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RESUMO

A doença de Chagas (DC), causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, apresenta duas fases distintas. A fase aguda caracteriza-se por alta 
parasitemia e sintomas inespecíficos, enquanto na fase crônica a parasitemia é intermitente e os pacientes podem apresentar comprometimento 
cardíaco, digestivo ou neurológico décadas após a infecção inicial. A cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) é a manifestação clínica mais 
expressiva da DC, caracterizada por inflamação fibrogênica composta por macrófagos e células T CD8+ e T CD4+. Os receptores e ligantes das CC-
quimiocinas coordenam a migração celular para o tecido cardíaco e sua expressão é controlada por polimorfismos genéticos. Este estudo tem 
como objetivo principal investigar a influência da composição genética do portador da DC na suscetibilidade à CCC. Um estudo de associação do 
tipo caso-controle foi realizado com 406 indivíduos soropositivos para DC atendidos no Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca 
(PROCAPE-PE). Os pacientes foram classificados como não-cardiopatas (grupo A, n = 110) ou cardiopatas (grupo B1 [leve], n = 163; grupo C 
[grave], n = 133). As amostras biológicas de cada paciente foram avaliadas quanto à presença de polimorfismos de base única (SNPs) nos genes 
CCL2 (rs1024611), CCL5 (rs2107538, rs2280788), CCR1 (rs3181077, rs1491961, rs3136672) e CCR5 (rs1799987). A análise dos dados genéticos foi 
feita por regressão logística, com ajuste para gênero e etnia. O estudo mostrou associação de heterozigotos CT (OR = 0.5, P-value = 0.04) e 
carreadores do alelo T  (OR = 0.5, P-value = 0.01) para o gene CCL5 -403 (rs2107538)  com proteção contra CCC, quando comparamos pacientes 
sem cardiopatia (grupo A, controle) e pacientes com cardiopatia grave (grupo C, caso). A análise dos demais SNPs não mostrou associação 
significativa. Assim, nossos resultados indicam influência da composição genética dos pacientes no desfecho clínico da forma cardíaca da DC 
crônica na coorte estudada. O entendimento dos mecanismos que controlam a colonização do tecido cardíaco por células do sistema imune pode 
contribuir para melhorar o prognóstico dos portadores da DC.
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