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RESUMO 

A infecção pelo Tripanosoma cruzi em Canis familiaris e triatomíneos foi avaliada nos 

ambientes domiciliar e peridomiciliar de localidades rurais de alguns municípios do 

Estado do Rio Grande do Norte. Amostras de sangue de 43 cães foram coletadas nos 

municípios de Acari, Caicó, Caraúbas e Marcelino Vieira e avaliadas quanto a infecção 

pelo T. cruzi por meio de testes sorológicos e pela Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR). Inicialmente, testes sorológicos como o DPP® (Dual Path Platform, Bio-

Manguinhos/FIOCRUZ) e ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) foram 

realizados para verificar a presença de anticorpos anti-Leishmania. Para a detecção de 

anticorpos anti-T. cruzi foram realizadoso ELISA in house para IgM e IgG e a reação de 

Imunofluorescência Indireta (RIFI). As capturas de triatomíneos foram realizadas nas 

mesmas localidades em que foram coletadas as amostras de sangue de cão. A infecção foi 

avaliada por exame direto e/ou PCR. Na sorologia para T. cruzi, 16,3% dos cães 

apresentaram reatividade sugestiva de fase aguda e 11,6% de fase crônica. A sorologia 

para Leishmania foi reativa em 9,3% dos animais dos quatro municípios investigados, 

sendo mais elevado no município de Acari com 12,5% . A reatividade entre os testes para 

Leishmania e T. cruzi foi de 23,2% das amostras, relacionada provavelmente com 

sobreposição /de áreas endêmicas. Na detecção do kDNA pela PCR, 41,9% das amostras 

apresentam a banda 330pb, as quais 20,9% eram do município de Caraúbas, 9,3% de 

Marcelino Vieira, 9,3% de Acari e 2,3% de Caicó. Nesses municípios, ninfas e adultos de 

Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata e Rhodnius nasutus foram capturados 

em ambientes peridomiciliar e/ou intradomiciliar. As análises do conteúdo intestinal 

avaliados pela PCR apontaram 59,5% de positividade. Os resultados apontam elevada 

taxa de infecção de cães e triatomíneos pelo T. cruzi em diferentes municípios do Rio 

Grande do Norte, o que pode favorecer a infecção em humanos e a manutenção da 

infecção ativa pelo T. cruzi no Estado. 

Palavras chaves: Trypanosoma cruzi, Canis familiaris, triatomíneos, PCR, sorologia, 

tripanossomíase americana 
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ABSTRACT 

 

The infection by Trypanosoma cruzi in Canis familiaris and Triatomines was evaluated 

in the home and peridomiciliary environment of rural communities in the State of Rio 

Grande do Norte. Blood samples from 43 dogs from rural areas in the municipalities of 

Acari, Caicó, Caraúbas and Marcelino Vieira were evaluated for T. cruzi infection by 

serological techniques and by Polymerase Chain Reaction (PCR) to identify T. cruzi 

kDNA. Serology was initially performed to identify anti-T.cruzi antibodies by ELISA 

(Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) for IgM and IgG in house and the Indirect 

Immunofluorescence (IFR) reaction. The presence of anti-Leishmania antibodies with 

DPP® (Dual Path Platform, Bio-Manguinhos / FIOCRUZ) and ELISA were also used. 

The catches of triatomines were carried out in the same locations and in the same period 

in which the dog samples were collected and the infection evaluated by direct examination 

and/or PCR. The criterion for positivity in T. cruzi serology was the agreement between 

two different techniques, which resulted in 16.3% (7/43) of the samples suggestive of 

acute phase and 11.6% (5/43) of chronic phase. The reactive serology for Leishmania was 

9.3% of the animals in the four municipalities studied, being more reactive in the 

municipalities of Acari. These results of reactivity for Leishmania and T. cruzi may be 

related to the overlap of endemic areas. In the identification of kDNA by PCR in blood 

samples from dogs, 41.9% (18/43) of the samples present the band 330pb, of these 6.8% 

(4/43) are in the municipality of Acari, 2.3% (1/43) in Caicó, 20.9% (9/43) in Caraúbas 

and 9.3% (4/43) in Marcelino Vieira. The catches of triatomines identified adults and 

nymphs of T. brasiliensis, T. pseudomaculata, R. nasutus and adults of P. lutzi in 

peridomiciliary and/or intradomiciliary environments of all the studied localities. The 

analysis of the intestinal contents evaluated by PCR found positivity of 78.5% (95/121) 

of the triatomines that cohabitated these environments with the dogs. The natural T. cruzi 

infection was identified in dogs and triatomines in all municipalities studied, probably 

helping to maintain active T. cruzi infection in the domiciliary area and increasing the 

risk of infection in the human population. 

Keywords: Trypanosoma cruzi, American trypanosomiasis, PCR, serology, Canis 

familiaris, triatomines 
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1- INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1- Tripanossomíase americana 

O Trypanosoma cruzi é agente etiológico da tripanossomíase americana que sobressai 

a doença de Chagas como entidade nosológica de grande importância médico social na 

América Latina (DIAS, 2000). Atualmente, a prevalência anual da infecção do T. cruzi em 

humanos é de 28.000 casos no continente americano, e afeta aproximadamente 5.742.167 

milhões de indivíduos em 21 países endêmicos da América Latina (WHO, 2015). No Brasil, 

estima cerca de 1,2 milhões de indivíduos infectados (WHO, 2015) e cerca de seis mil 

mortes/ano (MARTINS-MELO et al., 2014). A Organização mundial de saúde considera 

como doença negligenciada intimamente ligada as condições de extrema pobresa 

(SOUZA et. al., 2014), que causa sofrimento, incapacidade permanente e morte nas mais 

de 70 milhões de pessoas que vivem nas áreas de alto risco de infecção ou reinfecção da 

doença de Chagas (WHO/PAHO, 2017).  

1.2-Ciclos biológico e epidemiológico do parasito 

O ciclo natural do T. cruzi envolve a passagem por hospedeiros vertebrados e 

invertebrados, podendo o último ser o vetor. Em revisão bibliográfica, Herrera (2010) 

comenta que os hospedeiros vertebrados são principalmente mamíferos das ordens 

Carnivora, Chiroptera, Cingulata, Didelphidomorphia, Lagomorpha, Perisodactyla, 

Pilosa, Primata, e Rodentia, todos encontrados nas Américas. Os vetores do parasito são 

insetos hematófagos, da ordem Hemíptera, família Reduviidae, subfamília Triatominae 

conhecidos como triatomíneos, barbeiros, procotó (GALVÃO et. al., 2009).  

Nos hospedeiros vertebrados podemos encontrar duas formas evolutivas do T. 

cruzi: amastigota (intracelular), e tripomastigota sanguíneo (extracelular). No estágio 

intracelular, as formas amastigotas após um período de latência de 20 a 30 horas, iniciam 

o processo de divisão binária, a cada 12 horas. Uma vez preenchido o espaço intracelular, 

ocorre a diferenciação para a forma tripomastigota que romperá a membrana celular, 

emergindo dos tecidos parasitados para a corrente sanguínea, que circularão por um 

período antes de penetrar em outra célula ou ser sugado por um triatomíneo durante o 

repasto sanguíneo. No hospedeiro invertebrado, após o repasto sanguíneo, a forma 

tripomastigota sanguínea passa por uma série de transformações no intestino médio do 

vetor até se diferenciar em epimastigota, forma que permanecerá no intestino médio por 

toda existência do vetor. Ao chegar no reto, os epimastigotas se diferenciam em 

tripomastigotas metacíclico que serão eliminados com as dejeções do inseto (BRENER, 

1997). 
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Sob o ponto de vista epidemiológico são conhecidos dois ciclos de transmissão do 

T. cruzi na natureza: domiciliar e silvestre. O ciclo domiciliar envolve o ser humano, 

animais domésticos e as espécies de triatomíneos que são capazes de colonizar ecótopos 

artificiais. O ciclo silvestre é enzoótico, envolve o intercâmbio do parasito entre vetores 

e reservatórios, mamíferos silvestres de pequeno e médio porte no continente Americano, 

a milhares de anos (BARRETO, 1979; FORATTINI, 1980). Nesta interação, o parasito 

pode ser transmitido oralmente, quando os animais susceptíveis ingerem o reservatório 

ou o vetor infectado, ou por transmissão clássica pelas fezes ou urina do inseto infectado.  

A espécie canina é capaz de desenvolver alterações patológicas crônicas 

semelhantes àquelas detectadas em humanos, podendo apresentar insuficiência cardíaca 

congestiva entre outras (BARR et al., 1995; GÜRTLER et al., 2007), por esse motivo é 

apontado como excelente modelo experimental para estudo da doença de Chagas (LANA 

et.al., 1988, TAFURI et. al., 1992, GUEDES et. al., 2002). Os cães clinicamente afetados 

podem desenvolver tanto a doença aguda como crônica (BARR et al.,1995), caracterizada 

por três fases: (i) a fase aguda que tem como principal sintomatologia a disfunção 

miocárdica resultante de miocardite com grande número de pseudocistos com amastigotas 

nas fibras musculares cardíacas. Durante essa fase, pode observar grande quantidade de 

tripomastigota na corrente sanguínea, possibilitando diagnóstico pelo método direto por 

meio de preparações citoscópicas de sangue (WILLIAMS et al., 1977 ; BARR et al., 

1989; BARR et al., 1991; MEURS et al., 1998); (ii) a fase latente ou crônica 

indeterminada ocorre quando o animal sobrevive à fase aguda e tem como característica 

a ausência de sinais clínicos e parasitemia não-detectável e (iii) a fase crônica sintomática 

que pode ser associada com miocardite crônica, fibrose e insuficiência cardíaca 

congestiva (BARR et al., 1989; BARR et al., 1991; MEURS et al., 1998). 

1.3 Importância epidemiológica do cão 

A tripanossomíase americana no cão foi relatada em vários estudos no Brasil e no 

exterior. Perez (2016), após analisar a soroprevalência em cães verificou a reatividade de 

28% das amostras para infecção por T. cruzi no Estado do Piauí. No Ceará, Lima (2012) 

investigou a infecção em quatro áreas da periferia da cidade de Jaguaruana e encontrou 

22% de soroprevalência para a infecção pelo T. cruzi naquele município. Herrera (2005) 

apontou 11% dos cães soro reagentes na Serra da Capivara no Estado do Piauí. Roque 

(2013) sugeriu a elevada exposição dos cães à infecção devido a presença de anticorpos 

anti-T. cruzi no município de Abaetetuba no Pará.  
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Em trabalho realizado por Kjos et al., (2008) no Estado do Texas- EUA, constatou 

a infecção pelo T. cruzi em diferentes raças de cães. Embora não tenha sido observada 

predileção racial, uma maior frequência de casos tem sido relacionada ao estilo de vida 

dos cães e ao hábito insetívoro. Animais que desenvolvem atividades esportivas e de 

trabalho, principalmente Labrador Retriever e Pointer foram mais suscetíveis a infecção. 

Outro fator que favorece a infecção dos cães é o ambiente que esses animais são 

albergados. A ausência de estruturas de proteção como telas e cercas permite contato dos 

cães com vetores e hospedeiros vertebrados silvestres infectados.  

Pela forma que estão expostos ao vetor, o monitoramento de cães em área endêmica 

pode ser utilizado na vigilância de novos casos da infecção pelo T. cruzi, uma vez que os 

cães se infectam antes das pessoas em novos casos da doença (CASTILLO-NEYRA et. 

al., 2015). Em estudo realizado por Gürtler et al. (1996) demonstraram que a taxa de 

infecção de insetos que realizaram o repasto sanguíneo em cães sororeativos, foi 12 vezes 

maior quando comparados com crianças sororeativas e 100 vezes maior quando com 

adultos. Então, os autores sugeriram que a parasitemia em cães pode ser mais prolongada 

que em humanos. Estes dados reforçam a importância epidemiológica do cão devido ao 

elevado grau de convivência com humanos como também sugerida por MONTENEGRO 

et. al. 2002; GURTLER et al. 2007. Desta forma, investigações que permitem o 

monitoramento da infecção em cães necessitam ser incluídas na saúde pública para que 

haja o fortalecimento do sistema de vigilância epidemiológica para a doença de Chagas. 

1.4 Principais vetores no nordeste brasileiro   

Existem mais de 100 espécies de triatomíneos descritas nas Américas capazes de 

colonizar ecótopos artificiais, tornando-se responsáveis pela maioria de casos humanos 

da doença de Chagas: Triatoma infestans (Cone Sul e Peru), Triatoma dimidiata 

(Colômbia, Equador e América Central), R. prolixus (Colômbia, Equador, Venezuela, 

América Central e México), P. megistus (Nordeste e Centro-Sul do Brasil) e Triatoma 

brasiliensis (Nordeste do Brasil) (WHO 1991; DIAS, 1992).  

No Brasil, além do T. brasiliensis, encontramos outras espécies como Triatoma 

infestans, Triatoma dimidiata, Triatoma sordida, Rhodnius prolixus e P. megistus, 

relacionadas a transmissão do parasito ao homem (LENT & WYGODZINSKY, 1979).  

Dentre todas as regiões do Brasil, a região nordeste apresenta posição de destaque 

no contexto epidemiológico da doença de Chagas, tendo sido a segunda em número de 

infectados e de índices de infestação de triatomíneos no primeiro inquérito nacional de 

prevalência e distribuição dos vetores realizados (CASTRO-FILHO & SILVEIRA, 
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1979). No segundo inquérito, em 1996, esta região apresentou o número mais elevado de 

triatomíneos capturados, que correspondeu a 69,2% do total de insetos em relação às 

outras regiões, e as espécies T. brasiliensis e T. pseudomaculata foram as mais frequentes 

no ambiente domiciliar, representando 43,12% e 37,47%, respectivamente (SILVEIRA 

& VINHAES, 1998). Essa posição de destaque nos inquéritos epidemiológicos pode ser 

justificada pela grande faixa do semiárido e caatinga na região nordeste, ambiente ideal 

para a proliferação dos triatomíneos, bem como a baixa qualidade de moradia. Além do 

T. brasiliensis e do T. pseudomaculata, outras espécies também são de importância à 

saúde pública, tais como, P. megistus e P. lutzi (DIAS et al., 2000). Estas espécies são 

nativas do semiárido com ampla distribuição territorial e apesar de terem sido reduzidas, 

ainda se mantêm com ampla dispersão territorial e populações colonizando o 

intradomicílio (PIRAJÁ-DA-SILVA, 1913; LUTZ & MACHADO, 1915; LUCENA, 

1952; LUCENA, 1958; LUCENA, 1959; ALENCAR & SHERLOCK, 1962; 

FORATTINI, 1980; ALENCAR, 1987; CARCAVALLO et al., 1999; DIAS et al., 2000; 

GALVÃO et al., 2003; SILVEIRA, 2000).  

Dados recentes em vários estados do nordeste mostraram que o T. brasiliensis e o 

T. pseudomaculata continuam sendo as espécies mais capturadas, com elevados e 

variados índices de infecção (LUQUETTI et al., 2011). Várias espécies de triatomíneos 

foram capturadas em 138 municípios de Pernambuco, sendo o T. pseudomaculata, T. 

brasiliensis e P. lutzi as espécies mais frequentes no estado. A infecção natural pelo T. 

cruzi foi detectada em 17,8% de P. lutzi, 8,0% de T. pseudomacutata e 6,5% de T. 

brasilieisns (SILVA et al., 2012). No Piauí, o T. brasiliensis foi o mais frequente, com 

65% dos 22.896 triatomíneos capturados e 28% do T. pseudomaculata (GURGEL-

CONÇALVES et al., 2010). No Ceará, em localidades rurais do município de Morada 

Nova foram capturados 730 insetos em todos os ambientes, sendo aproximadamente 90% 

de T. brasiliensis, além de T. pseudomaculata e R. nasutus. Os índices de infecção natural 

do T. brasiliensis e R. nasutus foram 11,6% e 2,8% respectivamente, e nenhum espécime 

do T. pseudomaculata infectado (SARQUIS et al., 2012). 

A fauna triatomínica do Estado do Rio Grande do Norte é bastante variada, podendo 

ser encontradas as espécies: T. brasiliensis, T. pessoai, T. pseudomaculata, T. 

rubrofasciata, T. melanocephala, Panstrongylus diasi, P. lutzi, P. megistus e Rhodnius 

nasutus. As espécies T. brasiliensis e o T. pseudomaculata são encontradas com mais 

frequência nas unidades domiciliares (CASTRO-FILHO & SILVEIRA, 1979; 

SILVEIRA, 2011). Estudo pioneiro realizado por Lucena (1959) mostrou que, somente 
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nas zonas do litoral e salineira não havia indícios da presença de triatomíneos. Nas 

demais, as condições de transmissão eram severas, com a maioria dos municípios estavam 

infestados por insetos com potenciais condições de transmitir o T. cruzi. Câmara et al. 

(2010), em um estudo realizado nos municípios de Caicó, Caraúbas e Serra Negra do 

Norte, fizeram capturas de triatomíneos em todos os ambientes e encontraram as espécies 

T. brasiliensis e P. lutzi. Esses autores relataram um percentual de infecção de 28,3% em 

P. lutzi e 7,5% em T. brasiliensis, provenientes do ambiente silvestre.  

Dados recentes do nosso grupo de pesquisa demonstraram que o Triatoma 

brasiliensis foi a única espécie presente em todos os ambientes, o que reforça sua 

importância como potencial vetor devido a sua capacidade de adaptação ao ambiente 

domiciliar e, possível atuação no intercâmbio entre os ciclos de transmissão do parasito 

no semiárido potiguar indicando a necessidade de ações contínuas na vigilância 

epidemiológica (BARBOSA-SILVA et. al., 2016).  

1.5 Diagnóstico molecular da infecção pelo T. cruzi 

Os tripanossomatídeos apresentam em todas as formas evolutivas dois genomas 

distintos, situados em dois compartimentos celulares bem definidos: o núcleo e a 

mitocôndria. A mitocôndria é única e apresenta uma rede complexa de moléculas 

circulares de DNA, constituindo o cinetoplasto (MYLER et al., 1993). O DNA do 

cinetoplasto (kDNA) é composto por anéis e com algumas dezenas de maxicirculos (20 

a 40 kb) e milhares de minicírculos (1,4 kb) (CAMPBELL et al., 2009). 

Maxicirculos são equivalentes ao DNA mitocondrial eucariótico, e codificam genes 

para rRNAs mitocondriais e proteínas hidrofóbicas envolvidas na transdução de energia 

pela fosforilação oxidativa (SIMPSON et al., 1987) estando presentes em cerca de 20 a 

50 cópias por célula e possuindo aproximadamente 22.000 pares de base (pb) de tamanho. 

Enquanto, cada minicírculo tem quatro regiões com 240 pares de bases hipervariáveis, 

intercalados por regiões bem conservadas de 122 bp dos quais apresenta citosina e blocos 

de sequência ricas em adenina (STUART et al., 1997; THOMAS et al., 2007; HINES et 

al., 2008). As regiões conservadas contêm a região de replicação do DNA, enquanto as 

regiões variáveis estão envolvidas com a produção de pequenos RNAs guias (gRNAs), 

moléculas que estão envolvidas na editoração dos mRNAs das enzimas mitocondriais 

(STUART, 1995; SILVEIRA, 2000; JUNQUEIRA et al., 2005).  

Em virtude do elevado número de cópias, os minicírculos do kDNA do T. cruzi têm 

sido utilizados como alvos preferenciais para a detecção do parasito na PCR no sangue 

de animais experimentalmente infectados (STURM et al., 1989), nas fezes de 
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triatomíneos (BRITO et al., 1995; BRENIÈRE et al., 1995; RUSSOMANDO et al., 1996; 

BARBOSA-SILVA 2016), no sangue de pacientes chagásicos (AVILA et al., 1991; 

WINCKER et al., 1994; JUNQUEIRA et al,. 1996; GOMES et al., 1998; CASTRO et 

al., 2002; GALVÃO et al., 2003; MURCIA et al., 2010), no soro de pacientes chagásicos 

(RUSSOMANDO et al., 1992) e em tecidos cardíaco, esofágico e cólon de pacientes 

chagásicos crônicos (VAGO et al., 2000; 2003). 

Várias estratégias de amplificação usando a PCR têm sido empregadas no 

diagnóstico da infecção pelo T. cruzi. Uma delas foi a utilização dos primers 121 e 122 

que amplificam um seguimento de 330 pb dos minicírculos que compõem o genoma do 

kDNA (BRITTO et al., 1993, 1995; WINCKER, et al.,1994a e b). Estes iniciadores foram 

utilizados por vários autores que observaram maior sensibilidade da PCR quando 

comparados aos testes parasitologicos convencionais (WINCKER et al., 1994 a e b; 

BRITTO et al., 1995 a e b; JUNQUEIRA et al., 1996; GOMES et al. 1998).  

Assim, a infecção do T. cruzi em seres humanos depende da existência de vetores 

e de reservatórios infectados com o parasito. Estes vetores estão presentes em ambientes 

silvestres com excelente adaptação ao peridomicilio e intradomicílio, contribuindo para 

que essa antropozoonose continue no convívio humano nas áreas rurais. Neste trabalho, 

a importância do cão e de e triatomíneos infectados foram avaliados para a manutenção 

do ciclo de transmissão domiciliar do T. cruzi para compreender melhor a epidemiologia 

da infecção no semiárido, sugerindo o cão como sentinela de novos casos de infecção e 

responsável pela manutenção do ciclo do parasito entre os ecótopos. A expansão do 

estudo sobre a infecção natural do T. cruzi em cães domesticados se torna necessária para 

explicar os diferentes ciclos domiciliares de transmissão do parasito no semiárido 

potiguar. Apesar da importância epidemiológica do cão ser negligenciada no Brasil, é 

necessário o monitoramento desses animais com o objetivo de identificar precocemente 

o surgimento da infecção pelo T. cruzi nas áreas endêmicas.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a infecção pelo Trypanosoma cruzi em Canis familiares e Triatomíneos 

(Hemiptera, reduviidae, triatominae) no ciclo de transmissão da infecção pelo T. cruzi na 

zona rural do Estado do Rio Grande do Norte 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Avaliar a infecção natural de Canis familiaris domiciliados em áreas endêmicas 

da zona rural; 

• Avaliar a infecção natural de triatomíneos no peridomicílio e intradomicílio em 

áreas com a presença de cães; 

• Avaliar a importância do Canis familiaris na manutenção do ciclo domiciliar da 

doença de Chagas no bioma caatinga; 

• Avaliar a infecção nas espécies de triatomíneos predominantes nos ambientes 

domiciliares estudados; 

• Avaliar a sobreposição de áreas endêmicas para a infecção pelo T. cruzi e L. 

infantum.  
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3.METODOLOGIA 

3.1 Delineamento experimental  
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3.2 Área de estudo  

O bioma caatinga ocupa uma faixa territorial que se estende do maranhão até o norte 

de Minas Gerais, ocupando 9,92% do território brasileiro (IBGE, 2017). Este bioma é 

caracterizado por formação vegetal hiper e hipoxerofita, solo raso e presença de formação 

rochosa que corresponde a 95% do território do Rio Grande do Norte (RN). 

 

 

 

O Estado do Rio Grande do Norte (RN), localizado na parte oriental do Nordeste 

brasileiro, possui 53.077,3km2, dividido em 167 municípios, distribuídos em quatro 

mesorregiões: Oeste potiguar, Central potiguar, Agreste potiguar e Leste potiguar. O 

clima semiárido, árido ou sub-úmido seco ocupa aproximadamente 90% do território 

estadual, abrangendo a partir da mesorregião agreste até o litoral setentrional com chuvas 

concentradas nos meses de março e abril (IDEMA, 2010).  

Este trabalho foi realizado em municípios pertencentes a duas mesorregiões do 

Estado que se encontram dentro do semiárido em sua totalidade. A mesorregião Oeste 

apresenta 62 municípios e é a segunda mais populosa do estado, destacando-se as cidades 

de Mossoró, Assú e Apodi. A mesorregião Central é a menos populosa destacando-se 

Caicó e Acari, ambas com bioma predominantemente do tipo caatinga. As comunidades 

Figura 1- Delimitação do semiárido e bioma caatinga 

Fonte: Laboratório de análise e processamento de imagens de satélite-LAPIS disponível em http://www.lapismet.com/ acessado em jan de 2018 

http://www.lapismet.com/
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selecionadas foram baseadas nos inquéritos epidemiológicos realizados por Barbosa da 

silva et al. (2016) e Brito et al. (2012) pela maior frequência da infecção pelo T. cruzi em 

humanos e/ou triatomíneos. Na mesorregião Central foram selecionados os municípios 

de Acari e Caicó e na mesorregião Oeste, Caraúbas e Marcelino Vieira, os municípios 

estão inseridos na faixa do semiárido do Rio Grande do Norte. Durante o período de 

estudo, o município de Marcelino Vieira passou a fazer parte da pesquisa devido a 

investigação e confirmação de um surto de Doença de Chagas em humanos em junho de 

2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mapa do Estado do Rio Grande do Norte. Em azul, os municípios investigados. 

Fonte: Modificado pelo autor a partir da base cartográfica do IBGE Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/ufs/download/mapa_e_municipios.php?uf=rn> Acesso em abr de 2015 

 

Todos os procedimentos com animais foram realizados pelo mestrando, médico 

veterinário com experiência neste manuseio, não sendo necessária marcação dos animais 

ou anestésicos. A identificação do animal utilizou o método de resenha zootécnica (nome, 

idade, pelagem, sinais, etc.) e cadastro dos proprietários (nome, endereço) (ANEXO 1). 

O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais-CEUA 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob protocolo n° 042/2013. 
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Marcelino Vieira 
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3.3- Coleta de sangue dos cães e captura de triatomíneos 

Os cães domiciliados nessas localidades, frequentadores do peridomicílio e 

intradomicílio e os triatomíneos capturados no intradomicílio e peridomicílio. No 

peridomicílio foram investigados pilhas de telhas, galinheiros, currais/cocheiras e 

qualquer outra estrutura que possa servir de abrigo para o inseto. E no intradomicílio 

foram investigados locais como frestas em paredes, embaixo de camas, atrás de quadros, 

espelhos e móveis, além de qualquer outra mobília que pudesse servir de abrigo para o 

inseto.  

Amostras de sangue de 43 cães e 121 triatomíneos foram capturados em 15 

localidades rurais nos municípios de Acari, Caicó, Caraúbas e Marcelino Vieira no 

período de abril a agosto de 2013 e fevereiro a abril de 2016. Os cães examinados estavam 

na faixa etária de sete a 84 meses de ambos os sexos e no momento da coleta estavam 

sem qualquer sintomatologia para Leishmaniose ou Doença de Chagas. A coleta de 

sangue dos cães contou com o consentimento e colaboração dos proprietários, realizada 

nas residências de pessoas onde foram encontrados triatomíneos e/ou que utilizavam os 

cães na atividade da caça.  

Neste momento, Aproximadamente 10 mL de sangue foram coletados da veia 

cefálica ou jugular a depender o porte do animal, sendo 2mL para PCR do kDNA do T. 

cruzi. Este sangue foi transferido para tubo de 50mL contendo 6mL de Guanidina-HCl 

6M/EDTA 0,2 M (Sigma ChemicalCompary, USA) pH 8,0 (Avila et al., 1991) na 

proporção de 1:3. As amostras de sangue + Guanidina-HCl. Após a adição, foram 

mantidas por uma semana a temperatura ambiente e fervidas a 100°C por 15min para a 

linearização dos minicírculo e liberação da rede do kDNA, o que dispõe uniformemente 

as sequências alvo no tubo. Após a fervura, permaneceram estocadas a 4ºC até o momento 

da extração (Britto et al., 1993).  

Para sorologia, 8 mL de sangue total foi centrifugado a 2.500 RPM (Centrífuga 

Excelsa Baby 1, Fanem, modelo206 USA) por 15min para a separação do soro, em 

seguida transferido para tubo de 1,5mL e mantidos a -20ºC até o momento do uso.   

3.4- Detecção de anticorpos anti-T. cruzi e anti-Leishmania  

As amostras de sangue foram coletadas e submetidas a testes sorológicos para a 

detecção de anticorpos anti-T. cruzi e anti-Leishmania. Para infecção pelo T. cruzi foram 

realizadas: a reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) com formas epimastigotas da 

cepa Y do T. cruzi em meio LIT em fase exponencial de crescimento. O ELISA (Enzyme-

Linked Immuno Sorbent Assay) in house para a detecção de anticorpos IgM e IgG. O 
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ELISA in house foi realizado conforme a metodologia descrita por Voller et al. (1976). 

Cada amostra foi disposta em placas previamente sensibilizadas com formas 

epimastigotas da cepa Y de T. cruzi em meio LIT em fase exponencial de crescimento 

como antígeno. O conjugado utilizado para identificação de IgG ou IgM de anti-

imunoglobulina canina obtida, respectivamente, de soro imune de cabra e camundongo 

marcadas (Sigma Chemical Company, St. Louis, USA) com peroxidase. O cut-off foi 

calculado a partir da média dos controles negativos somados a três vezes o desvio padrão. 

As amostras que apresentaram absorbância acima do limite do cut-off foram consideradas 

reagentes. O critério de positividade da sorologia foi baseado no II Consenso Brasileiro 

da Doença de Chagas (2015). Nos casos agudos, a presença de anticorpos anti-T. cruzi da 

classe IgM detectados por um de duas técnicas sorológicas distintas, ou quando 

associados a anticorpos da classe IgG. Enquanto, na fase crônica, a pesquisa de anticorpos 

IgG foi considerada positiva quando dois métodos com princípios diferentes estavam 

reativos. 

A pesquisa de anticorpos anti-Leishmania foi realizada com teste rápido DPP® 

(Dual Path Platform, Bio-Manguinhos/FIOCRUZ) e ELISA Lh IgG in house. O antígeno 

solúvel total de promastigota de Leishmania chagasi foi utilizado com o conjugado anti-

IgG de cão marcado com peroxidase. Segundo o Programa Nacional de Controle da 

Leishmaniose Visceral foram considerados positivos os animais que tem amostras 

reagentes em dois métodos sorológicos distintos (Brasil, 2006). 

3.5- Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) 

3.5.1-Extração de DNA 

A extração do DNA foi realizada com fenol-clorofórmio como descrito por Gomes 

et al., 1998. Ao microtubo de 1,5mL foram adicionados 200µL de sangue + Guanidina e 

200µL de fenol UltraPure pH 7,49 – 7,79 (Invitrogen, Califórnia, USA), em seguida a 

mistura foi homogeneizada lentamente por dois minutos e centrifugada a 6.000rpm por 

5minutos. A extração do DNA foi realizada com 200µL da amostra em microtubo de 

1,5mL e adicionados 100µL de fenol UltraPure pH 7,49 – 7,79 (Invitrogen, Califórnia, 

USA) e 100µL de clorofórmio. A mistura foi homogeneizada lentamente durante 2min e 

centrifugada a 6.000rpm (Microcentrífuga Eppendorf modelo 5418, Hamburg, Germany) 

por 5min. O sobrenadante foi removido para outro microtubo e, ao sedimento foi 

adicionado 200μL de água Milli-Q estéril e centrifugado nas mesmas condições anteriores 

com transferência do sobrenadante para o microtubo anterior. Na próxima etapa foram 

adicionados 320µL de clorofórmio ao sobrenadante, centrifugado por 5min a 6.000rpm, 
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seguida da precipitação do DNA em banho de gelo durante 15min em presença de 100mM 

de acetato de sódio, 40µg de glicogênio (Invitrogen, Califórnia, USA) e dois volumes de 

etanol absoluto. Após a centrifugação a 13.000rpm por 15min, o sobrenadante foi 

descartado, volatilizado o etanol e o DNA foi ressuspendido em 20µL de água Milli-Q e 

armazenado a 4ºC até o momento de uso (GOMES et al., 1998). O DNA extraído foi 

utilizado na reação de PCR para a identificação de 330pb de kDNA.  

3.5.2-Amplificação do DNA do T. cruzi 

Na amplificação do DNA, as regiões constantes dos mini-círculos do kDNA 

constituíram o alvo da reação, amplificando um fragmento de 330pb (pares de base) com 

os iniciadores: 121 (5’-AAATAATGTACGGG(G/T)GAGATGCATGA-3’) e 122 (5’-

GGT 33 TCGATTGGGGTTGGTGTAATATA-3’) (DEGRAVE et al., 1988). As reações 

foram executadas em duplicata, em volume final de 20µL contendo Tris-HCl 10mM 

(pH9.0), água Milli-Q, KCl 75mM, MgCl2 3,5mM, 0,2mM de cada deoxinucleotídeo 

(Invitrogen, Califórnia, USA), 1U de Taq Platinum DNA polimerase (Invitrogen, 

Califórnia, USA), 25pmoles de cada iniciador da reação e 2µL do DNA. Como controle 

positivo da extração do DNA foi utilizado o DNA de cultura acelular do T. cruzi RN 26 

(0,05p/mL) TcI, SM 73 (0,05p/mL) TcII , SM 76 (0,05p/mL) TcIII. Na PCR foi utilizado 

como controle de cultura o DNA da SM 73 (100ng/μL). Os controles negativos foram 

amostras de sangue humano com sorologia não reativa. Para evitar contaminações, cada 

etapa da reação foi realizada em ambientes separados, utilizando reagentes e 

equipamentos exclusivos. O programa de amplificação foi constituído de desnaturação 

inicial a 95ºC (5min), 35 ciclos de desnaturação a 95ºC (5min), anelamento a 65ºC (1min), 

extensão a 72ºC (1min) e extensão final por 10min em termociclador (Mastercycler 

gradient-Eppendorf, Hamburg, Germany) (Gomes et. al., 1998).  

3.5.3- Visualização dos produtos amplificados na PCR 

Os produtos amplificados pela PCR foram visualizados por eletroforese em géis de 

poliacrilamida a 6%, revelados pela prata (SANTOS et al., 1993) e o tamanho das bandas 

amplificadas comparado ao marcador de peso molecular 100pb (SteapLadder, Promega, 

Madison, USA). Os géis foram fixados com solução de etanol a 10% e ácido acético a 

0,5% com agitação constante durante cinco minutos. Em seguida foram corados com o 

nitrato de prata a 0,2% em agitação por dez minutos e lavados em água destilada duas 

vezes seguidas. A revelação foi realizada com a solução de NaOH 0,75M e formaldeído 

0,1M sob agitação constante até o surgimento das bandas. Por fim, os géis foram 

transferidos para solução fixadora e fotografados. 
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3.6- Captura e identificação das espécies de triatomíneos 

Os triatomíneos foram capturados manualmente com auxílio de pinças no 

intradomicílio e peridomicílio dos locais em que amostras de sangue nos cães 

domiciliados foram colhidas. No laboratório de biologia dos parasitos e doença de 

Chagas/DACT/CCS, os insetos foram identificados quanto a espécie baseada nas chaves 

de identificação descrito por Carcavallo et al. (1998).  

3.6.1-Exame direto e PCR do conteúdo intestinal dos triatomíneos 

Para a esterilização externa, cada inseto foi colocado em solução de White por 30 

minutos, em seguida foram passados rapidamente em agua destilada estéril. Em ambiente 

asséptico e sobre gaze, as assas e cutícula em torno do abdômen foram removidas com a 

auxílio de pinça e tesoura, afim de retirar o conteúdo intestinal. Conforme técnica descrita 

por Brofen et. al. (1993), o conteúdo intestinal de cada triatomíneo foi colocado em poço 

de placa plástica de 24 poços (Corning Incorporated, NY, USA) contendo 500µl de PBS 

(Phosphate Buffered Saline) estéril. O material foi macerado e dessa mistura uma pequena 

alíquota foi colocado entre lamina e lamínula para a observação de formas móveis do 

parasito. Outra alíquota de 200µl foi diluído em Guanidina-HCl 6M/EDTA 0,2M sendo 

armazenado à temperatura ambiente e fervidos após sete dias à 100°C por 15 minutos, 

para que ocorra a linearização dos minicírculo do DNA do kDNA (Brito et. al., 1993). A 

extração, amplificação e visualização do DNA foi realizada conforme etapas descritas no 

item 3.5.1. 
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4-RESULTADOS 

4.1- Sorologia anti-T. cruzi e anti-Leishmania 

Na sorologia anti-T. cruzi, 27,9% (12/43) dos cães apresentaram sorologia reativa, 

enquanto que na sorologia anti-Leishmania 9,3%(4/43) dos animais estavam reativos. O 

Gráfico 1 mostra os resultados de sorologia sugestiva de fase aguda da infecção pelo T. 

cruzi que representaram 16,3%(7/43), e de fase crônica 11,6%(5/43). A pesquisa de 

anticorpos anti-T.cruzi da classe IgM identificou 21,0% (9/43) das amostras reativas. E 

para anti-T.cruzi da classe IgG foi reativo em 16,3%(7/43) nas amostras no Elisa e14% 

(6/43) na RIFI (Tabela 1). 

 

Gráfico 1- Percentual de amostras reativas nos testes sorológicos sugestivo de fases 

agudas e crônica da infecção pelo T. cruzi e por Leishmania em cães procedente da área 

rural nos municípios de Caraúbas, Marcelino Vieira, Acari e Caicó no período abril a 

agosto de 2013 e fevereiro a abril de 2016. 

 

 

Tabela 1- Número e percentual de amostras de soro com anticorpos anti-T cruzi reativas 

por município no período abril a agosto de 2013 e fevereiro a abril de 2016.  

MUNICÍPIO ELISA TC IgG 

R/T(%) 

ELISA TC IgM 

R/T(%) 

RIFI 

R/T(%) 

Acari 1/16(6,3) 1/16(6,3) 3/16(18,7) 

Caicó 1/4(25,0) 1/4(25,0) 0/4(0,0) 

Caraúbas 5/18(27,8) 2/18(11,1) 2/18(11,1) 

Marcelino Vieira 0/5(0,0) 5/5(100,0) 1/5(20,0) 

TOTAL 7/43(16,3) 9/43(21,0) 6/43 (14,0) 

R: Reativo; T: total de amostras; %: Percentual 
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4.2- PCR das amostras de sangue de cães 

Na PCR, 41,9% (18/43) das amostras apresentaram o fragmento de 330pb do 

minicírculo do kDNA. Desses, 9,3% (4/43) estavam no município de Acari, 2,3% (1/43) 

em Caicó, 20,9% (9/43) em Caraúbas e 9,3% (4/43) em Marcelino Vieira (Tabela 2). 

Quando analisado cada município isoladamente, 20% (1/4) dos animais de Caicó 

apresentavam positividade no kDNA do T. cruzi, 23,5% (4/17) em Acari, 52,9% (9/17) 

em Caraúbas, 80% (4/5) em Marcelino vieira apresentaram positividade na PCR. (Gráfico 

2). 

Gráfico 2- Percentual de amostras de sangue de cães positivas na PCR kDNA do T. cruzi 

por município 

 

 

O gráfico 3 mostra a concordância entre a sorologia e PCR também nesses 

municípios. A concordância positiva foi observada em 23,2% (10/43) das amostras entre 

sorologia e PCR. Em 16,3%(7/43) apresentaram PCR positiva e sorologia não reagente, 

7% (3/43) com sorologia reagente e ausência de 330pb na PCR e 41,9% (18/43) não 

apresentaram nenhum resultado sorológico ou molecular. 

Gráfico 3- Percentual de amostras concordantes entre sorologia e PCR para T. cruzi 
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4.3- Identificação das espécies de triatomíneos e infecção natural  

A tabela 2 sumariza as capturas dos 121 triatomíneos em todos os municípios. Os 

espécimes foram identificados como T. brasiliensis, T. pseudomaculata, P. lutzi e R. 

nasutus. Adultos e ninfas de T. brasiliensis foram encontrados em todas as localidades no 

peridomicílio e no intradomicílio.  

No município de Acari foram encontrados seis adultos e duas ninfas de T. 

pseudomaculata no peridomicílio e intradomicílio e uma forma adulta de P. lutzi no 

peridomicílio, além de sete adultos e 37 ninfas de T. brasiliensis. Em Caraúbas, foram 

encontradas nove formas adultas e seis ninfas de T. pseudomaculata; uma ninfa de R. 

nasutus e 15 ninfas e três adultos de T. brasiliensis. Marcelino Vieira revelou 4 formas 

adultas e 25 ninfas de T. brasiliensis após a coleta. Caicó não se registrou captura durante 

esse período.  

As análises do conteúdo intestinal avaliados inicialmente por exame direto e 

xenocultura revelaram positividade de 27% (34/121) das amostras (dados não mostrados). 

A PCR do conteúdo intestinal revelou que 78,5%(95/121) das amostras foram 

identificados o fragmento de 330pb do DNA do T. cruzi. Todos os exemplares de T. 

brasiliensis capturados nas localidades de Volta do Rio em Acari e Arapuá em Marcelino 

Vieira estavam infectados (Tabela 2). Elevados índices de infecção foram identificados 

em Volta do Rio (100%) Quixaba (83,3%), Poço da Baixa (100%), Pitombeira (100%), 

Arapuá (100%) e Barreiras (100%). 

A infecção em cães e triatomíneos foram observados em sete das 15 localidades. 

No município de Acari, nas localidades de Coronel Santa Rosa, Quixaba e, Ingá foi 

registrado a infecção em 30%(4/12) dos cães e 62,2%(3/53) de triatomíneos (Gráfico 4). 

Em Caraúbas, percentuais elevados de infecção em cães 44,4%(4/9) e triatomíneos 

84,6%(33/39) foram registrados nas localidades de Poço da Baixa, Ozael Fernandes e 

Pitombeira (Gráfico 5). Em Marcelino Vieira, nas localidades Arapuá e Barreiras, 

80%(4/5) dos cães apresentaram o fragmento de 330pb na PCR, assim como 100%(29/29) 

dos triatomíneos examinados (Gráfico 6). 

Quando se compara os resultados da infecção entre cães e triatomíneos, houve 

infecção em todas os municípios exceto no município de Caicó que foi somente coletados 

sangue dos animais e não houve captura do inseto, e em algumas localidades do município 

de Caraúbas não foram encontrados insetos durante a coleta.  
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Gráfico 4- Percentuais de infecção pelo T. cruzi pela PCR em cães e triatomíneos em 

localidades rurais no município de Acari/RN 

            

Gráfico 5- Percentuais de infecção pelo T. cruzi pela PCR em cães e triatomíneos em 

localidades rurais no município de Caraúbas/RN 
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Gráfico 6- Percentuais de infecção pelo T. cruzi pela PCR em cães e triatomíneos em 

localidades rurais no município de Marcelino Vieira/RN 
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Tabela 2- Infecção natural do Canis familiaris e triatomíneos pelo T. cruzi detectados 

pela PCR do kDNA  

MUNICÍPIO C. familiaris 

P/T (%) 

Triatomíneos 

P/T (%) 

Espécie 

Triatomíneos 

ACARI 

Cel. Santa 

Rosa 

2/2 (100,0) 1/8 (12,5) T. brasiliensis 

Quixaba 1/3(33,3) 5/6(83,3) T. brasiliensis 

Ingá 1/7(14,3) 7/15 (46,6) T. brasiliensis, P. lutzi,  

T. pseudomaculata 

Bico da Arara 0/3(0,0) 2/6 (33,3) T. brasiliensis 

Volta do Rio 0/2(0,0) 18/18 (100) T. brasiliensis 

CARAÚBAS 

Poço da baixa 1/6 (17,7) 18/18(100) T. brasiliensis, T. pseudomaculata 

Ozael 

Fernandes 

1/1(100,0) 0/6(0,0) T. brasiliensis 

Pitombeira 3/3(100,0) 15/15(100) T. brasiliensis, R. nasutus 

Cachoeirinha 3/4(75,0) N/E N/E 

9 de outubro 1/1(100,0) N/E N/E 

Alto da Boa 

Vista 

0/1(0,0) N/E N/E 

Boa Esperança 0/1(0,0) N/E N/E 

MARCELINO VIEIRA 

Arapuá 2/2(100,0) 3/3 (100) T. brasiliensis 

Barreiras 2/3(66,7) 26/26(100) T. brasiliensis 

CAICÓ 

Inês Velha 1/4(20,0) N/R N/R 

TOTAL 18/43(41,9) 95/121(78,5) T. brasiliensis, P. lutzi, 

T. pseudomaculata, R. nasutus 

P: positivo; T: total de amostras; %: Percentual (*) Diagnostico por PCR; N/E: Não 

encontrado; N/R: Não realizado. 
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5- DISCUSSÃO  

 A infecção natural pelo T. cruzi foi avaliada em C. familiaris e triatomíneos para 

verificar a manutenção do ciclo domiciliar no bioma caatinga. Os dados mostraram a 

presença de C. familiares infectados em todos os municípios e também na maioria das 

localidades foram encontrados triatomíneos infectados no peridomicílio. O papel do cão 

como sentinela de novos casos emergentes da doença de Chagas foi investigado por 

Castillo-Neyra et. al., (2015) que sugeriram a infecção dos cães antes das pessoas, outros 

autores sugerem que pessoas que coabitam com cães infectados tem de três a cinco vezes 

mais chances de se infectar pelo T. cruzi quando comparado com aqueles que dividem a 

moradia com animais não infectados (CATALÁ et. al., 2004). 

Os critérios para diagnósticos sorológicos e parasitológicos empregados para 

detectar a infecção pelo T. cruzi em cães são mesmos adotados para a realização do 

diagnóstico em humanos por falta de padronização específica para animais, (ENRIQUEZ 

et al., 2013). Assim, os resultados sorológicos aqui apresentados foram baseados na 

identificação de anticorpos da classe IgM sugestivo de fase aguda e IgG para fase crônica. 

E também a concordância de dois testes com princípios distintos foi utilizada como 

critério de positividade para a fase crônica (WHO, 2002., DIAS, et al., 2015). Neste 

trabalho 27,9% dos animais apresentavam anticorpos anti-T. cruzi, sendo 16,3% 

sugestivo de fase aguda e 11,6% de fase crônica. Os números apontam maior frequência 

de casos quando comparamos com estudos de Santana et al. (2011) que identificaram 

positividade de 11,8% dos cães domiciliados em Caicó. Amora (2004) encontrou 16% 

dos animais errantes na zona rural em Mossoró sororreativos.  

Um fato interessante, e que pode ter influenciado diretamente a maior frequência 

de animais sororreativos foram os animais examinados no município de Marcelino Vieira 

com 11,6% das reações sugestivas de fase aguda, provavelmente associada ao surto de 

doença de Chagas em humanos por ingestão de caldo de cana em setembro de 2015 

(VARGAS et. al., 2018), e esta coleta foi realizada seis meses após esse fato. Este 

resultado pode ser justificado pelos elevados índices de anticorpos anti-T.cruzi da classe 

IgM ainda presentes que podem estar relacionados com a capacidade do cão em manter a 

persistência da parasitemia elevada independente ou pouco relacionada a idade dos 

animais (GÜRTLER et al., 1986). No entanto, Ferrer et al. (1995), afirma que os exames 

sorológicos devem ser interpretados com cautela uma vez que a soroconversão em 

animais acontece três semanas após a infecção. Em animais com menos de três meses de 

idade, os testes sorológicos não devem ser levados em consideração devido a persistência 



34 

 

 

de anticorpos maternos (BRAGA et al., 1998). 

A similaridade filogenética com alguns tripanossomatídeos, fez-se necessário a 

realização do diagnóstico diferencial para Leishmania em todos os cães envolvidos no 

estudo para evitar resultados falso positivos. Neste estudo, 9,3% dos animais 

apresentaram anticorpos anti-leishmania, destes apenas um apresentou sorologia 

sugestiva de infecção por T. cruzi e Leishmania. O calazar canino inicialmente descrito 

como zoonose rural e permanece neste ambiente como demonstrado pela sorologia aqui 

descrita. Enquanto, isto a urbanização do calazar canino na mesorregião estudada também 

foi descrita por vários autores com dados muito preocupantes. Amora et al. (2006) 

encontraram 45% dos cães com sorologia reativa para Leishmania que viviam em áreas 

rurais na periferia do município de Mossoró/RN. No mesmo ano, Matos et al.(2006) 

descreveram 28% de reatividade de cães com sintomatologia sugestiva de Leishmania no 

mesmo município. Na cidade de Caicó/RN, Batista (2008) encontrou positividade de 

5,02% de animais domiciliados e 8,5% de cães que estavam no Centro de Zoonoses da 

cidade. Os resultados de reatividade para Leishmania e T. cruzi aqui descritos podem estar 

relacionadas com a sobreposição de áreas endêmicas. 

O 2º consenso brasileiro em doença de Chagas descreve o diagnóstico levando em 

conta as fases aguda e crônica da infecção (DIAS et al., 2015). O diagnóstico 

parasitológico quando positivo tem valor confirmatório absoluto, mas durante a fase 

crônica a parasitemia está subpatente, e os métodos parasitológicos de 

enriquecimento/multiplicação, hemocultura e xenodiagnóstico apresentam baixa 

sensibilidade, o que implica a ausência de valor diagnóstico quando o resultado for 

negativo. Assim, o diagnóstico molecular por meio da PCR pode ser utilizado em casos 

de suspeita clínica e epidemiológica nas fases aguda e crônica com resultados promissores 

por vários autores. Em estudo realizado por Moser et. al., (1989) onde utilizou a 

amplificação do DNA do T. cruzi para avaliar a infecção de vetores e hospedeiros, 

concluiu que a PCR pode ser usada para avaliar um grande número de amostras em um 

único dia. Schijman et. al. (2003) demonstraram a sensibilidade de 100% da PCR em 

amostras de crianças infectadas, as quais tinham as mães sororeativas. Para avaliar a 

sensibilidade da PCR em relação ao xenodiagnóstico, Enriques et. al., (2013) analisou 

amostras de sangue de 43 cães e 13 gatos sororreagentes no ELISA e na hemaglutinação 

direta e concluíram que a PCR foi mais sensível que a xenocultura e hemocultura, 

podendo ser utilizado para detectar cães e gatos naturalmente infectados. 

No presente estudo, 41,9% das amostras apresentaram o fragmento de 330pb do 
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minicírculo do kDNA com maior percentual em Marcelino vieira (80%), quando 

comparamos com os municípios de Caraúbas, Acari e Caicó. Estudo realizado por 

Santana et. al., (2011) descreveu que 84,6%(11/13) dos animais sororeagentes foram 

positivos na PCR no Estado da Paraíba e no município de Caicó no Rio Grande do Norte. 

Enquanto que Bezerra (2014) encontrou 25,6% de positividade na PCR multiplex para a 

avaliação da infecção em cães no Estado do Ceará. 

Em 16,3%(7/43) das amostras de sangue de cães apresentaram PCR positiva e 

sorologia não reagente. Este fato pode estar relacionado com a intensidade da resposta 

imunológica em animais com infecção subpatente que podem apresentar resultado falso 

negativo, ou ainda, a manifestação da resposta imune específica acontecer duas a três 

semanas depois da infecção mascarando o resultado da sorologia (GÜRTLER et. al., 

2015). Além disso, Os dados encontrados podem relacionados a maior sensibilidade da 

PCR em detectar até 0,1 fg de DNA do parasito no sangue (GOMES et al. 1999) e pela 

parasitemia mais prolongada nestes animais (GÜRTLER et. al., 1986). Assim, o resultado 

dos exames parasitológicos ou sorológicos pode ser influenciado pelo estagio da infecção.  

Com o intuito de elucidar os questionamentos entre reservatórios e vetores foram 

analisados os triatomíneos que coexistiam com os cães nas áreas estudadas. Adultos e 

ninfas de T. brasiliensis, T. pseudomaculata, R. nasutus e adultos do P. lutzi foram 

capturadas em ambientes peridomiciliar e/ou intradomiciliar de todas as localidades 

estudadas. Estas espécies também foram identificadas por Barbosa-Silva et al., (2016) 

com destaque para a maior frequência do T. brasiliensis nas áreas estudadas e maior 

número de insetos encontrados na mesorregião Oeste quando comparada a central do 

Estado. Outros autores relatam que o T. brasiliensis como a espécie mais importantes na 

transmissão do T. cruzi na região do semiárido no Nordeste do Brasil, devido a capacidade 

de colonização de ambientes silvestres e domiciliar (DALFON-TEIXEIRA et. al., 2009).  

O ambiente peridomiciliar: chiqueiro, galinheiro, cercas de pedra, currais e 

cocheiras foram locais de captura de triatomíneos utilizados aqui para verificar a 

coabitação de insetos e animais domesticados e assim favorecer a infecção e manutenção 

de infecção ativa pelo T. cruzi também sugerido por Abad-Franch et al., (2011) Gürtler 

& Cardinal, (2015), Curtis-Robles et al., (2017). O elevado percentual de infecção com 

T. cruzi em cães por meio da sorologia e/ou PCR positivos associados a com a presença 

de 100% dos triatomíneos que foram capturados no mesmo dia em que as amostras de 

sangue de animais no município de Marcelino Vieira reforçam a descrição de um surto 

relatado seis meses antes da coleta, em que os residentes das duas localidades, sítio 
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Arapuá e Barreiras teriam se infectado devido ao consumo caldo de cana contaminado 

(VARGAS et. al., 2018). Esta informação corrobora com Dias et. al., (2011) que cita a 

contaminação oral como a forma importante de transmissão no Brasil nos últimos anos. 

O primeiro caso de infecção humana pela via oral foi registrado por Mazza et. al., em 

1936 na Argentina por ingestão do leite materno. No Brasil, a possibilidade de infecção 

oral pelo T. cruzi foi relatada por Shikanay-Yasuda et. al. (1991) ao investigar casos de 

fase aguda da doença de Chagas em 26 pessoas no município de Catolé do Rocha na 

Paraíba. Além dessas localidades, Ferreira et. al. (2014) relatam casos de infecção oral 

em Riacho de Santana-BA e Navegantes-SC pelo consumo de caldo de cana; em Axixá 

do Tocantins-TO a infecção se deu pelo consumo de palmito contaminado e em Ibitinga 

e Macaúbas, também no Estado da Bahia, a infecção se deu pelo consumo de água 

contaminada. 

Em análise realizada com triatomíneos capturados em canis no Texas, Curtis-

Robles et al., (2017), demonstraram que todos os triatomíneos tinham exclusivamente 

sangue de cão no conteúdo intestinal e que 80% dos insetos estavam infectados e cães 

infectados tinham o DNA do parasito no sangue e tecidos do coração, útero e mama. Esse 

resultado, somando com os a capacidade de transmissão triatomíneos para no repasto 

sanguíneo proposto por Gürtler et. al. 1996 coloca o cão em posição de destaque no ciclo 

de transmissão do T. cruzi 

Em trabalho realizado por Kjos et al., (2008), a infecção pelo T. cruzi foi relatada 

em diferentes raças de cães. Embora não tenha sido observada predileção racial, a maior 

frequência de casos foi observada em raças esportivas e de trabalho. Com a expansão das 

moradias, os cães albergados em canis também se mostraram suscetíveis à infecção 

(CURTIS-ROBLES et al., 2017). Essa maior prevalência da infecção nos cães 

provavelmente está associada com o estilo de vida dos cães e hábitos insetívoros. Os 

ambientes em que esses animais vivem favorecem o contato com vetores e hospedeiros 

vertebrados silvestres infectados. Pela forma que estão expostos ao vetor, os cães podem 

ser apontados como indicadores da infecção, mostrando que a infecção está ativa na 

localidade (ABAD-FRANCH et al. 2011; ESTRADA-FRANCO, 2006; GÜRTLER, 

2007).  

Dados epidemiológicos dos últimos 10 anos sobre a infecção pelo T. cruzi no RN 

mostraram inicialmente um inquérito soroepidemiologico com descrição de 6,5% dos 

indivíduos sororeativos com estimativa de aproximadamente 14.000 indivíduos 

infectados (BRITO et al., 2012). Em seguida demonstrou que a infecção natural por T. 
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cruzi em triatomíneos no RN em infestações em ecotopos naturais e artificiais no 

peridomicílio e ambientes silvestres do T. brasiliensis, T. pseudomaculata, e R. nasutus 

com elevados índices de infestação no intradomicílio e peridomicilio (BARBOSA DA 

SILVA et al 2016). Outros dados com a caracterização molecular relataram que pela 

primeira vez foi observado isolados do T. cruzi III (TcIII) em espécimes do P. lutzi, T. 

brasiliensis em indivíduos cronicamente infectados, o que adiciona um novo dado à 

epidemiologia da doença de Chagas no semiárido nordestino (CÂMARA et. al., 2012, 

MARTINS et. al., 2015, BARBOSA DA SILVA et. al., 2016). A detecção do TcII e TcIII 

em T. brasiliensis confirma que esta espécie de triatomíneo exerce um papel fundamental 

nos ciclos epidemiológicos de transmissão por ser encontrada em ecótopos silvestre, 

peridoméstico e doméstico (CÂMARA et al., 2010). Outra questão intrigante em relação 

à infecção chagásica se refere à variabilidade das manifestações clínicas no decorrer da 

doença causando danos irreversíveis e reduzindo a qualidade e expectativa de vida do 

indivíduo infectado. Neste momento a descrição de cães domesticados que frequentam o 

peridomicílio e domicilio, criados com outros carnívoros domésticos ou em contato com 

outras criações peridomiciliares apresentam maior predisposição a infecção devido a 

exposição constante ao vetor favorecendo a manutenção do ciclo domiciliar da infecção, 

representando de forma curiosa a manutenção epidemiológica da doença de Chagas nas 

localidades. Dessa forma, o monitoramento desses animais e pessoas infectadas é de 

fundamental importância para conhecer o perfil epidemiológico do risco de transmissão 

da doença de Chagas em áreas endêmicas. 
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6- CONCLUSÕES 

 

✓ A infecção pelo T. cruzi em cães e triatomíneos no peridomicílio favorece à 

confirmação do ciclo domiciliar da infecção; 

✓ Em todos os municípios estudados houve a presença de cães e triatomíneos 

infectados;  

✓ Os resultados dos exames sorológicos e parasitológicos para Leishmania e T. cruzi 

sugerem a sobreposição de áreas endêmicas; 

✓ O T. brasiliensis foi encontrado em todos os municípios estudados com elevado 

índice de infecção; 

✓ Elevados índices de infecção em triatomíneos foram encontrados nas regiões 

estudadas; 

✓ A PCR mostrou ser o método mais sensível para a detecção de T. cruzi em cães e 

triatomíneos infectados; 

✓ O Canis familiaris pode ser apontado como indicador de novos casos da infecção 

pelo T. cruzi no semiárido do Brasil; 

✓ O monitoramento de cães e triatomíneos infectados pode ser utilizado para 

conhecer o perfil epidemiológico do risco de transmissão pelo T. cruzi em áreas 

endêmicas. 
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Anexo 1- Ficha de resenha zootécnica e cadastro dos proprietários 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

 

REGISTRO N°________    LOCAL:______________________________    DATA: ____/____/____ 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO  

 

Nome do proprietário:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

CPF:_____________________RG: _________________________; 

Data de Nascimento:_______________________ Sexo: ________________________; 

Estado civil:_______________________  

Endereço: __________________________________________________ 

Município: _________________________________________; UF:________; 

 

2. HABITAÇÃO/MORADIA 

 

2.1-Tipo de construção  

TAIPA (   )     LONA(   )     ALVENARIA (   ) 

 

2.2- Existe outra (as) moradia (as):  ( ) Sim; ( ) Não. Se sim, quantas moradias a mais (    ); 

 

Finalidade da construção:_________________________ Tipo: TAIPA (   ) LONA(   ) 

ALVENARIA (   ) 

 

 

 

3. SAÚDE 

 

3.1- Presença de barbeiros na casa (   ) sim     (   )não 

3.2- Já foi picado pelo barbeiro?      (   )sim      (   )não 

3.3- Como sabe que foi picado? 

_________________________________________________________ 

3.4- Tem doença de chagas? (   )sim     (   )não 

3.5- Possui cachorro?  (   )sim        (   )não       Se sim, quantos? (   ) 

3.6- Idade dos animais: _____________________________________________________ 

3.7- Qual a finalidade do cachorro? (   )caça      (   )guarda     (   ) Os dois 

 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL 

 

   4.1- NOME:_______________________________________________________________ 

   4.2- RAÇA:________________________________________________________________ 

   4.3- PELAGEM:____________________________________________________________ 

   4.4-PORTE:_________________ 

   4.5- SEXO:____________ 

   4.6-IDADE:_______________________ 

   4.7- VACINADO: (   ) SIM      (   )NÃO 
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RESUMO 

A infecção pelo Tripanosoma cruzi em Canis familiaris e Triatomíneos foi avaliada nos 

ambientes domiciliar e peridomiciliar de localidades rurais de alguns municípios do 

Estado do Rio Grande do Norte. Amostras de sangue de 43 cães foram coletadas nos 

municípios de Acari, Caicó, Caraúbas e Marcelino Vieira e avaliadas quanto a infecção 

pelo T. cruzi por meio de testes  sorológicos e pela Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) . Inicialmente, testes sorológicos como o DPP® (Dual Path Platform, Bio-

Manguinhos/FIOCRUZ) e ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) foram 

realizados para verificar a presença de anticorpos anti-Leishmania. Para a detecção de 

anticorpos anti-T. cruzi foram realizadoso ELISA in house para IgM e IgG e a reação de 

Imunofluorescência Indireta (RIFI). As capturas de triatomíneos foram realizadas nas 

mesmas localidades em que foram coletados as amostras de cão e a infecção avaliada por 

exame direto e/ou PCR. A sorologia para Leishmania foi reativa em 9,3% dos animais 

dos quatro municípios investigados, sendo mais elevado no município de Acari. Na 

sorologia para T. cruzi, a16,3% dos cães apresentaram reatividade sugestiva de fase aguda 

e 11,6% de fase crônica. A reatividade cruzada entre os testes para Leishmania e T. cruzi 

foi de 23,2% das amostras, relacionada provavelmente com sobreposição de áreas 

endêmicas. Na detecção do kDNA pela PCR, 41,9% das amostras apresentam a banda 

330pb, as quais 20,9% eram do município de Caraúbas, 9,3% de Marcelino Vieira, 9,3% 

de Acari e2,3% de Caicó. Nesses municípios, ninfas e adultos de Triatoma brasiliensis, 

Triatoma pseudomaculata e Rhodnius nasutus foram capturados em ambientes peri e/ou 

intradomiciliar. As análises do conteúdo intestinal avaliados pela PCR apontaram 59,5% 

de positividade. Os resultados apontam uma elevada taxa de infecção de cães e 

triatomíneos pelo T. cruzi em diferentes municípios do Rio Grande do Norte, o que pode 

favorecer a infecção em humanos e a manutenção da infecção ativa pelo T. cruzi no 

Estado. 

Palavras chaves: Trypanosoma cruzi, Canis familiaris, triatomíneos, PCR, sorologia, 

tripanossomíase americana 
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Introdução 

A tripanossomíase americana é uma protozoose causada pelo Trypanosoma cruzi 

(CHAGAS, 1909) que sobressai a doença de Chagas como entidade nosológica de grande 

importância médico social na América Latina (Dias, 2000). Atualmente, a cerca de 5,7 

milhões de indivíduos infectados pelo T. cruzi na América Latina e mais de 70 milhões 

estão expostos em áreas de risco (Dias et al. 2016). De acordo com o último consenso, o 

Brasil era o terceiro país com o maior número de infectados, correspondendo ade 

aproximadamente 1,156 milhões (Dias et al. 2016). 

O ciclo natural do T. cruzi envolve a passagem por hospedeiros vertebrados e 

invertebrados, podendo o ultimo ser o vetor. Em revisão bibliográfica, Os vetores do 

parasito são insetos hematófagos, da ordem Hemíptera, família Reduviidae, subfamília 

Triatominae conhecidos como triatomíneos (Galvão, 2009). As espécies que merecem 

maior atenção da saúde pública, efetivamente capazes de colonizar os ecótopos artificiais 

e, responsáveis pela maioria de casos humanos da doença de Chagas são Triatoma 

infestans (Cone Sul e Peru), Triatoma dimidiata (Colômbia, Equador e América Central), 

Rhodnius prolixus (Colômbia, Equador, Venezuela, América Central e México), 

Panstrongylus megistus (Nordeste e Centro-Sul do Brasil) e Triatoma brasiliensis 

(Nordeste do Brasil) – WHO, 1990 e Dias, 1992. 

Na região Nordeste, as espécies T. brasiliensis e T. pseudomaculata foram 

registradas em todos os estados (CASTRO-FILHO et al., 1979; SILVEIRA et al., 2011). 

No Estado do Rio Grande do Norte, T. brasiliensis e T. pseusomaculata foram 

encontrados com elevadas taxas de infecção natural pelo T. cruzi em ambientes naturais 

e artificiais, assim como o Panstrongylus lutzi, sugerindo intercambio entre os ciclos 

domiciliar e silvestre do parasito (BARBOSA-SILVA et al., 2016). 

Inquérito soroepidemiológico realizado por Brito et al., (2012), mostrou uma 

estimativa de soroprevalência em indivíduos adultos de 6,5% na mesorregião do Oeste 

potiguar e 3,3% no município de Caicó, na mesorregião Central. Câmara et al., (2010) e 

Barbosa-Silva et al., (2016) demonstraram a importância das espécies endêmicas de 

triatomíneos no Rio Grande do Norte na manutenção do ciclo de transmissão do T. cruzi. 

Sob o ponto de vista epidemiológico são conhecidos dois ciclos de transmissão do 

T. cruzi: domiciliar e silvestre. No ciclo domiciliar ocorre a interação entre os seres 

humanos, animais domésticos e espécies de triatomíneos domiciliadas. No ciclo silvestre 
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o parasito circula entre vetores e hospedeiros vertebrados que são também considerados 

reservatórios. (BARRETO, 1979; FORATTINI, 1980). De acordo com Herrera (2010) os 

hospedeiros vertebrados são principalmente mamíferos das ordens Carnivora, Chiroptera, 

Cingulata, Didelphidomorphia, Lagomorpha, Perisodactyla, Pilosa, Primata, e Rodentia, 

todos encontrados nas Américas. 

O T. cruzi já foi detectado em uma ampla variedade de espécies de animais domésticos 

tais como cães e gatos (BRENER et al., 2000) sendo o primeiro considerado o principal 

reservatório doméstico (MONTENEGRO et al. 2002).  

Poucos estudos demonstram a taxa de infecção de cães pelo T. cruzi no Brasil e 

somado com a importância desses animais na cadeia de transmissão do parasito como 

reservatórios e sentinelas, este trabalho teve como objetivo avaliar a infecção natural pelo 

T. cruzi em Canis familiaris e triatomíneos para verificar a importância destes na 

manutenção do ciclo de transmissão domiciliar. 

Metodologia 

Área de estudo: Baseado nos estudos nos inquéritos epidemiológicos realizados por 

Barbosa-Silva et al. (2016) e Brito et al. (2012) foram selecionados locais de maior 

incidência da infecção pelo T. cruzi em humanos e/ou triatomíneos nas mesorregiões 

Central (Acari e Caicó) e Oeste (Caraúbas e Marcelino Vieira), todos inseridos na faixa 

do semiárido do Rio Grande do Norte. Durante o período de estudo, o município de 

Marcelino Vieira passou a fazer parte da pesquisa devido a investigação e confirmação 

de um surto de Doença de Chagas em humanos. Os cães domiciliados nessas localidades, 

frequentadores do peri e intra domicílio e os triatomíneos capturados no intra e 

peridomicílio em pilha de telhas, galinheiros, currais/cocheiras e qualquer outra estrutura 

que possa servir de abrigo para o inseto foram alvo desta pesquisa. 

Todos os procedimentos com animais foram realizados pelo mestrando, médico 

veterinário com experiência neste manuseio, não sendo necessária marcação dos animais 

ou anestésicos. A identificação do animal utilizou o método de resenha zootécnica (nome, 

idade, pelagem, sinais, etc.) e cadastro dos proprietários (nome, endereço) (ANEXO 1). 

O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais-CEUA 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob protocolo n° 042/2013. 

Seleção dos cães e triatomíneos 
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Coleta de 43 mostras de sangue de cães e captura de 126 triatomíneos foram 

realizados em 15 localidades rurais nos municípios de Acari e Caicó (mesorregião 

Central), e Caraúbas e Marcelino Vieira (mesorregião oeste) no período de abril a agosto 

de 2013 e fevereiro a abril de 2016.   

Coletas de amostra de sangue em cão 

Os cães examinados estavam na faixa etária de sete a 84 meses de ambos os sexos 

e no momento da coleta estavam sem qualquer sintomatologia para Leishmaniose ou 

doença de Chagas. A coleta de sangue dos cães contou com o consentimento e 

colaboração dos proprietários, realizada nas residências de pessoas onde foram 

encontrados triatomíneos no intra ou peri domicílio e/ou que utilizavam os cães na 

atividade da caça. Para a PCR, 10mL de sangue foram coletados da veia cefálica ou 

jugular a depender o porte do animal, sendo 2mL transferidos para tubos de 50mL 

contendo 6mL de Guanidina-HCl 6M/EDTA 0,2 M (Sigma ChemicalCompary, USA) pH 

8,0 (Avila et al., 1991) na proporção de 1:3. As amostras de sangue + Guanidina-HCl 

foram mantidas por uma semana a temperatura ambiente e fervidas a 100°C por 15min, 

após a fervura, permaneceram estocadas a 4ºC até o momento da extração (Britto et al., 

1993). Para sorologia, 8 mL de sangue total foi centrifugado a 2.500 RPM (Excelsa Baby 

1, Fanem, modelo206) por 15min para a separação do soro, em seguida transferido para 

tubo de 1,5mL e mantidos a -20ºC até o momento do uso.   

Detecção de anticorpos anti-T. cruzi e anti-Leishmania. 

As amostras de sangue foram coletadas e submetidas a testes sorológicos para a 

detecção de anticorpos anti-T. cruzi e anti-Leishmania. Para infecção pelo T. cruzi foram 

realizadas: a reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) com formas epimastigotas da 

cepa Y do T. cruzi em meio LIT em fase exponencial de crescimento. O ELISA in house 

para a detecção de anticorpos IgM e IgG. ELISA in house foi realizado conforme a 

metodologia descrita por Voller et al. (1976). Cada amostra foi disposta em placas 

previamente sensibilizadas com formas epimastigotas da cepa Y de T. cruzi em meio LIT 

em fase exponencial de crescimento como antígeno. O conjugado utilizado para 

identificação de IgG ou IgM de anti-imunoglobulina canina obtida, respectivamente, de 

soro imune de cabra e camundongo marcadas (Sigma Chemical Company, St. Louis, 

USA) com peroxidase. O cut-off foi calculado a partir da média dos controles negativos 

somados a três vezes o desvio padrão. As amostras que apresentaram absorbância acima 



58 

 

 

do limite do cut-off foram consideradas reagentes. O critério de positividade da sorologia 

foi baseado no II Consenso Brasileiro da Doença de Chagas (2015). Nos casos agudos, a 

presença de anticorpos anti-T. cruzi da classe IgM detectados por um de duas técnicas 

sorológicas distintas, ou quando associados a anticorpos da classe IgG. Enquanto, na fase 

crônica, a pesquisa de anticorpos IgG foi considerada positiva quando dois métodos com 

princípios diferentes estavam reativos. 

A pesquisa de anticorpos anti-Leishmania foi realizada com teste rápido DPP® 

(Dual Path Platform, Bio-Manguinhos/FIOCRUZ) e ELISA Lh (Enzyme-Linked 

Immuno Sorbent Assay) IgG in house. O antígeno solúvel total de promastigota de 

Leishmania chagasi foi utilizado com o conjugado anti-IgG de cão marcado com 

peroxidase. Segundo o Programa Nacional de Controle da Leishmaniose Visceral foram 

considerados positivos os animais que tem amostras reagentes em dois métodos 

sorológicos distintos (Brasil, 2006). 

Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) 

A extração do DNA foi realizada com fenol-clorofórmio como descrito por 

Gomes et al., 1998. Na amplificação do DNA, as regiões constantes dos minicírculos do 

kDNA constituíram o alvo da reação, amplificando um fragmento de 330pb (pares de 

base) com os iniciadores: 121 (5’-AAATAATGTACGGG(G/T)GAGATGCATGA-3’) e 

122 (5’-GGT 33 TCGATTGGGGTTGGTGTAATATA-3’) (DEGRAVE et al., 1988). As 

reações foram executadas em duplicata, em volume final de 20µL contendo Tris-HCl 

10mM (pH9.0), água Milli-Q, KCl 75mM, MgCl2 3,5mM, 0,2mM de cada 

deoxinucleotídeo (Invitrogen, Califórnia, USA), 1U de Taq Platinum DNA polimerase 

(Invitrogen, Califórnia, USA), 25pmoles de cada iniciador da reação e 2µL do DNA. 

Como controle positivo da extração do DNA foi utilizado o DNA de cultura acelular do 

T. cruzi RN 26 (0,05p/mL) TcI, SM 73 (0,05p/mL) TcII , SM 76 (0,05p/mL) TcIII. Na 

PCR foi utilizado como controle de cultura o DNA da SM 73 (100ng/μL). Os controles 

negativos foram amostras de sangue humano livres com sorologia não reativa. Para evitar 

contaminações, cada etapa da reação foi realizada em ambientes separados, utilizando 

reagentes e equipamentos exclusivos. O programa de amplificação foi constituído de 

desnaturação inicial a 95ºC (5min), 35 ciclos de desnaturação a 95ºC (5min), anelamento 

a 65ºC (1min), extensão a 72ºC (1min) e extensão final por 10min em termociclador 

(Mastercycler gradient-Eppendorf, Hamburg, Germany) (Gomes et. al., 1998). Os 

produtos amplificados pela PCR foram visualizados por eletroforese em géis de 
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poliacrilamida a 6%, revelados pela prata (SANTOS et al., 1993) e o tamanho das bandas 

amplificadas comparado ao marcador de peso molecular de 100pb (SteapLadder, 

Promega, Madison, USA). 

Captura e identificação das espécies de triatomíneos 

Os triatomíneos foram capturados manualmente com auxílio de pinças no intra e 

peridomicílio dos locais em que amostras de sangue nos cães domiciliados foram 

colhidos, sem o uso de substâncias desalojantes ou armadilhas. No Laboratório de 

Biologia dos Parasitos e Doença de Chagas/DACT/CCS, os insetos foram identificados 

quanto a espécie de acordo com a chave de identificação proposta por Carcavallo et 

al.(1998).  

Exame direto e PCR do conteúdo intestinal dos triatomíneos 

Para a esterilização externa, cada inseto foi colocado em solução de White por 30 

minutos, em seguida foram passados rapidamente em agua destilada estéril. Em ambiente 

asséptico e sobre gaze, as assas e cutícula em torno do abdômen foram removidas com a 

auxílio de pinça e tesoura, afim de retirar o conteúdo intestinal. Conforme técnica descrita 

por Brofen et. al. (1993), o conteúdo intestinal de cada triatomíneo foi colocado em poço 

de placa plástica de 24 poços (Corning Incorporated, NY, USA) contendo 500µl de PBS 

(Phosphate Buffered Saline) estéril. O material foi macerado e dessa mistura uma pequena 

alíquota foi colocado entre lâmina e lamínula para a observação de formas móveis do 

parasito. Outra alíquota de 200µl foi diluído em Guanidina-HCl 6M/EDTA 0,2M sendo 

armazenado à temperatura ambiente e fervidos após sete dias à 100°C por 15 minutos, 

para que ocorra a linearização dos minicírculo do DNA do kDNA (Brito et. al., 1993). A 

extração, amplificação e visualização do DNA foi realizada conforme etapas descritas no 

item 3.5.1. 

4-RESULTADOS 

4.1- Sorologia anti-T. cruzi e anti-Leishmania 

Na sorologia anti-T. cruzi, 27,9% (12/43) dos cães apresentaram sorologia reativa, 

enquanto que na sorologia anti-Leishmania 9,3%(4/43) dos animais estavam reativos. O 

Gráfico 1 mostra os resultados de sorologia sugestiva de fase aguda da infecção pelo T. 

cruzi que representaram 16,3%(7/43), e de fase crônica 11,6%(5/43). A pesquisa de 

anticorpos anti-T.cruzi da classe IgM identificou 21,0% (9/43) das amostras reativas. E 
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para anti-T.cruzi da classe IgG foi reativo em 16,3%(7/43) nas amostras no Elisa e14% 

(6/43) na RIFI (Tabela 1). 

 

Gráfico 1- Percentual de amostras reativas nos testes sorológicos sugestivo de fases 

agudas e crônica da infecção pelo T. cruzi e por Leishmania em cães procedente da área 

rural nos municípios de Caraúbas, Marcelino Vieira, Acari e Caicó no período abril a 

agosto de 2013 e fevereiro a abril de 2016. 

 

 

Tabela 1- Número e percentual de amostras de soro com anticorpos anti-T cruzi reativas 

por município no período abril a agosto de 2013 e fevereiro a abril de 2016.  

MUNICÍPIO ELISA TC IgG 

R/T(%) 

ELISA TC IgM 

R/T(%) 

RIFI 

R/T(%) 

Acari 1/16(6,3) 1/16(6,3) 3/16(18,7) 

Caicó 1/4(25,0) 1/4(25,0) 0/4(0,0) 

Caraúbas 5/18(27,8) 2/18(11,1) 2/18(11,1) 

Marcelino Vieira 0/5(0,0) 5/5(100,0) 1/5(20,0) 

TOTAL 7/43(16,3) 9/43(21,0) 6/43 (14,0) 

R: Reativo; T: total de amostras; %: Percentual 

 

 

 

4.2- PCR das amostras de sangue de cães 

Na PCR, 41,9% (18/43) das amostras apresentaram o fragmento de 330pb do 

minicírculo do kDNA. Desses, 9,3% (4/43) estavam no município de Acari, 2,3% (1/43) 

em Caicó, 20,9% (9/43) em Caraúbas e 9,3% (4/43) em Marcelino Vieira (Tabela 2). 

Quando analisado cada município isoladamente, 20% (1/4) dos animais de Caicó 

apresentavam positividade no kDNA do T. cruzi, 23,5% (4/17) em Acari, 52,9% (9/17) 
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em Caraúbas, 80% (4/5) em Marcelino vieira apresentaram positividade na PCR. (Gráfico 

2). 

Gráfico 2- Percentual de amostras de sangue de cães positivas na PCR kDNA do T. cruzi 

por município 

 

 

O gráfico 3 mostra a concordância entre a sorologia e PCR também nesses 

municípios. A concordância positiva foi observada em 23,2% (10/43) das amostras entre 

sorologia e PCR. Em 16,3%(7/43) apresentaram PCR positiva e sorologia não reagente, 

7% (3/43) com sorologia reagente e ausência de 330pb na PCR e 41,9% (18/43) não 

apresentaram nenhum resultado sorológico ou molecular. 

Gráfico 3- Percentual de amostras concordantes entre sorologia e PCR para T. cruzi 

 

 

4.3- Identificação das espécies de triatomíneos e infecção natural  

A tabela 2 sumariza as capturas dos 121 triatomíneos em todos os municípios. Os 

espécimes foram identificados como T. brasiliensis, T. pseudomaculata, P. lutzi e R. 

nasutus. Adultos e ninfas de T. brasiliensis foram encontrados em todas as localidades no 

peridomicílio e no intradomicílio.  
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No município de Acari foram encontrados seis adultos e duas ninfas de T. 

pseudomaculata no peridomicílio e intradomicílio e uma forma adulta de P. lutzi no 

peridomicílio, além de sete adultos e 37 ninfas de T. brasiliensis. Em Caraúbas, foram 

encontradas nove formas adultas e seis ninfas de T. pseudomaculata; uma ninfa de R. 

nasutus e 15 ninfas e três adultos de T. brasiliensis. Marcelino Vieira revelou 4 formas 

adultas e 25 ninfas de T. brasiliensis após a coleta. Caicó não se registrou captura durante 

esse período.  

As análises do conteúdo intestinal avaliados inicialmente por exame direto e 

xenocultura revelaram positividade de 27% (34/121) das amostras (dados não mostrados). 

A PCR do conteúdo intestinal revelou que 78,5%(95/121) das amostras foram 

identificados o fragmento de 330pb do DNA do T. cruzi. Todos os exemplares de T. 

brasiliensis capturados nas localidades de Volta do Rio em Acari e Arapuá em Marcelino 

Vieira estavam infectados (Tabela 2). Elevados índices de infecção foram identificados 

em Volta do Rio (100%) Quixaba (83,3%), Poço da Baixa (100%), Pitombeira (100%), 

Arapuá (100%) e Barreiras (100%). 

A infecção em cães e triatomíneos foram observados em sete das 15 localidades. 

No município de Acari, nas localidades de Coronel Santa Rosa, Quixaba e, Ingá foi 

registrado a infecção em 30%(4/12) dos cães e 62,2%(3/53) de triatomíneos (Gráfico 4). 

Em Caraúbas, percentuais elevados de infecção em cães 44,4%(4/9) e triatomíneos 

84,6%(33/39) foram registrados nas localidades de Poço da Baixa, Ozael Fernandes e 

Pitombeira (Gráfico 5). Em Marcelino Vieira, nas localidades Arapuá e Barreiras, 

80%(4/5) dos cães apresentaram o fragmento de 330pb na PCR, assim como 100%(29/29) 

dos triatomíneos examinados (Gráfico 6). 

Quando se compara os resultados da infecção entre cães e triatomíneos, houve 

infecção em todas os municípios exceto no município de Caicó que foi somente coletados 

sangue dos animais e não houve captura do inseto, e em algumas localidades do município 

de Caraúbas não foram encontrados insetos durante a coleta.  

 

 

 

 

Gráfico 4- Percentuais de infecção pelo T. cruzi pela PCR em cães e triatomíneos em 

localidades rurais no município de Acari/RN 
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Gráfico 5- Percentuais de infecção pelo T. cruzi pela PCR em cães e triatomíneos em 

localidades rurais no município de Caraúbas/RN 
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Gráfico 6- Percentuais de infecção pelo T. cruzi pela PCR em cães e triatomíneos em 

localidades rurais no município de Marcelino Vieira/RN 
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Tabela 2- Infecção natural do Canis familiaris e triatomíneos pelo T. cruzi detectados 

pela PCR do kDNA  

MUNICÍPIO C. familiaris 

P/T (%) 

Triatomíneos 

P/T (%) 

Espécie 

Triatomíneos 

ACARI 

Cel. Santa 

Rosa 

2/2 (100,0) 1/8 (12,5) T. brasiliensis 

Quixaba 1/3(33,3) 5/6(83,3) T. brasiliensis 

Ingá 1/7(14,3) 7/15 (46,6) T. brasiliensis, P. lutzi,  

T. pseudomaculata 

Bico da Arara 0/3(0,0) 2/6 (33,3) T. brasiliensis 

Volta do Rio 0/2(0,0) 18/18 (100) T. brasiliensis 

CARAÚBAS 

Poço da baixa 1/6 (17,7) 18/18(100) T. brasiliensis, T. pseudomaculata 

Ozael 

Fernandes 

1/1(100,0) 0/6(0,0) T. brasiliensis 

Pitombeira 3/3(100,0) 15/15(100) T. brasiliensis, R. nasutus 

Cachoeirinha 3/4(75,0) N/E N/E 

9 de outubro 1/1(100,0) N/E N/E 

Alto da Boa 

Vista 

0/1(0,0) N/E N/E 

Boa Esperança 0/1(0,0) N/E N/E 

MARCELINO VIEIRA 

Arapuá 2/2(100,0) 3/3 (100) T. brasiliensis 

Barreiras 2/3(66,7) 26/26(100) T. brasiliensis 

CAICÓ 

Inês Velha 1/4(20,0) N/R N/R 

TOTAL 18/43(41,9) 95/121(78,5) T. brasiliensis, P. lutzi, 

T. pseudomaculata, R. nasutus 

P: positivo; T: total de amostras; %: Percentual (*) Diagnostico por PCR; N/E: Não 

encontrado; N/R: Não realizado.   
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Discussão 

A importância do cão na epidemiologia da infecção vem sendo relatada em estudos 

como o inquérito sorológico realizado por Perez, (2016), que verificou a soroprevalência 

de 28% das amostras reativas para infecção por T. cruzi no Estado do Piauí. Bezerra 

(2014) realizou diagnóstico molecular em cães no município de Tauá/CE, 25,6% foram 

positivos na PCR multiplex. Também no Ceará, Lima (2012) investigou a infecção em 

quatro áreas da periferia da cidade de Jaguaruana e encontrou 22% de soroprevalência 

para a infecção pelo T. cruzi naquele município. Herrera (2005) apontou 11% dos cães 

soro reagentes na Serra da Capivara no Estado do Piauí. ROQUE (2013) sugeriu a alta 

exposição dos cães à infecção devido a presença de anticorpos Anti-T. cruzi no município 

de Abaetetuba no Pará.  

Em trabalho realizado por Kjos et al., (2008), a infecção pelo T. cruzi foi relatada 

em diferentes raças de cães. Embora não tenha sido observada predileção racial, a maior 

frequência de casos foi observada em raças esportivas e de trabalho. Com a expansão das 

moradias, os cães albergados em canis também se mostraram suscetíveis à infecção 

(CURTIS-ROBLES et al., 2017). Essa maior prevalência da infecção nos cães 

provavelmente está associada com o estilo de vida dos cães e hábitos insetívoros. Os 

ambientes em que esses animais vivem favorecem o contato com vetores e hospedeiros 

vertebrados silvestres infectados. Pela forma que estão expostos ao vetor, os cães podem 

ser apontados como indicadores da infecção, mostrando que a infecção está ativa na 

localidade (ABAD-FRANCH et al. 2011; ESTRADA-FRANCO, 2006; GÜRTLER, 

2007). 

A similaridade filogenética com alguns tripanossomatídeos, fez-se necessário a 

realização do diagnóstico diferencial para Leishmania em todos os cães envolvidos no 

estudo para evitar resultados falso positivos. Neste estudo, 9,3% dos animais 

apresentaram anticorpos anti-leishmania, destes apenas um apresentou sorologia 

sugestiva de infecção por T. cruzi e Leishmania. O calazar canino inicialmente descrito 

como zoonose rural e permanece neste ambiente como demonstrado pela sorologia aqui 

descrita. Enquanto, isto a urbanização do calazar canino na mesorregião estudada também 

foi descrita por vários autores com dados muito preocupantes. Amora et al. (2006) 

encontraram 45% dos cães com sorologia reativa para Leishmania que viviam em áreas 

rurais na periferia do município de Mossoró/RN. No mesmo ano, Matos et al.(2006) 

descreveram 28% de reatividade de cães com sintomatologia sugestiva de Leishmania no 
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mesmo município. Na cidade de Caicó/RN, Batista (2008) encontrou positividade de 

5,02% de animais domiciliados e 8,5% de cães que estavam no Centro de Zoonoses da 

cidade. Os resultados de reatividade para Leishmania e T. cruzi aqui descritos podem estar 

relacionadas com a sobreposição de áreas endêmicas. 

O 2º consenso brasileiro em doença de Chagas descreve o diagnóstico levando em 

conta as fases aguda e crônica da infecção (DIAS et al., 2015). O diagnóstico 

parasitológico quando positivo tem valor confirmatório absoluto, mas durante a fase 

crônica a parasitemia está subpatente, e os métodos parasitológicos de 

enriquecimento/multiplicação, hemocultura e xenodiagnóstico apresentam baixa 

sensibilidade, o que implica a ausência de valor diagnóstico quando o resultado for 

negativo. Assim, o diagnóstico molecular por meio da PCR pode ser utilizado em casos 

de suspeita clínica e epidemiológica nas fases aguda e crônica com resultados promissores 

por vários autores. Em estudo realizado por Moser et. al., (1989) onde utilizou a 

amplificação do DNA do T. cruzi para avaliar a infecção de vetores e hospedeiros, 

concluiu que a PCR pode ser usada para avaliar um grande número de amostras em um 

único dia. Schijman et. al. (2003) demonstraram a sensibilidade de 100% da PCR em 

amostras de crianças infectadas, as quais tinham as mães sororeativas. Para avaliar a 

sensibilidade da PCR em relação ao xenodiagnóstico, Enriques et. al., (2013) analisou 

amostras de sangue de 43 cães e 13 gatos sororreagentes no ELISA e na hemaglutinação 

direta e concluíram que a PCR foi mais sensível que a xenocultura e hemocultura, 

podendo ser utilizado para detectar cães e gatos naturalmente infectados. 

No presente estudo, 41,9% das amostras apresentaram o fragmento de 330pb do 

minicírculo do kDNA com maior percentual em Marcelino vieira (80%), quando 

comparamos com os municípios de Caraúbas, Acari e Caicó. Estudo realizado por 

Santana et. al., (2011) descreveu que 84,6%(11/13) dos animais sororeagentes foram 

positivos na PCR no Estado da Paraíba e no município de Caicó no Rio Grande do Norte. 

Enquanto que Bezerra (2014) encontrou 25,6% de positividade na PCR multiplex para a 

avaliação da infecção em cães no Estado do Ceará. 

Em 16,3%(7/43) das amostras de sangue de cães apresentaram PCR positiva e 

sorologia não reagente. Este fato pode estar relacionado com a intensidade da resposta 

imunológica em animais com infecção subpatente que podem apresentar resultado falso 

negativo, ou ainda, a manifestação da resposta imune específica acontecer duas a três 

semanas depois da infecção mascarando o resultado da sorologia (GÜRTLER et. al., 
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2015). Além disso, Os dados encontrados podem relacionados a maior sensibilidade da 

PCR em detectar até 0,1 fg de DNA do parasito no sangue (GOMES et al. 1999) e pela 

parasitemia mais prolongada nestes animais (GÜRTLER et. al., 1986). Assim, o resultado 

dos exames parasitológicos ou sorológicos pode ser influenciado pelo estagio da infecção.  

Com o intuito de elucidar os questionamentos entre reservatórios e vetores foram 

analisados os triatomíneos que coexistiam com os cães nas áreas estudadas. Adultos e 

ninfas de T. brasiliensis, T. pseudomaculata, R. nasutus e adultos do P. lutzi foram 

capturadas em ambientes peridomicíliar e/ou intradomiciliar de todas as localidades 

estudadas. Estas espécies também foram identificadas por Barbosa da Silva et al., (2016) 

com destaque para a maior frequência do T. brasiliensis nas áreas estudadas e maior 

número de insetos encontrados na mesorregião Oeste quando comparada a central do 

Estado. Outros autores relatam que o T. brasiliensis como a espécie mais importantes na 

transmissão do T. cruzi na região do semiárido no Nordeste do Brasil, devido a capacidade 

de colonização de ambientes silvestres e domiciliar (DALFON-TEIXEIRA et. al., 2009).  

O ambiente peridomiciliar: chiqueiro, galinheiro, cercas de pedra, currais e 

cocheiras foram locais de captura de triatomíneos utilizados aqui para verificar a 

coabitação de insetos e animais domesticados e assim favorecer a infecção e manutenção 

de infecção ativa pelo T. cruzi também sugerido por Abad-Franch et al., (2011) Gurtler 

& Cardinal, (2015), Curtis-Robles et al., (2017). O elevado percentual de infecção com 

T. cruzi em cães por meio da sorologia e/ou PCR positivos associados a com a presença 

de 100% dos triatomíneos que foram capturados no mesmo dia em que as amostras de 

sangue de animais no município de Marcelino Vieira reforçam a descrição de um surto 

relatado seis meses antes da coleta, em que os residentes das duas localidades, sítio 

Arapuá e Barreiras teriam se infectado devido ao consumo caldo de cana contaminado 

(VARGAS et. al., 2018). Esta informação corrobora com Dias et. al., (2011) que cita a 

contaminação oral como a forma importante de transmissão no Brasil nos últimos anos. 

O primeiro caso de infecção humana pela via oral foi registrado por Mazza et. al., em 

1936 na Argentina por ingestão do leite materno. No Brasil, a possibilidade de infecção 

oral pelo T. cruzi foi relatada por Shikanay-Yasuda et. al. (1991) ao investigar casos de 

fase aguda da doença de Chagas em 26 pessoas no município de Catolé do Rocha na 

Paraíba. Além dessas localidades, Ferreira et. al. (2014) relatam casos de infecção oral 

em Riacho de Santana-BA e Navegantes-SC pelo consumo de caldo de cana; em Axixá 

do Tocantins-TO a infecção se deu pelo consumo de palmito contaminado e em Ibitinga 
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e Macaúbas, também no Estado da Bahia, a infecção se deu pelo consumo de água 

contaminada. 

Em análise realizada com triatomíneos capturados em canis no Texas, Curtis-

Robles et al., (2017), demonstraram que todos os triatomíneos tinham exclusivamente 

sangue de cão no conteúdo intestinal e que 80% dos insetos estavam infectados e cães 

infectados tinham o DNA do parasito no sangue e tecidos do coração, útero e mama. Esse 

resultado, somando com os a capacidade de transmissão triatomíneos para no repasto 

sanguíneo proposto por Gurtler et. al. 1996 coloca o cão em posição de destaque no ciclo 

de transmissão do T. cruzi 

Em trabalho realizado por Kjos et al., (2008), a infecção pelo T. cruzi foi relatada 

em diferentes raças de cães. Embora não tenha sido observada predileção racial, a maior 

frequência de casos foi observada em raças esportivas e de trabalho. Com a expansão das 

moradias, os cães albergados em canis também se mostraram suscetíveis à infecção 

(CURTIS-ROBLES et al., 2017). Essa maior prevalência da infecção nos cães 

provavelmente está associada com o estilo de vida dos cães e hábitos insetívoros. Os 

ambientes em que esses animais vivem favorecem o contato com vetores e hospedeiros 

vertebrados silvestres infectados. Pela forma que estão expostos ao vetor, os cães podem 

ser apontados como indicadores da infecção, mostrando que a infecção está ativa na 

localidade (ABAD-FRANCH et al. 2011; ESTRADA-FRANCO, 2006; GÜRTLER, 

2007).  

Dados epidemiológicos dos últimos 10 anos sobre a infecção pelo T. cruzi no RN 

mostraram inicialmente um inquérito soroepidemiologico com descrição de 6,5% dos 

indivíduos sororeativos com estimativa de aproximadamente 14.000 indivíduos 

infectados (BRITO et al., 2012). Em seguida demonstrou que a infecção natural por T. 

cruzi em triatomíneos no RN em infestações em ecotopos naturais e artificiais no 

peridomicílio e ambientes silvestres do T. brasiliensis, T. pseudomaculata, e R. nasutus 

com elevados índices de infestação no intradomicílio e peridomicilio (BARBOSA DA 

SILVA et al 2016). Outros dados com a caracterização molecular relataram que pela 

primeira vez foi observado isolados do T. cruzi III (TcIII) em espécimes do P. lutzi, T. 

brasiliensis em indivíduos cronicamente infectados, o que adiciona um novo dado à 

epidemiologia da doença de Chagas no semiárido nordestino (CÂMARA et. al., 2012, 

MARTINS et. al., 2015, BARBOSA DA SILVA et. al., 2016). A detecção do TcII e TcIII 

em T. brasiliensis confirma que esta espécie de triatomíneo exerce um papel fundamental 



69 

 

 

nos ciclos epidemiológicos de transmissão por ser encontrada em ecótopos silvestre, 

peridoméstico e doméstico (CÂMARA et al., 2010). Outra questão intrigante em relação 

à infecção chagásica se refere à variabilidade das manifestações clínicas no decorrer da 

doença causando danos irreversíveis e reduzindo a qualidade e expectativa de vida do 

indivíduo infectado. Neste momento a descrição de cães domesticados que frequentam o 

peridomicilio e domicilio, criados com outros carnívoros domésticos ou em contato com 

outras criações peridomiciliares apresentam maior predisposição a infecção devido a 

exposição constante ao vetor favorecendo a manutenção do ciclo domiciliar da infecção, 

representando de forma curiosa a manutenção epidemiológica da doença de Chagas nas 

localidades. Dessa forma, o monitoramento desses animais e pessoas infectadas é de 

fundamental importância para conhecer o perfil epidemiológico do risco de transmissão 

da doença de Chagas em áreas endêmicas. 

Conclusões 

✓ A infecção pelo T. cruzi em cães e triatomíneos no peridomicílio favorece à 

confirmação do ciclo domiciliar da infecção; 

✓ Em todos os municípios estudados houve a presença de cães e triatomíneos 

infectados;  

✓ Os resultados dos exames sorológicos e parasitológicos para Leishmania e T. cruzi 

sugerem a sobreposição de áreas endêmicas; 

✓ O T. brasiliensis foi encontrado em todos os municípios estudados com elevado 

índice de infecção; 

✓ Elevados índices de infecção em triatomíneos foram encontrados nas regiões 

estudadas; 

✓ A PCR mostrou ser o método mais sensível para a detecção de T. cruzi em cães e 

triatomíneos infectados; 

✓ O Canis familiaris pode ser apontado como indicador de novos casos da infecção 

pelo T. cruzi no semiárido do Brasil; 
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