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AITERAçÕES DO TESTíCULO HUMANO NA MOLÉST|A DE CHAGAS
| - AVALTAçÃO DA crNÉTtCA DA ESPERMATOGÊNESE

Teresa Lúcie rltMANo caavalHo (1), ,{ffonso Lulz FEBREIRA (z) e Merco Ánfonio saHÃo (B)

RESUMO

A avaliaçáo histofisiológica do epitélio germinativo foi executada em biopsias
de testículos humanos, de chagásicos crônicos, previamente separados nos grupos
Normospérmico, olig_ospérmico e Azoospérmico, pela análise do sêmen coletado,
e naqueles rotulados como sem EsperÏnograma, por não terem fornecido sêmen,
Os resultados de freqüência d.os estáciios do ciclo tubular, assim como as obser-
vações obtidas da análise histológica, forarn comparados com os mesmos resul-
ta,tdos, obtidos de testículos de ir¡d.ivíduos nã -chagásicos. Os testículos chagásicos
crônicos apresentaram parada na maturação d.as células germinativas e sinais
de alterações regressivas destas células. Tais achados variaram consid.eravelmen,
te de indivíduo para individuo, porém aumentaram progressivarnente dos Nor-
mospérmicos para os oligospérmicos e Azoospérmicos. paia explicar a ocorrên-
cia destas alterações, discutiu-se a concorrência provável da desnervação de
gânglios do Plexo Pélvico e do parasitismo testicular pel.o T. cruzi, ocorrütos na
fase aguda da Moléstia de Chagas.
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Tem-se estudado amplarnentg e sob múl-
tiplos aspectos, certas "patias" do chagásico
crônico ("enteromegalias", cardiopatias, lesões
de Sistema Nervoso), porém muito pouco se
tem pesquisado acerca do envolvimento do
Sistema Genital na Moléstia de Chagas.

As únicas observações que,se conhecem, de
parasitismo do testículo hurr¡ano pelo T. cruzi,
na fAse aguda da Moléstia, são as enunciadas
por CTIAGAS¿'s e HARTZ & TOLEDANOló, que
descrevem apenas um caso cada um de orqui-
te, associada à Moléstia de Chagas.

Ao lado destas observações histológicas,
existem evidências clínicas de que o paciente
chagásico crônico apresenta disfunções sexuais,
que se manifestam como diminuição da ejacu-
lação, e diminuição ou até perda da libido e
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de potência (HADDAD & RAIAl4, HADDAD &
col. ts).

Observações realizadas em animais de la-
boratório, inoculados com o tripanossorna, têm
evidenciado intenso parasitismo testicular, na
fase a,guda da Moléstia (VIANNA22), diminui-
ção do volume do sêmen (FERREIRA & MEI-
RA DE OLMIRA 12) e a presença de seqüelas,
na fase crônica, tais como danos na cinética
da espermatogênese e altera4ões regressivas
das células germinativas .(FERREIRA 11, FER-
REIRA .& ROSSI 13).

Porém, se por um lado existem evidências
histológicas e clínicas do envolvimento do tes-
tículo humano na Mo éstia de Chagas, por ou-
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tro lado inexistem, quanto se saiba, referên- de Infertilidade do Hospital das Clínicas, com
cias suficientes para esclarecê-lo. os rigores de técnica e assepsia neces.sários.

O objetivo do presente trabalho será o de GRUPO CONTROLE - Os controles foram
caracterizar as eventuais alterações testicula- obtidos de necrópsias de rotina, realizadas no
res, presentes na fase crônica da Moléstia d.e Serviço de Verificação de Óbitos da Faculdade
Chagas humana, med.iante o exame histopatoló- de Medicina de São Paulo, consistindo de seis
gico de biopsias testiculares e, também, por indivíduos situados na faixa etária de 28 a 48

meio da avaliaçáo da cinética da espermatogê- anos, isentos de lesões chag¿í,sicas, e cujo exa'

nese. me histológico do testículo evidenciou esperma.
togênese norma*.

MATERIAL E MÉTODOS

GRUPO CIIAGÁSICO - A população estu-
dada na presente investigação constou de in-
divÍduos chagásicos crônicos, com idades va-
riando de 2L a 50 anos, registrados no Hospi-
tal das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Iiibeirão Preto.

Dois grupos consecutivos de 50 indivíduos,
escolhi.dos ao acaso dentre aqueles fichados no
arquivo do Hospital, foram convidados a par-
ticipar deste trabalho, fornecendo amostra de
sêmen para realizaçáo do espermograma e tam-
bém biopsia testicular.

Aqueles que concordaram em colaborar,
passaram por duas triagens: uma primeira,
que constou de inquérito clínico, e mediante a
qual foram exclúdos os pacientes que apresen-
tassem outras doenças (diabete, doenças renais
etc.) ou problemas intercorrentes (alcoolismo,
desnutriçáo etc.), que pudessem, concomitante-
mente à Moléstia de Chagas, levar a alterações
na espermatogênese. A segunda triagem constou
do confronto entre o resultado do espermogra-
ma e o aspecto histológico da biopsia, sendo eli-
minados aqueles em que os dois parâmetros se
apresenùavam incompatíveis; este procedimento
visava a exclusão de fatores, como lesáo de
vias estrlermáticas ou, eventualmente, infecções
de glândulas anexas, que sabidarnente interfe-
rem com a qualid.ade do sême,n (YAMASAKI23).

ESPERMOGRAMA - As amostras de sê-
men, colhidas após um perÍodo de B a b dias
de abstinência sexual, fo.ram enviadas ao La-
boratório Central do Hospital das ClÍnicas,
e analisadas quantitativa e qualitativamente, se-
gundo o procedimento técnico adotado rotinei-
ramente no laboratório.

BIOPSIAS - As biopsias, sempre do testí-
culo direito, foram realizadas no Ambulatório
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PROCESSAMENTO I{ISTOLÓGICO _ os
fragmentos de testÍculo foram fixados em
BOUIN, por um período d.e 24 horas, e a se-
guir processados como de rotina para inclusão
em pa;rafina e obtenção de cortes e 6 micrô-
metros de espessura, corados pelas técnicas do
Tricrômico de Masson e pelo pAS-Hematoxili-
na,

AVALIAçÃ.O DO EPITÉLIO GERMINATI-
VO - Com a finalidade de avaliar o grau de
maturidade tubula,r e tarnbém a dinâmica do
proceÞso espermatogenético, determinou-se a
freqüência relativa dos estádios do ciclo J,ubu-
lar, identificados segundo CLERMONT +. Este
Autor descreveu seis associações celulares de-
finidas e sucessivas no epitélio germinativo d.o
homem adulto, correspondendo respectivamente
a,os estádios I, II, III, IV, V e VI, e tarnbém
um estádio denominado incompleto, em que es-
tá ausente a geraçâo de espermátides. No pre-
sente trabalho estes estádios forarn agrupados
dois a dois, determinando-se as freqüências dos
estádios I-II, III-IV, V-VI e incompletos do ci.
clo tubular. Como a'nonda espermatogenética"
no homem é muito curta, quase sempre se en-
contra mais de um estádio prcsente em urna
secçáo transversal de túbulo seminífero. por is-
so, dividiu-se a ocular do microscópio radialmen-
te em oito setores iguais, por meio de fios de ca-
belo, e os túbulos seminíferos, observados sob
quatrocentos aumentos, mostravam-se divididos
em oito setores (Fig. 1). Como eram,anali,sadas
vinte secções transversas de túbulos seminÍfe-
ros por indivÍduo, a freqüência relati,va de ca-
da estádio foi determinada pelo número de se-
tores ocupados, dentre o total dos cento e ses-
senta observados.

ANÁLISE ESTATÍSTICA - A vâriávet fre-
qüência relativa dos estádios do ciclo tubular
(pi) foi transformada na variável xi : arc sen

t /-Èl
V r r €rl radianos, com o intuito de se7 100
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RESULTADOS

Os resultados do esperrnograrna permiti-
raûr subdividir os homens chagásicos em qua-
tro grupos: NORMOSPIÍRMICOS (no,ve indivi-
duos com uma quantidade superior a sessenta
milhões de espermatozóidqs por mililitro de
ejaculado), OLIGOSPÉRMICOS (sete indivíduos
com menos de sessenta milhões de espermato-
zóides por mililitro de ejaculado), AZOOSPER-
MICOS (cinco indivíduos em que os esperma-

TABELA I
Dados pessoais e clfnicos, relativos aos homens chagásicos crônicos Normospérmicos (N), Oligospérmicos (O), .6,zoospér-

micos (A) e Sem Espermograma (S/E)

Grupo

M. A, - Alterações do testfculo hr¡mano na moléstia de
Rev. fnst. Med. trop. Sõo Paulo 24t205-213, 7982.

N
N
N
N
N
N
N
N
N
o
o
o
o
o
o
o

A
A
A

s/E
s/E
s/E
S/E
s/E
S/E
s/E
s/E
s/E
s/E
s/E
s/E
s/E

tozóides estiveram ausentes do ejaculado) e

SEM ESPERMOGRAMA (treze indivíduos que

se negaram a fornecer amostra de sêmen ou
que não conseguiram obtêlo). Os homens dos
diferentes grupos, todos com reação de Macha-
do.Guerreiro positiva, constituíram uma amos-
tra homogênea quanto às condições sócio-eco-
nômicas, e muitos deles referiram disfunções
sexuais, manifestadas por alterações na libido
e potência (Tabela I).

Idade
(arìos)

49

39

30
4Ð

46

48

46

44

48

43

26

43

2L

40

JÐ

33

32

34

26

36

31

27

46

36

27

40

46

36

50

40

48

32

36

Reação
Profissão M.c. Libido e potência

lavrador
lavrador
vendedor de bilhete
lavrador
pedreiro
lavrador
verdureiro
lavrador
lavrador
lavrador
lavrador
lavrador
lavrador
lavrador
lavrador
lavrador
lavrador
bancário
lavrador
lavrador
lavrador
laüador
lavrador
lavrador
lavrador
lavrador
metalìlrgico
motorista
ensacador
lavrador
laüâdor
lavrador
lâvrador
mecânico

> 3,0

> 3,0

> 3,0

> 3,0

> 3,0

2,t
> 3,0

> 2,8

2,6

> 3,0

> 3,0

> 3,0

> 3,0

1,9

>2,Ê
> 2,6

) 3¡0

> 3,O

> 3,0

> 3,0

> 3,û

> 3,0

> 3,,0

> 3,0

> 3,0

> 3,O

>2,2
> 3,0

>2,5
> 3,0

> 3,0

> 3,0

> 3,0

diminuldas há 2 anos
normais
potência diminufda há
poiência diminuída há
normais
normais
diminuídas há 1,5 anos
diminuídas há 1 ano
diminuldas
ausentes há 9 meses
normais
normars
normais
nomais
normais
normais
normais
normais
normais
nofmais
normais
nolmais
normais
diminufdas hd, 6 meses
diminuÍdas há 3 meses
normais
diminuídas há 3 ãnos
potência diminuída
normais
libido diminuída
diminuÍdas
diminuídas
normais
potência diminuída

EXAME HISTOLoGICO - O exame histo-
lógico dos fragmentos de testículo, dos grupos
Controle e Chagásico Normospérmico revelou,
para a maioria das secções tubulares, epitélio
germinativo com espes,suta normal, uma popu-
lação celular'quantitativa e quantitativamente
normal, e a preseürça de espermátides madu-
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5 anos
3 anos

ras ou espermatozóides, permitindo constatar
processo espermatogênico ativo (Fig. 3A). Ob-
servaram-se ainda, mais raramente no grupo
Controle, com maior freqüência no Chagásico
Normospérmico, secções tubulares alteradas
(Figs. 38 e C), apresentando diminuição na
espessura do epitélio tubular, quer por uma
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hipoplasia proporcional das diferentes gerações
de células germinativas, quer pela parada na
maturação das célu1as germinativas em está-
gios anteriores ao da produção d.e espermátides.
Nestes túbulos seminíferos, observaram-se si-
nais de alterações regressivas das células ger-
minativas, na forma de um citoplasrna muito
claro, denotando a dissolução do cotróide cito-
piasmático ot¡, então, o acúmulo de substância
náo evidenciável pelo processamento histológi-
co utilizado. Observaram.se, ainda, vacúoLos de
tamanhos variados no epitélio tubular.

O exame histológico das biopsias do gru-
po chagásico Oligo"spérmico revelou os mes-
mos quadros heterogêneos já descritos, com a
presença de secções tubulares normais, esper-
matogeneticamente ativas, ao ladô de secções
tubulares alteradas, com parada na maturação
das células germinativas e sinais de alterações
regressivas destas células. A freqi.iência das
secções tubulares com alterações no epitélio
germinativo variou bastante de indivÍduo'para
indivíduo, porém foi sempre maror que nos
grupos anteriore,s.

Nas biopsias testiculares de chagásicos Azo-
osp,érmicos, foram muito raras, ou mesrno au-
sentes, as espermiítides maduras, sendo que a
grande maioria dos túbulos seminíferos apre-
sentavam parada na maturação das células ger-
minativas e alterações regressivas de muitas
destas células. Em um indivíduo deste grupo,
o epitélio tubular era constituído apena5 de
células de Sertoli, permitindo o diagnóstico de
Sínciromo de Células de Sertoli (del CASTI-
LHO & col.e) e as secções tubulares se apre-
sentavam atrofiadas e corn espessamento da
membrana tubular (Fig. 3D).

No grupo de chagásicos Sem Espermogra.
ma, foram observados todos os quadros histo-
lógicos já descritos, sugerindo que ele deve
ser constituído de uma mistura de indivíduos
Normospérmicos, Oligospérmicos e Azoospér-
rricos.

aval,raçÃ,o QUANTTTATTVA rX) EprTÉ-
LIO GERMINATM - As populações em estu-
do foram comparadas duas a duas, aplicando-
se às variáveis xi o teste de DUNCAN (Tabela
II). Observa-se na Tabela II, a presença de có-
digos (A,, B ou C); para cada ryariável (x,, x",
x, ou xn), populações com códrgos iguais-são
semelhantes entre si. Como as variáveis xr, x2,
x3 e x4 refletem a freqüência relativa dos está.

M, A. -. Alterações do testfculo humano na moléstia ate
nev, rnsú. Med, trop. São paulo p4:205.218, 19g2.

dios f-fl, III-IV, V-VI e incompletos do ciclo
tubular, respectivamente, tem-se que: a fre-
qüência dos estádios I-II è V-VI se apresent4
diminuída nas populações chagásicas Oligos"
pérmica e Azoospérmica; a freqüência dos es"
tádios III-IV se apresenta diminuída na popu.
Iação chagásica Azoospérmica; a freqüência dos
estádios incompletos se apresenta aumenta.da
nas populações chagásicas Otigospérmica e Azo-
ospérmica.

DISCUSSÃO

A freqüência relativa dos est¿ídios do ciclo
tubular permite a,valiar a dinâmica do proces-
so espermatogenético, no que concerne ao rit_
mo das divisões reducionais de espermatócitos
fI para produção de espermátides jovens (es-
tádios III e IV), e também no tocante à ma-
turação destas espermrítides até espermatozói-
des (estádios V, Vf, I e II). O aumento na
freqüêncÍa relativa de estádios III e IV, com
conseqüente diminuição dos estádios I, Ii, V e
VI, signifÍca diminuição no ritmo de maturação
das espermátides jovens (espermiogênese redu-
zid.ù.

Além dos seis estádios citados, existèm as-
sociaçõe,s celulares incompletas, em que está
aus€nte a geração de espermátid.es. A ocorrên_
cia desses estádios, eventual no testículo hu-
mano normal (CLERMONTa), reflete parada
na maturação das cétulas germinativas em fa_
ses anteriores à da produção de espe,rmátid.es.

No presente tra,balho, observou_se diminui-
ção na freqüência dos estád.ios I-II e V-VI, ao
lado do aumento na freqüência de estádios in_
completos, nos chagásicos Oligospérmicos e
Azoospérmicos. Portanto, em vw de um atra-
so no ritmo do processo espermatogenético, os
chagásicos Oligospérmicos e Azoospérmicos
apresentaram parada na maturaçáo das célutas
germinativas em áreas significativamente au-
mentada,s de túbulos seminíferos.

Para explicar a ocorrência de ta¡s altera-
ções no epitélio germinativo, seria lÍcito ajui-
zar sobre, pelo menos, dois mecanismos patogê-
nicos, teoricamente possíveis: o parasitismo. da
gônada pelo T. cruzi ou uma lesão nervosa.

PARASITISMO TESTICULAR - 
pelo aspec-

to histológico das biopsia$ testiculares, na fase
crônica da Moléstia de Chagas, pode-se inferir
acerca da eventual ocorrência de parasitismo,
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T.ABELA II
Aplicaçáo do Teste de Duncan aos dados amostrais, para comparaqáo entre as populações Controle e Chagásicas Nor-
mosp,érmica (NORMOS.), Oligospémica (OLIGOS.) e Azoospémica (AZOOS.), quanto as variáveis xil x¿, ).s e xn (a=0,05)

Variável Quadrado
médio

0,0091

0,027't

0,0106

0,0384

M, A. - Alterações do testículo humano na moléstia de
Rev. Insú. Med, trop. Sõo Paulo 242205-273, 7982.

¡

0,48

0,43

4,27

0,08
0,'t2

0,11

0,57

0,34
0,51

0,45

0,33

0,13

1,18

0,79

0,48

0,34

f-l

l/ 
-t 

I o, = rreqüência .tos estádios
x. : arc sen f 100
I:II (p1), III-Mpr), V-VI (ps) e incompletos (p4) do cicto tuþular

6
q

7

o
a

7

6

9

5

7
q

o

na fase aguda na Moléstia. Sabe.se que a,st célu:
las germinativas sofrem rápi.da e consta,nte re-
novação a partir das espermatogônias e, além
disso, existem e,spermatogôrlias "de reserva"
("stem cells"), que perrnanecem inativas, mas
podem iniciar o processo espermatogenético,
para repor perdas de células, decorrentes de
eventuais degenerações do epitélio germinativo
(CLERMONT & BUSTOS-OBREGON5). Assim,
se û parasitismo de muitas células germinati-
vas levasse à sua destruiçáo, na fase aguda da
rholéstia, o epitéIio teria capacidade de se re-
generar totalmente logo a se$rir, a partir da
a,tividade das espermatogônias íntegras e capa-
zes de surtos de regeneração. Caso o parasitis-
mo se limitasse às células de Sertoli, como su-
gerirarn HARTZ & TOLEDANO 1ó, esperar-se-ip
encontrar total falência daquelas áreas tubula-
res beneficiadas pelas funções de sustentaçáo,
nutrição e hormonal que estas células desern-
penham. Como as células de Sertoli parecem
não mais se dividir, após a maturidade sexual
dos indivÍduos (RO\trLEY & HELLER, 1e), as
células reinanescentes não teriam capacidade
de repor as perdas, e os danos seria.m perma-
nente,s, podendo oca,sionar áreas de fibrose tu.
l¡ular. A destruiçáo seletiva das células de Ser-
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f - média das variáveis x.
Ìl

N = tamanho da amostra
graus de liberdade : 23

parâ cada variável, populações com códigos iguais são semelhantes entre si.

População

Controle
NOR,MOS.

OLIGOS.
AZOOS.
Controle
NORMOS.
OLIGOS.
zoos.
Controle
NORMOS.
OLIGOS.
AZOOS.
.azoos.
OLIGOS.
NORMOS.
Controle

CódÍgo

A
B
a
Á

A

B

B
c
A
B
c
c

toli nos pa,rece improvável pois, mesmo no ca-

so da destruição mais extensa do epitélio tu-
bular, essas células perrnaneceram (indivíduo
com Síndrorno de Células de Sertoli). O qua-

dro histológico das biopsias sugere que devem
existir estímulos adversos, atuando sobre o epi'
télio germinativo ainda na fase crônisa da Mo-
Iéstia, para explicar a persistência das altera-
ções tubulares obser,vadas.

LESÃO NERVOSA - Existem irrefutáveis
evidências de que a Moléstia de Chagas a,feta
particularmente Sistema Nervoso, Centrâl e Pe-

riférico, levando à destruição de neurônios, na
fase aguda da Moléstia (ALCANTARA ,& col. t,

I'ARIA ,& col. i0). Esta desnervação, parcial ou
total, tem sido apontada como o principal res-
ponsável pelas seqüelas, que representam as

"patias" do chagásico crônico (T<OBERLE r'18).

HADDAD & RAIAT¿ e HADDAD & co.l. 15 sugE.
riram que as disfunções sexuais, apresentadas
por muitos pacientes chagásicos crônicos, fos-
sem devidas à desnervação de gânglios do Ple-
xo Pélvico, responsáve1 pelä inervação dos ór-
gãos genitais. Experimentalmente, ficou com-
provada a destruição neuronal de tais gânglios,
na cobaia chagásica (FERREIRAll)' nestes ani-
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mais, o testÍculo apresentava danos focais na
cinética da espermatogênese e alterações regres-
sivas das células germinativas. Aspectos histo-
lógicos ,semelhantes fora,rn observados por
COUJARD6,T'8, após destruição ou irritação de
gânglios responsáveis pela inervação dos ór-
gáos genitais da cobaia. COUJARD6'7,8 observou
que, conforme fossem a precisão e a extensão
da lesã,ó ganglionar, encontrava lesóes testicu-
lares totais ou, entáo, níveis variáveis de lesões
focais. Estas observações se assemelham þas-
tante aos quadros heterogêneos, observados no
testículo dos home,ns chagásicos crônicos ora
investigados, em que se constatou a presença
de túbtrlos seminíferos espermatogeneticamente
ativos, ao lado de secções tubulares alteradas'
Nos parece provável que a destruiçáo aieatória
de áreas mais ou menos extensas de neurônios
d.o Plexo Pélvico, induzida na fase aguda da
tripanossomíase, poderia explicar a ocorrência
de Normospermia, Oligospermia ou Azoospel-
mia, no homem chagásico crônico. Tal hipótese
coaduna com a,s observações de TAF URI & RA-
SO,21, que descreveram grande variabilidade
no Baräsitismo e intensidade de lesões, no Sis-
temã Nervoso Vegetativo Periférico de camun-
ciongos chagásicos, afirmando que tais lesões
nervo,sas sáo absolutamente imprevisíveis quan'
to à sua localizagão e extensão.

SUMMARY

Alterations of the human testicle in Chagas' di-
sease. I - Evaluation of the kinetic of

, "permatogenesis
Histological evaluation of the germinal epi-

thelium were carried out on testicle biopsies
obtained from chronic Chagasic patients, pre-
viously divided into Normouspermous, Oligos-
permous and Azoospermous groups on the ba-
sis of the semen collected, or defined as Sperm-
less when they could not supply any semen.
The results for frequenøy of tubular cicly sta-
ge as well as the observations obtained by his-
tological analysis rrsere compared with those
obtained for the testicles of non-chagasic indi-
viduals. The biopsies obtained from the testi-
cles of chronia chagasic patients sho'wed arrest-
ed maturation of the germ cell and signs of
regressive alterations in this cells. These find-
ings varied considerably among individuals,
however increased progressively from Normou-
sperrnous to Oligospermous and Azoospermous.
To explain the occurrence of such alterations,
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we raised the hypothesis of a possible partici-
pation of the denervation of ganglia in the Pel-
vic Plexus or of the parasitic infestation of
the testicle b'y T. cruzi, during the acute phase
of Chagas's disease.
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