maior estresse oxidativo, 

importante no desenvolvimento da aterosclerose, importante fator de risco para 

doenças cardiovasculares. Logo, a Hp é um antioxidante com eficácia variável para 

reduzir o estresse oxidativo, sendo Hp 1-1 superior à Hp 2-2 no bloqueio da produção 

de espécies reativas de oxigênio (Vardi et al., 2012).  

No entanto, nossas análises não mostraram diferenças na distribuição dos 

genótipos da haptoglobina entre pacientes e controles. Desta forma, o genótipo da 

haptoglobina aparentemente não influenciou na susceptibilidade dos indivíduos da 

mesorregião oeste potiguar em se infectar pelo T. cruzi e desenvolver a forma crônica 

da Doença de Chagas. Resultado semelhante foi observado em outro estudo (Jorge 

et al., 2010). No entanto Calderone et al., 2006, ao analisarem pacientes do estado de 

São Paulo, encontrou  que o genótipo Hp2-2 foi mais frequente nos pacientes do que 

em indivíduos saudáveis, sugerindo que esta característica genética poderia 

influenciar na probabilidade do individuo se infectar e desenvolver a forma crônica da 

doença. Diversos fatores podem ter influenciado esse resultado, tais como o baixo 

número de pacientes analisados em ambos os estudos, as diferenças genéticas das 

populações analisadas, ou ainda a própria natureza multifatorial da infecção pelo T. 

cruzi. Outras características não analisadas neste estudo, seja de forma isolada ou 

combinada, poderiam estar influenciando mais decisivamente neste processo.  
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Além disso, milhares de polimorfismos estão associados a doenças. Porém, 

cerca de 90% dos polimorfismos de nucleotídoes únicos (SNPs) associados a 

doenças estão localizados em regiões não codificadoras do genoma, ou seja, estão 

na parte do DNA que não será transcrito e traduzido em proteínas, mas aque podem 

exercer influência nas regiões codificadoras do genoma (Hrdlickova et al., 2014). 

Este foi o primeiro estudo que se propôs a avaliar se existe relação entre 

variáveis ecocardiográficas de pacientes com DC e o genótipo da haptoglobina. 
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6 CONCLUSÕES 

 

-Os genótipos da haptoglobina não tiveram associação com a infecção pelo T. cruzi, o 

que destaca que a interação parasita-hospedeiro na DC, assim com várias outras 

condições, é multifatorial. 

- A idade mais avançada dos pacientes estava significativamente associada a uma 

evolução clínica mais severa nos pacientes com Doença de Chagas, com maior 

chance de desenvolver formas clínicas mais sintomáticas, assim como apresentar 

alterações ecocardiográficas e maiores riscos de morte e AVE. 

- A herança do alelo Hp*1 parece exercer um efeito protetor, estando associada a um 

menor risco para o desenvolvimento das formas clínicas determinadas, bem como 

para o desenvolvimento de alterações ecocardiográficas e menores riscos de AVE e 

de morte em pacientes com Doença de Chagas. 
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APÊNDICE  
 

APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

      Este é um convite para você participar da pesquisa “Avaliação da associação dos 
genótipos da haptoglobina com a evolução da forma crônica da Doença de Chagas”, 
que é coordenada pelo Prof. Dr. Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes e que segue as 
recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas 
complementares. 

     Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento ou recusar-se a participar da pesquisa, sem que isso 
lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

      Essa pesquisa pretende analisar a correlação dos genótipos específicos da haptoglobina 
com a evolução clínica da doença de chagas crônica em pacientes do estado do Rio Grande 
do Norte (RN). Espera-se que tal avaliação promova um melhor entendimento acerca do 
prognóstico desses pacientes e ainda ajude a entender a ocorrência de determinadas 
complicações clínicas próprias da afecção. 

      Caso decida aceitar o convite, você será submetido aos seguintes procedimentos: coleta 
de uma amostra de seu sangue (aproximadamente 8 mL), e responder a um questionário 
padronizado, composto por 20 perguntas simples e que durará no máximo de 10-15 min para 
ser completado, de modo a não atrapalhar a sua rotina diária..Durante o preenchimento deste 
questionário, você pode se negar a responder qualquer uma das perguntas, caso lhe cause 
algum constrangimento. Além disso, para avaliar a evolução da sua doença ao longo dos 
anos, solicitamos sua autorização para manusear seu prontuário médico aqui no “Ambulatório 
de Doença de Chagas” da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

      Nesta sua amostra de sangue será realizado a extração do seu DNA para determinarmos 
o seu genótipo da haptoglobina, e compararmos com a evolução da sua doença. O DNA faz 
parte das células do nosso corpo e contém a informação de tudo que herdamos dos nossos 
pais. E consideramos que algumas características herdadas, tais como o genótipo da 
haptoglobina, pode estar associada às formas clínicas da doença de Chagas. 

      Os riscos envolvidos e desconfortos que podem surgir com sua participação nesta 
pesquisa são os mesmos relacionados a qualquer procedimento de coleta de sangue, ou 
seja, surgimento de sangramentos ou manchas arroxeadas no local da coleta de sangue, ou 
ainda desmaios. No entanto, estes riscos são mínimos, visto que seu sangue será coletado 
por profissionais experientes e treinados, em local apropriado , utilizando materiais estéreis, e 
estaremos de prontidão para atender a qualquer problema que venha a ocorrer. Antes de 
procedermos a punção da sua veia para a coleta do sangue, você será devidamente avisado 
e orientado.  

Os dados de todos os participantes serão codificados e mantidos em completo sigilo e 
anonimato, e os bancos de dados criados serão acessados exclusivamente pelos membros 
da pesquisa. As informações coletadas serão guardadas (por um período de até cinco (05) 
anos) em local seguro, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 
voluntários. Os dados e documentos da pesquisa serão armazenados em um armário 
específico no Laboratório de Biologia Molecular – BioMol, localizado na Faculdade de 
Ciências da Saúde – FASC/UERN, sob a responsabilidade do coordenador da pesquisa, 
Professor Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes, e não serão utilizados para outros 
fins, além dos previstos neste termo.  
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      Ao participar da pesquisa, você terá os seguintes benefícios: serão analisadas 
características suas que podem auxiliar o médico no acompanhamento da sua doença. 

      Todas as informações obtidas serão sigilosas e o seu nome não será identificado em 
nenhuma fase desta pesquisa. Os dados serão guardados em local seguro, de acesso 
exclusivo aos membros executores da pesquisa, e a divulgação dos resultados será feita de 
forma a não lhe identificar. 

       Garanto que os dados obtidos a partir da sua participação na pesquisa não serão 
utilizados para outros fins, além dos previstos neste termo.  

       Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido. Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma via deste Termo, que deverá ser rubricada e assinada em cada 
página e toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá perguntar diretamente 
para o Prof Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes na Faculdade de Ciências da Saúde 
da UERN (Rua Atirador Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto) ou pelo telefone 84-
3315-2248.     

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

           Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente 
esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, procedimento(s) ao(s) qual(is) serei 
submetido e dos possíveis riscos que possam advir da minha participação. Foram-me 
garantidos esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito 
de desistir da participação a qualquer momento, sem que minha desistência implique em 
qualquer prejuízo a minha pessoa ou de minha família. Caso minha participação na pesquisa 
implique em algum gasto, serei ressarcido e caso sofra algum dano, serei indenizado. 
Autorizo, assim, a publicação dos dados desta pesquisa, sendo-me garantido o um anonimato 
e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

Participante da pesquisa:  

__________________________________________________________________ 

                                                      Nome 

__________________________________________________________________ 

                                                 Assinatura 

  Pesquisador responsável: 

_______________________________________________________ 

Nome do Pesquisador Responsável 

________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Mossoró, ________ de ______________ de _____________ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

PROJETO DE PESQUISA: Avaliação da associação dos genótipos da haptoglobina com a 

evolução da forma crônica da doença de chagas 

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes 

 

- Ficha de Pesquisa Nº  __________ 

- Data da Coleta: ______ / _______ / ________ 

 

DADOS PESSOAIS: 

- No Prontuário/Registro no Ambulatório de Doença de Chagas: ____________   

- Registro BIOMOL: ____________ 

- Sexo:  Masc    Fem 

- Data de nascimento: ____ / ____ / ____   Idade: ________ 

- Naturalidade: ____________________________   Estado Civil: _____________________ 

- Endereço: __________________________________________   Fone: _______________ 

- Etnia Autodeclarada:  Branca    Parda    Negra    Outra. Qual?___________________ 

 

SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA:      

- Grau de instrução: ________ -  Profissão: __________  - Renda familiar mensal: ________ 

- Moradia Atual: casa de alvenaria (   ) casa de taipa (   ) Outra (   ) _______  Há quanto tem- 

po:___________ 

- Moradia Anterior: casa de alvenaria (   ) casa de taipa  (   ) Outra  (   )________ Por quanto  

tempo: ____________ 

- Há armazém ou galinheiro no peridomicílio atual: (   ) Sim  (   ) Não        

- Há armazém ou galinheiro no peridomicílio anterior: (   ) Sim  (   ) Não        

- Recebe benefício financeiro do Governo Federal, Estadual ou Municipal: Não (   ) Sim  (   ). 
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 Qual? _________________ 

 

HISTÓRICO CLÍNICO: 

 

- Data/Idade em que foi diagnosticado como portador da Doença de Chagas: __________ 

- Idade em que começou a ser tratado: __________ 

- Tem algum outro parente com Doença de Chagas? (  ) Sim  (  ) Não   Quem: __________ 

- Conhece o barbeiro? (   ) Sim  (   ) Não   - Já viu algum na sua residência ou perto de lá?       

(    ) Sim  (   ) Não 

- Apresenta alguma dificuldade em seguir o tratamento para a doença: 

  (  ) Sim   (  ) Não. Caso positivo, qual? ________________________________________ 

 

- Faz uso frequente de algum medicamento? (  )  Sim  (  ) Não Quais? _________________ A 

quanto tempo ?  _______________ 

- Já fez doou sangue? (  ) Sim (  ) Não. Caso positivo, quantas vezes? ________    

   quando foi a última vez que doou? ___________  

- Já fez recebeu sangue? (  ) Sim (  ) Não. Caso positivo, quando foi realizada a primeira? 

___________  

   Quando foi a última? ____________ 

   

ANÁLISE DO PRONTUÁRIO 

- Palpitação? (  ) Não (  ) Sim . Em que ocasião? ______________________ 

- Dispnéia? (  ) Não (  ) Sim . Qual tipo?  _______________________ 

- Fadiga? (  ) Não (  ) Sim. Se Insuficiência Cardíaca, qual estágio? _________ 

- Disfagia ?(  ) Não (  ) Sim. Tipo: _________________  - Constipação? (  ) Não (  ) Sim 

Duração: __________ 

 

- Outras características clínicas: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Características / Alterações detectadas no eletrocardiograma 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Características / Alterações detectadas no ecocardiograma 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Características / Alterações detectadas no holter 24h 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Características / Alterações detectadas na radiografia de tórax 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Características / Alterações detectadas no exame contrastado de esôfago 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Características / Alterações detectadas no exame contrastado de reto e sigmóide 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Forma clínica: _______________________________ 

Escore de risco de AVE: __________           Recomendação: __________ 

Risco de AVE: ______ 

Conduta: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Escore de Rassi: __________     

Risco de Morte (10 anos): __________ 

 

CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS: 

  

Genótipo Haptoglobina:   __________  
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO B – Escore de risco de AVE 

 

 

Parâmetro 

Pontuação 

de 

Referência 

 

Pontuação 

do 

paciente 

 

Escore 

 

I (AVE) 

 

Recomendação 

Disfunção sistólica 

do Ventrículo 

Esquerdo 

2   0 0% Sem profilaxia 

Aneurisma apical 

do Ventrículo 

Esquerdo 

1  1 0,1% Sem profilaxia 

ARV Primária 

(ECG) 

1  2 1,22% AAS ou 

nenhuma 

Idade > 48 anos 1  3 2,14% AAS/Warfarina 

Total 0-5  4-5 4,4% Warfarina 

Risco: - Baixo (0-2) - Médio (3) - Alto (4-5) 
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ANEXO C – Escore de Rassi 

 

Parâmetro Pontuação de referência Pontuação do paciente 

NYHA classe III ou IV 5  

Cardiomegalia 

(Radiogradia de tórax) 

5  

Disfunção contrátil global 

ou segmentar do 

Ventrículo Esquerdo 

(Ecocardiograma) 

 

3 

 

Taquicardia Ventricular 

não sustentada (Holter) 

3  

Baixa voltagem do QRS 

(ECG) 

2  

Sexo masculino 2  

Total 0-20  

Risco: - Baixo (0-6)  - Intermediário (7-11) - Elevado (12-20) 
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