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mportantes contribuições
para o estudo da doença
de Chagas, especialmen-
te sobre a patogênese das
alterações cardíacas e neu-

rológicas associados à enfermidade,
estão sendo desen-
volvidas por pesqui-
sadores do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC).
Buscando identificar
mecanismos de re-
gulação criados pelo
próprio organismo
que estão envolvi-
dos no controle do
protozoário causa-
dor da infecção, o
Trypanosoma cruzi,
foram investigadas a
miocardite e a me-
ningoencefalite as-
sociadas à infecção
chagásica em estu-
dos experimentais
com primatas e ca-
mundongos. Os re-
sultados apontam
novas perspectivas
terapêuticas.

As bases do me-
canismo responsável
pela migração de cé-
lulas inflamatórias
para o tecido cardí-
aco durante a infec-
ção pelo T. cruzi, que
dá origem à miocar-
dite, começam a ser
desvendadas. “A
mais importante mo-
lécula envolvida nes-
te processo é a
CCR5”, apresenta o
pesquisador Cristia-
no Marcelo Espínola Carvalho, que es-
tuda o tema como sua tese de douto-
rado no Laboratório de Pesquisas em
Auto-imunidade e Imuno-regulação do
IOC. O processo ocasiona a miocardi-
te, inflamação do músculo cardíaco

que atinge de 20 a 30% dos pacien-
tes na fase crônica da infecção e é a
principal causa de óbito da doença.

Mais rara, a meningoencefalite –
inflamação do sistema nervoso central
(SNC) que acomete principalmente

indivíduos abaixo de 2 anos de idade
– também é alvo de estudos. A
pesqusia verificou que existem molé-
culas distintas envolvidas na formação
da miocardite e da meningoencefali-
te. Iniciado em 1995, o estudo usou
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como modelos experimentais camun-
dongos de diferentes linhagens.

“Observamos que a entrada de cé-
lulas inflamatórias no SNC, assim como
o controle do parasito, são independen-
tes das moléculas CCR5 e CCR1”, escla-

rece a pesquisadora
Andréa Alice da Sil-
va, doutoranda no
IOC. Estas moléculas
foram descritas ante-
riormente pelo grupo
do laboratório como
importantes para a
migração celular para
o tecido cardíaco du-
rante a infecção pelo
T. cruzi, resultando
na miocardite. No
entanto, não estão
essencialmente en-
volvidas na resposta
imune que controla o
parasito. Assim, mos-
tram-se um potenci-
al alvo terapêutico
para o controle da in-
flamação cardíaca.

Para Joseli Lan-
nes, chefe do Labo-
ratório de Pesquisas
em Auto-imunidade
e Imuno-regulação,
onde as pesquisas
são desenvolvidas,
os estudos abrem a
possibilidade de tes-
tar novas drogas
com o objetivo de
melhorar a qualida-
de de vida dos paci-
entes com mal de
Chagas. “Estamos
tentando contribuir
para o avanço na

busca de alvos terapêuticos na doen-
ça”, resume. A doença de Chagas é
endêmica no Brasil, não tem cura ou
vacina e acomete cerca de seis milhões
de brasileiros, segundo dados do Mi-
nistério da Saúde.

Estudo avalia os
mecanismos de atuação
do T. cruzi, o causador
do mal de Chagas


