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A doença de Chagas pode ser reagudizada em pacientes submetidos à 

terapia de imunossupressão. Nesses casos, a quantidade de parasitas no 

sangue aumenta e podem ocorrer lesões cutâneas e comprometimento do 

sistema nervoso central, agravando o estado de saúde do paciente. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a parasitemia de pacientes chagásicos 

submetidos ao transplante renal através da técnica de hemocultura. Seis 

pacientes foram analisados, sendo 4 do sexo feminino (66,66%) e 2 do 

sexo masculino (33,33%), e a média de idade foi  de 50,3 anos (35-66 

anos). A doença de base mais prevalente foi a glomerulonefrite crônica 

(50%), seguida pela insuficiência renal crônica secundária à pielonefrite 

(16,66%), insuficiência renal crônica por causa indeterminada (16,66%) e 

nefropatia diabética (16,66%). Os pacientes foram transplantados entre 

1996 e 2015. 83,33% dos pacientes apresentaram sorologia para a doença 

de Chagas reagente e 16,66% apresentaram sorologia inconclusiva. Para a 

realização da técnica de hemocultura foram coletados 24 mL de sangue 

total e após centrifugação a 3500 rpm o plasma foi descartado e as 

hemácias foram lavadas com meio de cultura Liver Infusion Tryptose (LIT) 

completo. Depois de descartar o sobrenadante, foram adicionados 6 mL de 

meio LIT completo em cada tubo, totalizando 4 tubos para cada paciente. 

As amostras foram incubadas à 28°C e 10 µL de cada amostra foi 

analisada entre lâmina e lamínula no microscópio óptico com aumento de 

40x a cada 15 dias durante 120 dias.  Cem por cento das amostras 

apresentaram resultados negativos para a proliferação de T. cruzi, 

indicando que esta técnica apresenta uma baixa sensibilidade para esse 

grupo de pacientes. A discordância entre os resultados sorológicos e 

parasitológicos pode ser justificada pelo fato de 83,33% dos pacientes 

terem sido tratados com benznidazol.  
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