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Resumo: Doença de Chagas é causada pelo protozoário Tripanossoma cruzi descrito por Carlos Chagas 

em 1909. Em cães, a doença apresenta quatro formas clínicas, podendo manifestar sinais cardíacos, 

digestivos e menos comumente neurológicos. O presente estudo tem como objetivo relatar um caso de 

infecção natural por Tripanossoma cruzi em um cão. O proprietário relatou que o animal apresentara 

claudicação do membro pélvico esquerdo, que evoluiu para paralisia em ambos os membros em dois dias. 

Na avaliação neurológica o animal apresentou paralisia espástica de membros pélvicos. Devido à 

procedência do cão foi realizado teste de Woo com a observação de formas tripomastigotas de 

Trypanossoma spp. A reação em cadeia da polimerase (PCR) foi realizada com sequenciamento de DNA. 

Após sequenciamento e análise comparativa da sequência consenso, observou-se identidade de 99% com 

sequências de DNA de T. cruzi. Radiografia torácica evidenciou cardiomegalia generalizada. 

Ecocardiograma com doppler  os achados foram compatíveis com miocardite. 

Palavras-chave: cães, diagnóstico molecular, doença de Chagas, paralisia espástica  

 

NATURAL INFECTION BY TRIPANOSOMA CRUZI IN A DOG – Case Report 

 

Abstract: Chagas disease is caused by the protozoan Trypanosoma cruzi described by Carlos Chagas in 

1909. In dogs, the disease presents four clinical forms, which may manifest cardiac, digestive and less 

commonly neurological signs. The present study aims to report a case of natural infection by 

Trypanosoma cruzi in a dog. The owner reported that the animal presented lameness of the left pelvic 

limb, which evolved to paralysis in both limbs in two days. In the neurological evaluation the animal 

presented spastic paralysis of the pelvic limbs. Due to the origin of the dog Woo test was performed with 

the observation of trypomastigote forms of Trypanosoma spp. Polymerase chain reaction (PCR) was 

performed with DNA sequencing. After sequencing and comparative analysis of the consensus sequence, 

99% identity was observed with T. cruzi DNA sequences. Chest radiography showed generalized 

cardiomegaly. Doppler echocardiogram findings were compatible with myocarditis. 

Keyword: Chagas disease, dogs, molecular diagnosis, spastic paralysis 
 

Introdução 

  Doença de Chagas ou tripanossomíase da América do Sul, é causada por um protozoário 

hemoflagelado conhecido como Tripanossoma cruzi descrito por Carlos Chagas em 1909. (Klein, 1997). 

Estima-se que aproximadamente 16 a 20 milhões de pessoas estejam infectadas no continente Americano 

e cinco milhões de pessoas contaminadas no Brasil (Klein, 1997). É caracterizada no homem por 

miocardite aguda, seguida de uma longa fase assintomática que em alguns casos evolui para um estágio 

debilitante, e frequentemente, óbito com envolvimento grave do miocárdio, originando insuficiência 

cardíaca (Souza, 2007). 

  Em cães e seres humanos a doença apresenta quatro formas clínicas: aguda, crônica 

indeterminada, subaguda e crônica determinada; podendo manifestar sinais cardíacos, digestivos e menos 

comumente neurológicos (Santana et al., 2012). Devido à natureza multissistêmica da infecção e a 

variedade de sinais clínicos, o diagnóstico pode ser negligenciado, especialmente em áreas endêmicas. O 

presente estudo tem como objetivo relatar um caso de infecção natural por Tripanossoma cruzi em um 

cão.  

 

Relato de Caso 

Um cão, sem raça definida, adulto, pesando 17 kg, foi atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia (HV-FAMEZ) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS) com histórico de claudicação do membro pélvico esquerdo, que evoluiu em dois dias para 
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paralisia de ambos os membros pélvicos. Não havia outras alterações a não ser um quadro diarreico que 
fora tratado com sucesso em outra clínica veterinária. O animal era oriundo de propriedade rural 

no município de Sidrolândia-MS. Relatou-se que animais de propriedades vizinhas tinham vindo a óbito 

precedido por inchaço e paralisia de membros pélvicos. Esses animais não foram submetidos a nenhuma 

avaliação nem pré nem post mortem. 

Ao exame físico o animal apresentou temperatura retal de 39,6° C, não apresentando nenhuma 

outra alteração digna de nota. Na avaliação neurológica o animal apresentou nível de consciência alerta, 

paralisia espástica de membros pélvicos com propriocepção diminuída e reflexos espinhais aumentados. 

Os membros torácicos e os nervos cranianos estavam normais, evidenciando lesão toraco-lombar. Foram 

realizados hemograma e dosagens séricas de albumina, creatinina, alanina aminotransferase, aspartato 

aminotransferase, creatinofosfoquinase (CK) e creatinofosfoquinase brain muscle (CK-MB), urinálise, 

exame imunocromatográfico de anticorpo para cinomose, sorologia para Leishmaniose (ELISA e RIFI 

com diluição total), sorologias para Toxoplasma sp. e Neospora sp., teste de woo de sangue periférico e 

reação em cadeia de polimerase (PCR) com sequenciamento de DNA para Trypanossoma spp., 

radiografia torácica, ultrassonografia abdominal, eletrocardiograma e ecocardiograma com doppler.  

Ao hemograma observou-se anemia do tipo normocítica normocrômica (eritrócitos: 4,6 /µL (ref: 5,5 a 8,5 

106/µL), hemoglobina: 10.7 g/µL (ref: 12 a 18 g/µL), volume globular: 31,7% (ref: 37 a 55 %) e 

linfócitos 80/mm³ (ref: 1.000 a 4.800/mm³). As dosagens bioquímicas detectaram aumento dos níveis 

séricos de aspartato aminotransferase 65,8 (ref: 6,2 a 13 UI/L) e creatinofosfoquinase 286,6 (1,5 a 28,4 

U/L). O teste imunocromatográfico foi não reagente para cinomose. A sorologia para Leishmaniose foi 

não reagente no Elisa e, no RIFI com diluição total, foi reagente na diluição mínima (1/40), que pode ser 

sugestivo de reação cruzada com Tripanossoma cruzi. A sorologia para toxoplasmose foi reagente na 

diluição 1/40 (IgG e IgM)  sugerindo exposição antiga que persistiu até o momento da avaliação, além 

disso também foi reagente (1/40) para Neospora caninum. O teste de Woo foi realizado em tubo com 

EDTA K2 no momento de período febril do paciente, sendo possível observar formas tripomastigotas na 

amostra obtida. A reação em cadeia polimerase (PCR) foi realizada com amostra de sangue periférico, 

com sequenciamento de DNA. Na amplificação foram observados fragmentos com aproximadamente 

600pb. Após sequenciamento e análise comparativa da sequência consenso, observou-se identidade de 

99% com sequências de DNA de T. cruzi. Apesar de não apresentar sinais sugestivos de doença cardíaca, 

diante da detecção do agente causador da Doença de Chagas, foram realizadas radiografias torácicas que 

demonstraram cardiomegalia VHS 11,2 (ref: 10,5). Ecocardiograma com doppler evidenciou fração de 

encurtamento reduzida 25% (ref: 33 a 46%), ventrículo esquerdo com dimensões aumentadas e 

hipocinético, com disfunção sistólica e diastólica e átrio esquerdo com dimensões aumentadas, átrio e 

ventrículo direito com dimensões aumentadas, achados compatíveis com miocardite. Não foi observada 

nenhuma alteração no eletrocardiograma e à ultrassonografia abdominal havia hepatoesplenomegalia 

moderada. 

  Foi prescrito Sulfametoxazol Trimetoprim 30mg/kg a cada 12 horas durante 15 dias, prednisona 

1mg/kg a cada 24 horas durante sete dias, complexo vitamínico a cada 24 horas durante 30 dias, Maleato 

de Enalapril 0,25mg/kg, a cada 12 horas e Pimobendan 0,5mg/kg a cada 12 horas até novas 

recomendações. Após uma semana com o tratamento instituído o animal recuperou os movimentos dos 

membros pélvicos.  

O presente estudo tem como objetivo relatar um caso de infecção natural por Tripanossoma cruzi 

em um cão. 

Discussão  

A ausência de sintomatologia relacionada ao sistema cardiovascular pode ser explicada pelo 

desconhecimento do período de infecção natural, da cepa circulante e da idade média dos cães acometidos 

(Souza et al., 2008; Santana et al., 2012). A patologia cardíaca é caracterizada por miocardite crônica, que 

leva a cardiomegalia, insuficiência cardíaca congestiva e arritmias.  

No presente estudo, o Teste de Woo permitiu a observação das formas tripoamastigotas, quando 

isso não é possível, os critérios sorológicos das diretrizes do Ministério da Saúde, baseiam-se em realizar 

métodos indiretos, sendo a verificação da presença de anticorpos anti-T.cruzi da classe IgM no sangue 

periférico é sugestiva de fase aguda, principalmente quando associada ao contexto epidemiológico e 

manifestações clínicas ( Luciano et al., 2009).  De acordo com Luciano et al., (2009) a reação de 

imunofluorescência indireta (RIFI) está sujeita a ocorrência de reações cruzadas de Leishmania sp. com 

antígenos de T. cruzi especialmente pela proximidade filogenética entre os parasitos. Os dados do estudo 

corroboram com os achados de uma possível reação cruzada da sorologia para Leishmaniose no presente 
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relato.  

 
Recentemente, os métodos moleculares vêm sendo empregados para complementar o 

diagnóstico de diversas enfermidades em especial da infecção por T.cruzi, devido às limitações de 

sensibilidade e especificidade dos métodos parasitológicos e sorológicos. A PCR é mais sensível que os 

métodos parasitológicos e pode ser realizada como método auxiliar para o diagnóstico da doença em 

pacientes com sorologia inconclusiva (Dubey & Lappin, 2011). O diagnóstico molecular foi fator 

determinante para a conclusão desse caso levando em consideração que afecções neuromotoras não são 

comumente relatadas em animais acometidos por T. cruzi, levando o clínico muitas vezes, a não cogitar a 

possibilidade de infecção pelo protozoário em sua lista de diagnósticos diferenciais. (Dubey & Lappin, 

2011).    

 Doenças neurológicas causadas por protozoários são pouco diagnosticadas em cães, e a 

maioria desses casos é atribuída ao T. gondii. A toxoplasmose em cães é de difícil diagnóstico, devido a 

sua natureza crônica, decorrente da alta infectividade e baixa patogenicidade do parasita (PLUGGE et al., 

2011). Os sinais clínicos mais críticos foram associados ao sistema neural e muscular. Sinais 

neurológicos dependem do local da lesão cérebro, cerebelo ou medula espinhal, podendo ser observadas 

convulsões, tremores, ataxia, paresia ou paralisia. Cães com miosites podem inicialmente mostrar marcha 

anormal, perda de massa muscular ou rigidez, paraparesia e tretaparesia, evoluindo rapidamente para 

paralisia de neurônio motor inferior (Dubey & Lappin, 2011). Como não foi realizada a sorologia pareada 

para toxoplasmose e neosporose, há possibilidade dos sinais neurológicos do animal deste relato serem 

por infecção destes agentes. 

 

Conclusões 

A infecção por Trypanossoma cruzi em cães geralmente leva ao desenvolvimento de sinais 

cardiovasculares. Os resultados de exames complementares, incluindo testes diretos como técnica de Woo 

e PCR com sequenciamento do DNA, permitiram o diagnóstico do possível agente causador do quadro de 

paralisia neuromotora apresentado, caracterizando caso atípico. Entretanto, mesmo na ausência de sinais 

clínicos, os exames de imagem constataram alterações cardíacas, possivelmente ocasionadas por esse 

agente. 
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