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RESUMO 
 
Introdução: A COVID-19 é uma infecção viral que apresenta quadros mais agressivos em pacientes com 
comorbidades. Pacientes com Doença de Chagas podem ter pioras no quadro clínico devido a coinfecção. 
Objetivo: classificar os portadores de doença de Chagas como pacientes de risco para a infecção pelo 
SarsCov-2. Metodologia: revisão sistemática de acordo com a declaração PRISMA, por meio de base de 
dados; BVS, CAPES, Google Acadêmico, PubMed e Scielo. Resultados e Discussão: Das literaturas 
selecionadas cinco pesquisas de ensaio teórico apontaram possível interação na coinfecção e três 
pesquisas de campo não encontraram evidências de interação. Considerações finais: É inconclusivo 
através dos estudos selecionados classificar os portadores de Doença de Chagas como pacientes de risco 
para a infecção pelo SarsCov-2 devido a ausência de pesquisas com populações maiores de coinfectados 
onde seja possível verificar através de testes sorológicos a relação de reativação aguda da Doença de 
Chagas ou maior ativação do receptor P2X7, havendo uma discordância entre as pesquisas que utilizaram 
o método de ensaio teórico e estudos de campo. 
 
Palavras Chave: SARS-CoV-2; Pandemia; Trypanosoma Cruzi; Doença tropical Negligenciada. 
 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: COVID-19 is a viral infection that presents more aggressive conditions in patients with 
comorbidities. Patients with Chagas disease may experience worsening of the clinical picture due to co-
infection. Objective: to classify patients with Chagas disease as patients at risk for infection by SarsCov-2. 
Methodology: systematic review according to the PRISMA declaration, using a database; BVS, CAPES, 
Google Scholar, PubMed and Scielo. Results and Discussion: From the selected literature, five theoretical 
essay studies pointed to possible interaction in co-infection and three field studies did not find evidence of 
interaction. Final considerations: It is inconclusive, through the selected studies, to classify patients with 
Chagas disease as patients at risk for infection by SarsCov-2 due to the lack of research with larger 
populations of co-infected where it is possible to verify through serological tests the relationship of acute 
reactivation of Chagas disease or greater activation of the P2X7 receptor, with a disagreement between 
studies that used the theoretical test method and field studies. 
 
Keywords: SARS-CoV-2; Pandemic; Trypanosoma cruzi; Neglected tropical disease. 

 

 

 

 



 
 

 

Introdução 

 

 

A Doença de Chagas é uma infecção parasitária crônica, sistêmica, causada pelo 

protozoário Trypanosoma cruzi, descoberta em 1909, uma enfermidade que pode causar 

cardiomiopatia, megasíndromes digestivas, ou ambos.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Seu ciclo biológico é caracterizado como heteroxênico, em duas etapas: uma no 

triatomídeo, um inseto popularmente conhecido como barbeiro; e outra no portador 

vertebrado (homem e mamíferos silvestres) (IGLESIAS, 1997; RASSI et al., 2010). 

A transmissão da doença de chagas pode ser pela picada do vetor, transfusão de 

sangue infectado, transmissão oral e congênita, menos comumente, ingestão de carne 

malcozida de animais infectados, transplante de órgãos e acidentes de laboratório (DIAS, 

2005). 

Ao penetrar no hospedeiro vertebrado, o T. cruzi causa uma reação inflamatória 

aguda, assim como ciclo biológico se divide em duas etapas, a patogênese é dividida 

em fatores ligados ao parasito: como tropismo, virulência, carga parasitária adquirida, 

reativação.  E fatores relacionados ao hospedeiro: idade (maior gravidade na infância 

devido não amadurecimento total do sistema imune), alimentação (subnutrição eleva a 

letalidade) e sexo (homens tem maior incidência na miocardiopatia chagásica crônica do 

que mulheres) (IGLESIAS, 1997; MARKELL, 2003). 

Na fase aguda, há possibilidade do processo de miocardite, assim como como 

megacólon e megaesôfago. Já na fase crônica, a parasitemia cai muito, além de ser 

possível observar a reativação da doença, que ocorre em situações de imunodepressão 

(IGLESIAS, 1997).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, até outubro de 2022, foram 

aproximadamente mais de 6.500.000 mortes causadas pelo COVID-19. Os sintomas 

mais comuns da infecção são febre, tosse seca e fadiga, porém em casos mais graves, 

pode levar a falta de ar, dor no peito e febre alta (OMS, 2022). 

A detecção da infecção por SARS-CoV-2 é importante porque permite medidas 

apropriadas de controle de infecção, mas os médicos não devem ignorar a possibilidade 



 
de co-infecção por SARS-CoV-2 e Doença de Chagas. (RAWSON et al. 2020). As 

infecções virais respiratórias predispõem os pacientes a co-infecções, levando a um 

aumento da gravidade e mortalidade da doença (COX et al., 2020). 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão sistemática qualitativa da literatura 

disponível em bancos de dados digitais, através de uma análise descritiva que busca 

entender a temática do impacto da COVID-19 nos portadores da doença de Chagas. 

 

Material e Métodos 

 

 

Foi selecionado seis bancos de dados digitais: BVS, CAPES, Google Acadêmico, 

Pubmed e Scielo. O número alto de bancos de dados foi determinado devido à restrição 

de data de publicação da pesquisa, dois anos anteriores a 2022, levando em 

consideração que o evento epidemiológico da COVID-19 é considerado recente do ponto 

de vista histórico, uma restrição dos bancos de dados dificultaria o acesso a publicações 

recentes. 

Para a escolha das palavras chaves, para a pesquisa nos bancos de dados, foi 

utilizado a estratégia PICo, onde as mesmas enquadraram-se respectivamente, de 

acordo com o método, em: população, “doença de Chagas”; fenómeno de interesse, 

“COVID-19”; contexto, “pandemia” (DIB, 2014). 

Geralmente, evita-se utilizar palavras chaves redundantes ou muito interligadas a 

uma mesma temática, como “COVID-19” e “pandemia”, toda havia, novamente por se 

tratar de uma pesquisa com recorte temporal pequeno e recente do ponto de vista 

histórico, palavras chaves distantes como “doenças cardíacas” e “comorbidades” poderia 

inviabilizar a amostragem da pesquisa. Segue o fluxograma utilizado para amostragem 

de acordo com método PRISMA: 



 

 

Imagem1- Fluxograma modelo PRISMA. Referências; BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Periódicos 
CAPES, Google Acadêmico, Pubmed, Scielo. 

 

Incialmente foram selecionados 180 artigos, que após a identificação entre as 

bases de dados foram excluídos 29 pela não disponibilidade na integra. Dos 161, 137 

foram retirados por não apresentarem relação com a temática (título, leitura do resumo 

e duplicidade dentro da mesma base de dados).  

Logo, restaram 24 artigos, dos quais 15 foram excluídos após leitura na integra, 

estes não responderam à pergunta do estudo ou apresentaram duplicidade entre as 

bases de dados. Assim, restaram 8 artigos incluídos para o presente trabalho. 

Após a triagem pelo método PRISMA os periódicos passaram por nova seleção 

separando as revisões bibliográficas das pesquisas e estudos experimentais, como 



 
pesquisa de campo e estudo de caso. Resultando em 5 revisões da literatura, 2 estudos 

observacionais e 1 estudo de caso, separados por metodologia, conforme tabelas a 

baixo; 

Quadro I- ensaios teóricos incluídos neste estudo. 

 
 
Quadro 2. Pesquisas de campo incluídos neste estudo. 

 



 
 

Resultados e Discussão 

 

 

Ezequiel et al. (2020), buscaram através de uma revisão literária narrativa apontar 

aspectos até então estabelecidos da doença de Chagas e suas complicações com 

possíveis interações com a SarsCoV-2, os resultados obtidos indicam que os 

mecanismos da doença teoricamente representam um risco para a exacerbação da 

disfunção cardíaca por Doença de Chagas assim como sua reativação aguda, devido a 

imunossupressão terapêutica do paciente.   

 Logo, segundo Zaidel et al. (2020), é possível haja impacto bilateral, sendo o 

portador do Chagas um paciente de risco para as complicações da COVID-19, como os 

eventos da infecção de SarsCoV-2, pode desencadear a reativação aguda do Chagas, 

porém os autores abordam a Doença de Chagas como se fosse uma manifestação 

clínica única, não separando em aguda e crônica.  

A doença de Chagas possui duas fases, aguda e crônica, com diferentes 

desfechos patológicos possíveis, como, por exemplo, a cardiomiopatia chagásica e 

hepatomegalia, logo, segundo Marcel cada aspecto específico da apresentação clínica 

precisa ser levado em consideração durante o desenvolvimento da pesquisa (Mayoral et 

al., 2020).  

A pesquisa de Mayoral et al. (2021), aponta a necessidade da ampliação de 

ensaios clínicos relacionando as doenças, assim como a utilização de heparina de baixo 

peso molecular em pacientes com a coinfecção das doenças mencionadas, já que ambas 

as enfermidades aumentam o risco de eventos tromboembólicos. Porém, Hasslocher-

Moreno (2022), aponta a necessidade de elucidar as informações relacionadas a Doença 

de Chagas, sendo indicado o uso de anticoagulante apenas em pacientes com 

predisposição para acidentes vasculares cerebrais.  

Dias-Hernandez et al. (2021), apontam a possibilidade do COVID-19 desencadear 

a cardiopatia chagásica na fase crônica, influenciado por fatores parasitários e fatores 

do hospedeiro, assim como a reativação da doença devido a imunossupressão 

farmacológica induzida pela doença. 



 
Pereira & Faria (2021), apontam o receptor P2X7 - um canal iônico sensível a 

concentrações de ATP, que quando ativado, promove a liberações de citocinas pró-

inflamatórias - e a Doença de Chagas, pois na fase aguda da doença o Trypanosoma 

cruzi rompe as células infectadas, elevando os níveis de ATP extracelular, aumentando 

a resposta inflamatória após ativar o receptor. O quadro pode indicar uma progressão da 

COVID-19 em pacientes coinfectados, já que o vírus sabidamente promove uma ativação 

desenfreada de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1β. 

Todavia, Molina et al. (2021), em um estudo de coorte com pacientes COVID-19 

com e sem Doença de Chagas, apontou não ter encontrado diferenças significativas em 

termos de apresentação clínica e desfecho dos pacientes com Doença de Chagas em 

relação ao controle.  

Resultado similar obtido pelo estudo retrospectivo de Hasslocher-Moreno et al. 

(2022), em que as mortes por COVID-19 não foram mais significativas do que pacientes 

que não eram diagnosticados com Doença de Chagas, por tanto não parecem ser um 

fator prognóstico relacionado a coinfecção. O principal fator relacionado ao prognóstico 

da COVID-19 foram pacientes que apresentam múltiplas comorbidades.  

O relato de caso de dois pacientes que receberam transplante cardíaco, com três 

infecções concomitantemente, COVID-19, Doença de Chagas e CMV (Citomegalovírus) 

concluiu que, o que elevou o fator de risco para a progressão rápida de COVID-19 grave, 

foi o uso de drogas imunossupressoras assim como a imunossupressão gerada por 

infecções concomitantes (GOZZI-SILVA et al., 2021).  

 

 

Considerações finais 

 

 

Os ensaios teóricos apontam três fases em que há possível relação entre as 

coinfecções: na fase aguda pela relação do receptor P2X7, na fase crônica controlada 

onde poderia ocorrer reativação aguda ou quando o paciente já se encontra na fase 

crônica com desenvolvimento de problemas cardíacos (cardiomiopatia chagásica). 

Apesar disso, estudos clínicos e retrospectivos apontam que não há uma relação 

significante entre a Doença de Chagas e a progressão da COVID-19. A piora do quadro 



 
da COVID-19 tem mais relação com comorbidades múltiplas, uso de medicação 

imunossupressora e infecções concomitantes. Embora este trabalho de revisão aponte 

que a literatura científica até o momento é inconclusiva para responder a problemática 

inicial, é possível prever uma nova perspectiva para trabalhos futuros, buscando verificar 

a reativação da Doença de Chagas e trabalhos com amostragem maior de pacientes 

coinfectados.  
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