
Revisão da literatura nas bases de dados: Bireme, Medline, 
Lilacs e SciELO além da base de dados do Ministério da 
Saúde, para identificar estudos brasileiros referentes a 
inovações terapêuticas para Doença de Chagas nos últimos 
cinco anos.

A Tripanossomíase Americana, ou doença de Chagas, é 
uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma 
cruzi. Considerada uma doença negligenciada e um 
importante problema de saúde pública no Brasil, visto que 
afeta primordialmente populações com baixo 
desenvolvimento socioeconômico e não apresenta um 
grande poder lucrativo para o desenvolvimento de 
pesquisas terapêuticas. A tripanossomíase é transmitida 
principalmente pelo contato com as fezes do Triatoma 
infestans (percevejo popularmente conhecido como 
barbeiro) infectado com o parasita, além disso, também 
pode ser transmitida por transfusão de sangue, por via 
transplacentária (congênita), e atualmente pela via oral, em 
especial pela ingestão do inseto ao consumir açaí ou cana 
de açúcar.  Após confirmação diagnóstica dessa patologia, 
o tratamento com Benznidazol deve ser realizado de forma 
imediata, visando a cura do paciente, entretanto, embora 
esse fármaco seja o mais usado no tratamento da doença, 
ele apresenta uma taxa média de cura parasitológica de 
apenas 60% na fase aguda e de 5% a 20% na fase 
crônica, além de causar graves efeitos adversos como 
neutropenia, agranulocitose, febre, septicemia e púrpura 
trombocitopênica. Com isso, faz-se necessário buscar 
novas alternativas terapêuticas, visto que o medicamento 
de referência apresenta limitações como a alta toxicidade, 
o que não permite a administração em gestantes, por 
exemplo, além de possuir alto custo e uma eficácia 
reduzida. 

Com o desenvolvimento desta revisão de literatura, nota-se as 
inovações terapêuticas acerca da doença de Chagas e torna-se clara 
a necessidade de mais investimento na realização de pesquisas para 
o tratamento dessa patologia, já que a terapêutica existente é limitada 
e nociva e os novos estudos não são conclusivos, pois, ou não foram 
testadas em humanos ou são recentes e ainda não conseguiram 
provar o que acreditam. 

CONCLUSÃO

Após a análise da literatura disponível, visualizou-se que três 
estudos apresentaram resultados em camundongos. Um com o 
sucesso no desenvolvimento de uma vacina brasileira capaz de 
estimular o sistema imunológico do animal a combater o 
Trypanosoma cruzi, outro, no campo dos fitoterápicos, no qual o 
uso do própolis,  resina produzida pelas abelhas a partir de fontes 
vegetais, vêm apresentando resultados promissores para o 
tratamento da doença, e o terceiro, que associou o tratamento 
convencional à espironolactona, observando, com isso, uma 
sobrevida de 100%, com benéfica influência na condição motora e 
exploratória do animal. Outro achado importante foi um novo 
fármaco, menos tóxico que o Benznidazol, com resultados no 
tratamento da doença, feito à base da planta medicinal 
cervejinha-do-campo (Arrabidaea brachypoda) que está sendo 
desenvolvido pelos pesquisadores da Unesp.
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Realizar uma revisão da literatura identificando as 
inovações terapêuticas para o tratamento da doença de 
Chagas.
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figura 1. planta medicinal cervejinha-do-campo, 
Arrabidaea brachypoda.
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