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INTRODUÇÃO: 

A doença de Chagas é causada pelo parasito Trypanosoma cruzi, endêmica na América Latina e 

considerada negligenciada, atingindo sete milhões de pessoas no mundo, podendo levar à elevada 

morbimortalidade. Considerando que os portadores da doença de Chagas são em parte idosos e possuem 

comorbidades como outras doenças cardiovasculares, pode-se inferir que eles estão susceptíveis às formas 

mais graves da COVID-19, podendo ser considerados um grupo de risco. Avaliar a coinfecção da doença de 

Chagas/Covid-19 pode colaborar para compreensão dos mecanismos envolvidos nas duas doenças, assim 

como contribuir para a melhor condução destes casos. Esse trabalho tem como objetivos: avaliar a evolução 

clínica da coinfecção Chagas/COVID-19, a gravidade da infecção pelo SARS-CoV-2 e verificar a parasitemia 

pelo T. cruzi nesses pacientes pela Quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction (qPCR). As análises 

da qPCR para T. cruzi serão avaliadas e comparadas com evidências clínicas e laboratoriais, verificando se 

houve agravamento da doença de Chagas e se a carga parasitária pode estar relacionada ao agravamento 

da COVID-19. Os cálculos estatísticos serão realizados pela Bioestatística da FCM/UNICAMP. 

Objetivos específicos: Avaliar a parasitemia pelo T. cruzi em pacientes portadores da doença de 

Chagas atendidos no GEDoCh/HC através do teste molecular quantitativo qPCR. 

METODOLOGIA: 

Para o desenvolvimento do presente estudo contemplado com a Bolsa de Iniciação Científica 

oferecida pelo PIBIC, utilizamos os objetivos propostos como direcionadores do trabalho de investigação e 

pesquisa. Foram coletadas amostras de 34 pacientes portadores da doença de Chagas atendidos durante 
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consulta no ambulatório GEDoCh/HC. O retorno de vários pacientes vem ocorrendo no nosso ambulatório 

paulatinamente e o número de pacientes poderá aumentar até a data 29/07/2022 conforme o cronograma 

do projeto. Todas as atividades laboratoriais estão sendo desenvolvidas no Laboratório de Diagnóstico de 

Doenças Infecciosas por Técnicas de Biologia Molecular DITBIM/FCM/UNICAMP, sob supervisão da Msc. 

Paula Durante Andrade, responsável pelo laboratório. O projeto está aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNICAMP, CAAE 42742820.7.0000.5404 e número do parecer 4.793.144. 

Como critérios de inclusão, os pacientes devem ter idade igual ou superior a 18 anos, serem 

portadores da doença de Chagas e terem apresentado testes positivos para COVID-19 (RT-PCR, testes 

rápidos ou sorologia), estarem presentes no ambulatório e após leitura, assinarem o TCLE. Como critério 

de exclusão, menores de 18 anos e a não concordância em participar da pesquisa, assim como não 

apresentação comprobatória da infecção pelo COVID-19. 

Todos os pacientes foram encaminhados ao setor de coletas do HC/UNICAMP para a coleta de 

sangue com a finalidade de avaliar a parasitemia pelo T. cruzi através da realização de qPCR que ainda 

será realizada a partir do DNA extraído do sangue coletado. Todos os testes moleculares são realizados 

no Laboratório de Diagnóstico de Doenças Infecciosas por Técnicas de Biologia Molecular 

DITBIM/FCM/UNICAMP. A extração do DNA foi feita por kit comercial (High Pure PCR Template 

Preparation (Roche®) e a concentração em ng/uL estimada pelo Nanodrop 1000. Para verificar a qualidade 

do DNA e a ausência de inibidores, foi realizada a PCR para o gene da ß-globina humana. Para verificar a 

presença do DNA do T. cruzi, as amostras foram submetidas à PCR convencional, na qual foram utilizados 

os iniciadores TCZ1 e TCZ2 na primeira reação e, na Nested PCR, os oligos utilizados foram os TCZ3 e 

TCZ4.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

1. Característica da amostra e dados clínicos preliminares:  As características gerais da amostra estão 

apresentadas na Tabela 1. A coleta dos dados clínicos foi feita durante a consulta médica e análise dos 

prontuários. Foi registrado o número das doses recebidas da vacina contra o COVID19, se houve a 

necessidade de internação devido ao COVID19, em caso afirmativo se a internação foi em uma 

enfermaria geral ou em uma unidade de terapia intensiva e se o paciente percebeu que alguma piora 

cardiovascular, esofágica ou intestinal após contrair o COVID19. (Tabela 2). É necessário ressaltar que 

os dados estão em processo de coleta, conforme o cronograma. A tabulação dos laudos dos 

eletrocardiogramas e ecodopplercardiograma faz parte da Parte A do projeto e está sendo realizado por 

outro aluno de iniciação científica conforme o projeto. 
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Tabela 1: Caracterização da amostra 

 

 

 
 
 
 
 
  Tabela 2: Informações clínicas da coinfecção da doença de Chagas e COVID-19 

Informações sobre o COVID -19 

Forma da Doença 
Doses da Vacina 

recebidas   Internação   
Percepção de Piora da 

Doença de Base 

1 2 3 Não Enfermaria UTI  Sim Não 

Cardíaca 7 5  10 1 1 3 12 

Esofágica   1  1     1 

Intestinal             

Mista 2   2    2 1 

Indeterminada 4 2   4 1 2 1 6 

2.  Avaliação da qualidade do DNA e da presença do DNA do T. cruzi nos pacientes afetados pela COVID-19: 

A qualidade e concentração do DNA extraído dos 33 pacientes incluídos no estudo foi mensurado em aparelho 

espectrofotômetro Nanodrop, considerando a referência de leitura óptica de 260nm/280nm. Todas as 34 amostras 

apresentaram excelente resultado gráfico no equipamento, indicando ausência de substâncias interferentes e 

pureza do DNA extraído. A PCR para detecção do gene da beta-globina humana a fim de avaliar a integridade do 

DNA demonstrou que todas as amostras dos 34 pacientes apresentaram amplificação para o gene, confirmando a 

integridade do DNA extraído e ausência de inibidores em todas as reações de PCR (Figura 1). A concentração de 

reagentes e de DNA para a NPCR voltada ao DNA do T. cruzi está padronizada. Das 10 amostras de DNA dos 

pacientes testadas, apenas 02 foram positivas.  

 
Figura 1.  Amplificação do gene da Beta-globina humana 

 

Características da amostra (n:33) 

  Masculino Feminino 

Sexo 11 (33,3%) 22 (66,7%) 

Idade (anos) 58,27 + -11.61 54,9 + - 9.27 

Forma da doença     
         -Cardíaca 7 (63.6%) 11 (50%) 
         -Esofágica 1 (9,1%) - 
         -Intestinal - - 
         -Mista 1 (9,1%) 4 (18.2%) 
         -Indeterminada 2 (18,2%) 7 (31.8%) 

**Sequência de aplicação das amostras da 

Parte Superior do Gel: Marcador de Peso 

Molecular Ladder 100bp; Controle Positivo; 

Amostras de 1 a 17; Branco. 

**Sequência de aplicação das amostras da 

Parte Inferior do Gel: Marcador de Peso 

Molecular Ladder 100bp; Paciente Deise 

(GEDOCH) 
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As amostras dos pacientes foram amplificadas e realizamos a PCR indicada na Figura 2. Os primers 

utilizados nessa PCR foram os específicos do parasita T. cruzi, conforme mencionado na metodologia. 

Todos os controles utilizados apresentaram o resultado esperado, mostrando a ausência de 

contaminação das amostras.  

Figura 2: PCR para T.cruzi. amostras dos pacientes em triplicata. 

 

      

Figura 3: PCR para T.cruzi. amostras dos pacientes em triplicata 

 

 
 

**Parte Superior (Poços de 1 a 20): Primeira Reação. Parte 

Inferior (Poços de 1 a 20) Nested: 1-Ladder 100 bp; 2- 

Controle Positivo (C+1); 3, 4 e 5- Paciente 1; 6, 7 e 8- 

Paciente 2; 9, 10 e 11- Paciente 3; 12, 13 e 14- Paciente 4; 

15,16 e 17- Paciente 5; 18 e 19- Paciente 6; 20- Controle 

Negativo (CN). 

**Resultados Observados: Poços positivos, parte inferior: 

6,7 e 8 (Paciente 2). Controles (no gel 3) Positivo, Branco 

(B), Controle de Cabine (CC) e Controle Negativo (CN) com 

resultados adequados e esperados, evidenciando a 

confiabilidade da amostra.  

 

**Parte Superior (Poços de 1 a 20): 1-Ladder 100 bp; 2- 

Controle Positivo (C+1); 3, 4 e 5- Paciente 1 (P1); 6, 7 e 8- 

Paciente 2 (P2); 9, 10 e 11- Paciente 3 (P3); 12, 13 e 14- 

Paciente 4 (P4); 15,16 e 17- Paciente 5 (P5); 18, 19 e 20- 

Paciente 6 (P6). 

**Parte inferior (Poços de 1 a 20): 1-Ladder 100 bp; 2- 

Controle Positivo (C+1); 3, 4 e 5- Paciente 7 (P7); 6, 7 e 8- 

Paciente 8 (P8); 9, 10 e 11- Paciente 9 (P9); 12, 13 e 14- 

Paciente 10 (P10); 15,16 e 17- sem amostra; 18- Controle 

negativo (C-), 19- Controle de Cabine (CC) e 20- Branco (B). 

**Resultados Observados: Poços positivos parte superior: 6, 

7 e 8 (Paciente 2). Poços positivos parte inferior: 6,7 e 8 

(Paciente 8). Controles Positivo, Branco (B), Controle de 

Cabine (CC) e Controle Negativo (CN) com resultados 

adequados e esperados, evidenciando a confiabilidade da 

amostra.  
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CONCLUSÕES: 

 Como o projeto ainda está sendo realizado, os resultados obtidos ainda não foram concluídos e 

ainda não foram analisados estatisticamente. Dessa forma, quando as análises forem terminadas, 

maiores conclusões poderão ser estabelecidas a respeito da parasitemia pelo T. cruzi em pacientes 

portadores da doença de Chagas atendidos no GEDoCh/HC através do teste molecular quantitativo 

qPCR. Por hora, as conclusões por nós obtidas estão relacionadas às informações clínicas subjetivas 

extraídas durante as entrevistas com os pacientes selecionados e por meio da análise dos resultados 

parciais das reações feitas no laboratório, além das informações utilizadas na caracterização da amostra. 

São elas: 

● A maior parte dos pacientes é do sexo feminino (66,7%) e apresenta forma cardíaca da doença 

(54, 5%); 

● 20% dos pacientes com forma cardíaca apresentaram piora sintomática significativa da doença 

de Chagas durante e/ou após a coinfecção com pelo COVID-19; 

● As PCRs realizadas com as amostras dos pacientes apresentaram resultados satisfatórios em 

relação aos controles positivos e negativos, evidenciando a confiabilidade das reações. As 

Nested PCRs também foram realizadas e obtiveram resultados iguais em relação aos controles;  

● Como demonstrado na Figura 3, a NPCR realizada com 10 dos pacientes, apenas 02 dos 

pacientes analisados demonstraram resultado positivo para o gene do T. cruzi. Esse fato é 

explicado pela baixa quantidade de parasitos circulantes nos pacientes cronicamente infectados.  
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