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INTRODUÇÃO: A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e apesar da 

existência de 6 a 7 milhões de indivíduos chagásicos no mundo, a doença é caracterizada como 

negligenciada, segundo a Organização Mundial da Saúde (1). A enfermidade caracteriza-se pela 

presença de duas fases: aguda e crônica, podendo ocorrer manifestações cardíacas, digestivas e, 

inclusive, no sistema nervoso (2). 

Dentre os tipos de transmissão, há a forma congênita que ocorre quando a mãe está infectada 

pelo Trypanosoma cruzi e o triatomíneo atinge a placenta. Estudos estimaram a existência de 5 mil 

crianças infectadas no país (2). A transmissão pode ocorrer em qualquer período de contaminação da 

mãe (aguda, indeterminada ou crônica).  

Com relação aos sintomas, estes podem apresentar-se precoce (primeiro mês de vida) ou 

tardiamente. Os mais comuns são hepatomegalia e esplenomegalia que regridem após 6 a 12 meses 

quando não há tratamento, taquicardia, insuficiência cardíaca, encefalite, meningite e alterações 

eletrocardiográficas, febre, anemia, icterícia, edema, cianose, manifestações hemorrágicas e 

neurológicas (3). 

As drogas disponíveis para o tratamento da enfermidade são o Benzonidazol e o Nifurtimox, 

sendo a primeira a droga usada no Brasil. O tratamento da forma congênita é recomendado em todos 

os casos por apresentar uma alta eficácia, notadamente no primeiro ano de vida, sendo que a chance 

de cura e a tolerabilidade diminuem com a idade (4).  

 

METODOLOGIA: O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de 

Campinas, no Grupo de Estudos em Doença de Chagas (GEDoCh). O período considerado foi a partir 

de 1969, quando foi encontrado disponível o registro do primeiro caso. 

Os critérios de inclusão foram pacientes portadores de chagas congênito registrados no banco 

de dados e os critérios de exclusão foram pacientes que não possuíam registro ou prontuário disponíveis 

no banco de dados.  
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O professor Dr. Sérgio Marba gentilmente forneceu os casos disponíveis de Chagas congênitas 

disponíveis no serviço de neonatologia do CAISM. Assim, a coleta e análise de dados, conforme 

proposto no projeto, ocorreu por meio da realização de visitas ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística 

(SAME) no Hospital de Clínicas da Unicamp (HC) e Centro de Atendimento Integral a Mulher (CAISM) 

para observação e estudo dos prontuários. 

Foram analisadas características demográficas como idade, sexo, peso, altura (valores ao 

nascimento e evolução), comorbidades, prevalência sorológica para chagas, presença de sintomas 

precoces ou tardios da doença, tratamento proposto, existência de efeitos adversos, forma da doença 

ao nascimento e atualmente, avaliação de exames complementares para diagnóstico da doença de 

chagas congênito (eletro, ecocardiograma, enema opaco, etc.) e mortalidade. 

Foram também analisadas características da mãe como a idade, raça, procedência, 

comorbidades, exames pré-natal, teste sorológico para chagas antes ou durante a gravidez, tratamento 

para a doença de chagas, tempo do período gestacional, tipo de parto, complicações, quantidades de 

gestações e quantos filhos nascidos com chagas, abortos, mortalidade materna e amamentação. 

Estes dados foram recolhidos de prontuários e os pacientes foram convidados a comparecerem 

no grupo de Estudo de Doença de Chagas para coleta dos dados que faltavam no prontuário.  

 

RESULTADOS: Foi disponibilizado pelo Ambulatório geral de adultos um total de 9 casos no HC. 

Apesar de existirem diversos casos registrados da doença acometendo avós, mãe e filhos, torna-se 

difícil a investigação da forma de transmissão, pois estes indivíduos, por vezes, descobriram a doença 

adultos. 

Dentre os 9 casos, todos descobriram estar contaminados na infância ou enquanto adultos, pois 

as mães não sabiam estar contaminadas durante a gravidez, não ocorrendo tratamento em período 

anterior ou durante a gravidez. Após o nascimento, o tratamento ocorreu em três casos: aos seis anos 

de idade, no segundo aos dezenove anos, no terceiro aos quarente e dois anos, todos tratados com o 

Benzonidazol durante 60 dias. 

Na descoberta da doença, oito pacientes foram diagnosticados com a forma indeterminada, e a 

nona paciente faleceu devido a forma cardíaca aos dezessete anos. Na evolução, dois pacientes foram 

diagnosticados com megacólon chagásico respectivamente aos seis e aos vinte e dois anos de idade, 

um paciente evoluiu com megaesôfago chagásico e outro com a forma cardíaca. Quatro dos pacientes 

se mantém até o momento na forma indeterminada, sendo que dois deles realizaram tratamento com 

Benzonidazol.  

Constatou-se que todos os pacientes não nasceram ou moraram em regiões endêmicas da 

doença, não tiveram contato com barbeiro e não necessitaram de transfusão sanguínea ao longo da 

vida, porém são filhos de mães diagnosticadas com a doença e provenientes de zonas endêmicas: Ibaiti-

Pr (dois dos casos), Bolívia, Virgem da Lapa-MG (dois dos casos), Salvador- BA, Leópolis-Pr e Urandi-
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BA. Assim, apesar de não ser um diagnóstico de certeza, a forma congênita torna-se a mais provável 

nestes casos. 

Relativo aos dados obtidos dos pacientes do CAISM, foram disponibilizados cinco casos e 

observou-se que as informações eram majoritariamente referentes às condições de nascimento dos 

bebês, pois os prontuários disponíveis eram das mães.  

Com relação a descoberta pelas mães, em 4 dos casos as mães já sabiam ser chagásicas, e 

um dos casos foi descoberto durante a gestação. Não há registro de que alguma mãe tenha tomado 

medicação anti-chagásica durante a gestação. Nos casos apresentados, duas das mães, além de 

chagásicas, apresentaram sorologia positiva para HIV durante a gestação e, por isso, não puderem 

amamentar os bebês.  

Apenas em um dos casos ocorreu tratamento. O recém-nascido com primeiro exame de gosta 

espessa positivo, após 60 dias de tratamento, teve os exames negativos. 

Com relação às condições de nascimento, três crianças não apresentaram nenhum tipo, uma 

necessitou de sondagem com aspiração gástrica e o quinto caso (mãe engravidou aos 45 anos e 

diagnosticada durante a gravidez como HIV+) foi diagnosticado também com Síndrome de Down, 

comunicação interventricular peri-membranosa e hipoglicemia precoce neonatal sintomática. 

Paciente Idade Sexo Raça Comorbidades 

Período ou 
forma da 

doença na 
descoberta 

Forma da 
doença 

atualmente Tratamento 

Período 
em que 
ocorreu 

tto 
Efeitos 

adversos 

1 34 M Branca * * Megacólon * * * 

2 53 F Preta 

Gastrite crônica 
com metaplasia 

intestinal Indeterminada Indeterminada Não houve N/A N/A 

3 X F Preta Nega Cardíaca x Não houve N/A N/A 

4 39 F Branca * Indeterminada Indeterminada Benzonidazol Crônico Nega 

5 42 M Branca DRGE, HAS Indeterminada * * * * 

6 16 M Pardo 

Controle 
esfincteriano 

anal incompleto Indeterminada Megacólon Benzonidazol Crônico Nega 

7 43 F Parda 

Aneurisma de 
ventrículo 
esquerdo Indeterminada 

Cardíaca? 
(em 

investigação) Não houve N/A N/A 

8 19 F Branca Nega Indeterminada Indeterminada 
Benzonidazol 

(em curso) Crônico Nega 

9 21 M Branca * 
Período 
agudo * * * * 

10 27 M Pardo Nega 
Período 
agudo 

Cura após 
tratamento Benzonidazol Aguda Nega 

11 5 M Branca S. de down 
Período 
agudo Indeterminada Não houve N/A N/A 

12 24 M Branco Nega 
Período 
agudo * * * * 

13 21 F Parda * 
Período 
agudo Indeterminada * * * 

14 42 F Branca HAS Indeterminada Indeterminada Benzonidazol Crônico 
Parestesia 

em membros 

Tabela 1: características epidemiológicas dos pacientes com a forma congênita da Doença de Chagas. Legenda: 
*: dados não encontrados, x: paciente falecido por Doença de Chagas, N/A: não avaliado 
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DISCUSSÃO: Estudos demonstraram que em 40 a 100% dos casos os recém-nascidos são 

assintomáticos, e aqueles que possuem sintomas podem ser inespecíficos, como prematuridade, baixo 

peso ao nascimento, baixo índice de crescimento (5), o que também dificulta o diagnóstico de Doença 

de Chagas logo ao nascimento, bem como seu tratamento. 

Além disso, relativo ao tratamento das mães, sabe-se que a transmissão transplacentária 

depende da carga parasitária no corpo e o tratamento com o Benzonidazol seria muito efetivo em reduzir 

esta carga, bem como reduzir a transmissão congênita (6). Apesar disso, os efeitos colaterais reduzem 

a adesão ao tratamento. Ademais, estudos realizados em ratos indicaram a passagem do medicamento 

pela placenta (7). Assim, apesar do tratamento de mulheres em idade fértil estar indicado, contraindica-

se em grande parte dos casos o tratamento durante a gravidez. 

Existem evidências que em adultos o tratamento ainda possui eficácia de 40 a 70%, a depender 

da idade e tempo de infecção. Este é preconizado para casos agudos, em pacientes na fase crônica dos 

19 aos 50 anos que não possuam disfunção cardiológica grave e após os 50 anos deve-se pesar riscos 

e benefícios (8).  

Para doenças crônicas em estágio iniciais, o tratamento com o anti-parasitário é necessário para 

reduzir o risco de lesões causadas pelo parasita. Entretanto, nos casos de doença crônica de longa data 

ou de disfunções cardíacas avançadas, estudos indicaram que as lesões cardíacas são irreversíveis e 

não há redução na morbimortalidade com o uso de Benzonidazol, por isso nestes casos o tratamento 

não é indicado (9)  

O medicamento possui como reações adversas mais comuns manifestações cutâneas e os 

efeitos são dose-dependentes. Entretanto, para o caso dos recém-nascidos, o tratamento com 

Benzonidazol é fortemente indicado, pois pode gerar taxas de cura superiores a 90% dos casos, além 

dos efeitos colaterais serem bem tolerados pela população infantil. Além de cura, o tratamento também 

previne a evolução da doença para as formas cardíacas e digestivas (10).  

Após o nascimento, a maioria dos indivíduos entra na fase indeterminada e anos depois podem 

evoluir para doença crônica (11), o que é observado nos casos apresentados. As alterações cardíacas 

observadas em um dos pacientes provavelmente estão relacionadas ao diagnóstico de Síndrome de 

Down e não de Doença de Chagas. 

Relativo à transmissão pela amamentação foi comprovada sua ocorrência em camundongos, 

mas não em humanos (apesar de já terem sido encontrados tripomastigotas no leite materno). Assim, 

devido à forte recomendação do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, contraindica-se que as 

mães com chagas crônico parem de amamentar, principalmente em locais com baixo nível 

socioeconômico. Somente nos casos de contaminação aguda pela mãe ou se presença de 

fissuras/sangramentos mamilares, a descontinuação da amamentação pode se tornar uma 

recomendação (12). 
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CONCLUSÕES: Através do estudo, pode-se concluir que grande parte dos diagnósticos da 

forma congênita da doença são realizados como diagnóstico de exclusão, no caso em que pacientes 

não moram em zonas endêmicas e possuem mães com diagnóstico estabelecido da doença. 

Além disso, as manifestações da doença que ocorreram ao nascimento foram poucas e 

inespecíficas, o que não permite que a doença seja desconfiada ou diagnosticada por tais alterações. 

Entretanto, visto a alta taxa de cura que o tratamento fornece e alta tolerabilidade oferecida pelos recém-

nascidos, o diagnóstico, bem como tratamento precoce com o Benzonidazol são extremamente 

importantes. 

Por fim, são necessários mais estudos para chegar-se a conclusões mais concretas acerca das 

manifestações da doença ao nascimento e do uso do Benzonidazol por recém-nascidos e, inclusive, na 

fase crônica da doença, uma vez que o tratamento ainda ocorre em poucos dos pacientes 

diagnosticados. 
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