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RESUMO  

A forma clínica nervosa na doença de Chagas (DCh) foi sempre pouco compreendida. Suas 

manifestações são consequências do comprometimento do Sistema Nervoso Central (SNC) 

caracterizada por encefalite focal com acúmulo de células da glia e linfócitos na substância 

branca, e presença de parasitos no SNC, responsáveis pelos sinais clínicos observados. A 

maioria dos pacientes que apresentam manifestações nervosas na fase aguda são crianças com 

menos de 2 anos de idade e casos congênitos, entretanto há relatos em adultos 

imunossuprimidos. Estudos em camundongos revelam que células da glia, astrócitos e 

raramente neurônios são infectados. A encefalite chagásica, invariavelmente associada à 

miocardite chagásica aguda, é responsável pela alta taxa de mortalidade e gravidade das 

formas nervosa e cardíaca agudas sintomáticas. Trabalhos recentes relatam o 

comprometimento das funções colinérgicas cardíacas em ratos com Dch crônica, envolvendo 

receptores muscarínicos (mAChR), associados a vários eventos fisiológicos, incluindo a 

cardiopatia. Aqui o modelo murino foi infectado com a cepa Colombiana, vias 

intracerebroventricular (icv) e intraperitoneal (ip), imunossuprimido ou não, tratado ou não 

previamente com o agonista (carbacol) e o antagonista (atroponia) dos receptores colinérgicos 

com o intuito de investigar a evolução da infecção e o papel dos receptores colinérgicos 

muscarínicos na infecção e lesões cerebrais. Controles salina e não infectado (CNI) foram 

avaliados. Os animais foram avaliados 15 d.p.i (grupos não imunossuprimido e 

imunossuprimido), e 30 d.p.i (grupo não imunossuprimido) por métodos parasitológicos 

(curva de parasitemia, hemocultura e PCR), imunológico (ELISA) e histologia do cérebro. Os 

animais foram ainda avaliados quanto ao estado de ansiedade e atividade locomotora por 

testes comportamentais (Labirinto em Zero elevado e Rotarod). Não foi observada 

parasitemia patente nos animais infectados pela via ip, independente da imunossupressão. A 

imunossupressão favoreceu a parasitemia patente, e o bloqueio da via colinérgica muscarínica 

(atropina+icv) favoreceu o processo de infecção nos animais, demonstrada pelo elevado nível 

de parasitemia quando comparados aos animais tratados com carcabol (agonista). O grupo 

infectado via ip não apresentou sinais de infecção das meninges/encefalopatia, 

independentemente da imunosupressão. Meningite reativa e aumento da celularidade foram 

vistas em animais inoculados com solução salina via icv, porém mais discretas que em 

animais não imunossuprimidos. No cérebro do grupo infectado via icv houve lesões com 

maior celularidade e sinais discretos de degeneração celular, além da presença frequente de 

ninhos íntegros de parasitos e meningite, diferentemente dos animais infectados via ip que 

não apresentaram infecção e lesões. No grupo atropina+icv, todas as áreas do cérebro foram 

parasitadas, associadas a alterações degenerativas do parênquima, como necrose 

periventricular da base do ventrículo, áreas de degeneração cortical e edema. No entanto, nos 

animais do grupo carbacol+icv, foi encontrada meningite mais discreta, ausência de parasitos 

e o córtex estava mais preservado do que no grupo atropina+icv. Animais infectados via icv 

apresentaram coordenação motora comprometida em comparação com os animais infectados 

pela via ip e CNI. Nos animais que tiveram o mAChR modulado foi observado que o grupo 

bloqueado apresentou maior comprometimento da coordenação do que os animais ativados. A 

infecção via icv se mostrou um bom modelo para estudar DCh nervosa. A via colinérgica 

muscarínica pareceu estar envolvida no processo de infecção e seu bloqueio favoreceu sua 

evolução e as lesões consequentes. 

 

Palavras Chave: Doença de Chagas nervosa, imunossupressão, via colinérgica, lesões 

cerebrais, alterações comportamentais. 
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ABSTRACT 

The nervous clinical form of Chagas disease (ChD) is still not completely understood. Its 

manifestations are consequences of Central Nervous System (CNS) involvement 

characterized by focal encephalitis with accumulation of glial cells and lymphocytes in the 

white matter, and presence of parasites in the CNS, responsible by the clinical signs observed. 

The majority of patients with acute nervous manifestations of Chagas disease are children 

under 2 years of age and congenital cases, but its occurrence in immunosuppressed adults has 

been reported. Studies in mice reveal that glial cells, astrocytes and rare neurons are infected. 

Chagasic encephalitis, invariably associated with acute chagasic myocarditis, is responsible 

for the high mortality and severity of the nervous form and myocarditis symptomatic in the 

acute phase. Recent works report the commitment of cardiac cholinergic functions in rats with 

chronic ChD, involving muscarinic receptors (mAChR) associated to various physiological 

disturbances, including heart disease. Here mice were infected with Colombian strain, via 

intracerebroventricular (icv) and intraperitoneal (ip), immunosuppressed or not, previously 

treated with the agonist (carbachol) and the antagonist (atropine) of cholinergic receptors to 

investigate the evolution of the infection and the role of muscarinic cholinergic receptors in 

the infection, infection evolution and brain lesions. Untreated saline and infected controls 

(CNI) were evaluated in parallel. The animals were evaluated 15 d.p.i (non 

immunosuppressed and immunosuppressed groups), and 30 d.p.i (non-immunosuppressed 

group) by parasitological methods (parasitemia curve, hemoculture and PCR), immunological 

(ELISA) and histology of the brain. The animals were also evaluated for the state of anxiety 

and locomotor activity by behavioral tests (Zero Maze and Rotarod tests). No patent 

parasitemia was observed in animals infected via ip, independent of immunosuppression. 

Immunosuppression favored the occurrence of patent parasitemia, and the blocked of the 

muscarinic cholinergic pathway (atropine + icv) favored the infection process in the animals, 

demonstrated by the high level of parasitemia when compared to the animals treated with 

carcabol (agonist). The group infected via ip showed no signs of meninges 

infection/encephalopathy, regardless of the immunosuppression. Reactive meningitis and 

increased cellularity were seen in animal’s inoculated saline via icv, but more discrete than 

the observed in non-immunosuppressed animals. In the brain of the group infected via icv, 

there were lesions with higher cellularity and discrete signs of cellular degeneration, besides 

the frequent presence of parasites nests and meningitis, unlike the animals infected via ip that 

did not present infection and lesions. In the group atropine + icv, all areas of the brain were 

parasitized, associated with degenerative parenchymal changes, such as periventricular 

necrosis of the ventricle base, areas of cortical degeneration and edema. However, in the 

animals of the group carbachol + icv, more discrete meningitis was found, absence of 

parasites, and the cortex was more preserved than in the group atropine + icv. Animals 

infected via icv had impaired motor coordination compared to animals infected via ip and 

CNI. In animals that had the mAChR modulated it was observed that the group with blocked 

colinergic receptors presented greater coordination impairment than the group with activated 

colinergic receptors. Infection via icv proved to be a good model for studying nervous ChD. 

The muscarinic cholinergic pathway appeared to be involved in the infection process and its 

blockade favored its evolution and consequent lesions, including the related nervous form of 

ChD. 

 

Key words: Nervous Chagas disease, immunosuppression, cholinergic pathway, brain 

lesions, behavoiral changes. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 REVISÕES DA LITERATURA 

1.1.1 Doença de Chagas e o Trypanosoma cruzi 

 A Doença de Chagas (DCh) ou Tripanossomíase Americana foi descrita 

pelo pesquisador brasileiro Carlos Ribeiro Justino das Chagas em 14 de abril de 1909, 

ao examinar uma criança febril de 2 anos de idade de nome Berenice no estado de 

Minas Gerais (CHAGAS, 1909). A doença parasitaria é uma complexa antropozoonose 

causada pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi (T. cruzi), transmitido 

naturalmente aos hospedeiros vertebrados através da eliminação de formas 

tripomastígotas metacíclicas nas fezes e na urina do vetor, um hemíptero hematófago 

pertencente à família Reduvidae e subfamília Triatominae, durante ou logo após o 

repasto sanguíneo do mesmo (CHAGAS, 1909; DIAS, 1979).  

Atualmente estima-se que 6-7 milhões de pessoas no mundo estejam infectadas 

pelo T. cruzi, sendo a doença endêmica em 21 países da América Central e do Sul. A 

DCh continua a ser um dos maiores problemas de saúde pública, causando incapacidade 

em indivíduos infectados e mais de 10 000 óbitos por ano (WHO, 2016). Atualmente a 

DCh representa um novo desafio mundial devido a sua expansão para países não 

endêmicos, como os Estados Unidos, Canadá, Japão, França e Espanha, Austrália e 

países asiáticos como resultado da migração de indivíduos infectados, onde o parasito 

continua sendo transmitido por mecanismos independentes do inseto vetor, tais como 

transfusão sanguínea, transmissão congênita, transplantes e uso compartilhado de 

seringas (SCHMUNIS &YADON, 2010). 

 O ciclo de biológico do T. cruzi é bastante complexo e envolve três formas 

evolutivas diferentes do parasito: amastígotas (forma intracelular no hospedeiro 

vertebrado), epimastígotas (forma extracelular no hospedeiro invertebrado) e 

tripomastígotas (forma infectante para os hospedeiros vertebrados e invertebrados), que 

são identificadas pela presença de flagelo livre ou não e posição do cinetoplasto em 

relação ao núcleo da célula (BRENER, 1973; CHAGAS, 1909). Além da transmissão 

natural pelo vetor, vários outros mecanismos de transmissão existem, tais como 

transfusão sanguínea, congênita, transplantes, oral (alimentos contaminados), acidental 

e outros (CHAGAS, 1911; DIAS E BRENER, 1984; DIAS, 2007; SCHMUNIS & 

YADON, 2010). 
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 Durante o repasto sanguíneo o triatomíneo infectado recebe uma quantidade 

significativa de sangue em seu sistema digestivo, que força a eliminação da massa de 

excreção acumulada - constituída por fezes e urina - que normalmente é depositada na 

superfície da pele ou mucosa. Esses resíduos contêm os tripomastigotas metacíclicos, 

contaminam mucosas, conjuntivas e/ou superfícies corporal lesionadas. Estas formas 

evolutivas atingem o tecido de seus hospedeiros vertebrados, eles são endocitados pelo 

sistema fagocitário mononuclear local ou por outros tipos de células não tipicamente 

fagocíticas, em um processo conhecido como fagocitose induzida. Os parasitos escapam 

de seus mecanismos de destruição e se transformam em amastigotas no citoplasma das 

células (CHAGAS, 1909; FIELD e CARRINGTON, 2009). Essas formas se 

multiplicaram por divisões binárias sucessivas (geralmente nove), e aproximadamente 

12 horas antes da ruptura celular, as amastigotas se transformam em tripomastigotas 

sanguíneos que, após a lise da célula infectada, podem penetrar em novas células 

nucleadas do hospedeiro vertebrado, especialmente músculo liso, esquelético, cardíaco, 

e nervoso, permitindo sua persistente presença no hospedeiro (CHAGAS, 1909, 

MARTINS et al., 2012) ao longo da vida.  

Caso haja um repasto sanguíneo no hospedeiro vertebrado infectado, as formas 

tripomastigotas chegaram ao estômago do inseto, transformam-se em esferomastigotas, 

em seguida no intestino médio se transformam em epimastigotas, onde se multiplicam 

por divisão binária simples. No intestino posterior do inseto vetor, estes epimastigotas 

se diferenciam num processo denominado metaciclogênese em tripomastigotas 

metacíclicos infectantes Estes irão aderir pelo flagelo externo à superfície da parede da 

ampola retal, e parte disso será eliminada pelas fezes e urina, permitindo seu depósito na 

superfície da pele ou mucosa do hospedeiro vertebrado, reiniciando o ciclo (BRENER, 

1997; CHAGAS, 1909; SIQUEIRA et al., 2007). 

1.1.1.1 Formas Clínicas da Doença de Chagas 

O curso clínico da doença inicia-se na fase aguda que vai do momento da picada 

do inseto vetor até o segundo mês pós-infecção, ela pode ser assintomática (forma mais 

frequente), oligossintomática ou sintomática, caracterizada ou não pela presença de 

sinais de porta de entrada, como, chagoma de inoculação e edema bipalpebral (Sinal de 

Romanã) linfoadenopatias e febre, dentre outros sintomas comuns em infecções agudas 

(BRENER, 1992; CÓRDOVA et al., 2010; COURA, 2007; PRATA, 2001). 



22 

  

Durante a fase aguda há uma parasitemia elevada, facilitando a visualização do 

parasito no exame de sangue a fresco (DIAS et al., 1984; PRATA, 2001). Na fase aguda 

uma pequena porcentagem de pacientes desenvolve miocardite grave (insuficiência 

cardíaca grave) e meningoencefalite (com paralisia e convulsões) caracterizando assim a 

forma cardíaca aguda e a forma nervosa da doença aguda, respectivamente, fatais em 

10% dos casos na primeira infância e em indivíduos imunossuprimidos. Sem 

tratamento, a taxa de mortalidade entre esses pacientes é de aproximadamente 5-10%, o 

que pode ser drasticamente reduzido se o tratamento específico for iniciado rapidamente 

(CÓRDOVA et al., 2010; COURA, 2007; PRATA, 2001; PITTELLA, 2009;). A morte 

na fase aguda geralmente está relacionada à insuficiência cardíaca e/ou encefalite 

(PITTELLA, 2009).  

Após 2-4 meses, as manifestações clínicas agudas desaparecem com a instalação 

da resposta imune do hospedeiro quando os parasitos são raramente detectados no 

exame de sangue a fresco (parasitemia subpatente) (DIAS, 1992). A doença evolui para 

fase crônica, geralmente com um longo período de latência clínica chamado forma 

indeterminada, que dura de 10-30 anos ou ao longo da vida. Após este período, muitos 

pacientes infectados apresentam manifestações relacionadas ao comprometimento de 

certos órgãos, como coração, esôfago, cólon e sistema nervoso, caracterizando outras 

formas clínicas (PRATA, 2001). 

Na forma indeterminada (presente em aproximadamente 60% dos casos), os 

indivíduos apresentam eletrocardiograma (ECG) e exame radiológico do coração, 

esôfago e cólon normais. O diagnóstico da doença é confirmado com exames 

sorológicos convencionais positivos (pela pesquisa de IgG anti-T. cruzi) e/ou pela 

detecção do parasito por xenodiagnóstico ou hemocultura, ou pela PCR (Reação em 

cadeia da Polimerase) que detecta o kDNA dos parasitos (COURA, 2007; PRATA, 

2001). Embora, cerca de 60% das biópsias endomiocardiais de pacientes com a forma 

indeterminada revelam lesões focais (PRATA, 2001; RASSI, 2010) a fase 

indeterminada pode evoluir para a forma cardíaca ou digestiva, separadamente ou forma 

mista apresentando manifestações cardíacas e digestivas (PITTELLA, 2009; RASSI, 

2010). 

O comprometimento cardíaco de graus variados (forma cardíaca crônica) é mais 

o importante na DCh pela sua frequência, severidade e por afetar aproximadamente 20 a 
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30% dos pacientes na fase crônica. A denervação causada pela destruição de células 

neuronais é um fator comum na doença crônica (BRENER e ANDRADE, 1979). As 

alterações mais frequentes são de condução (bloqueios atrioventricular e 

intraventricular), arritmia, cardiomiopatia e insuficiência cardíaca (COURA, 2007; 

PRATA, 2001). Na cardiomiopatia chagásica crônica, o coração encontra-se dilatado e 

hipertrofiado, ocorrendo em alguns casos aneurisma apical. Microscopicamente, são 

encontrados infiltrados inflamatórios em todas as partes do coração, onde predominam 

linfócitos associados com perda neuronal e fibrose progressiva (ANDRADE & 

ANDRADE, 1979; COURA, 2007). 

Na forma digestiva crônica, ocorre o comprometimento digestivo (presente em 

aproximadamente 8% dos casos), sendo representada em casos graves, pela ocorrência 

predominante de megaesôfago e megacólon (PRATA, 2001; RASSI et al., 2010; RASSI 

et al., 2012). Tais manifestações são caracterizadas por alterações morfológicas como 

dilatação e hipertrofia da parede intestinal, com perda progressiva da coordenação 

motora do órgão (PRATA, 2001; RASSI et al., 2010). A denervação do Sistema 

Nervoso Autônomo (SNA) do plexo miontérico (principalmente parassimpático), e a 

consequente morte neuronal observada nos gânglios miontéricos de Auerbach e de 

Meissner, bem como a formação de áreas de fibrose, que modificam a arquitetura do 

músculo liso e alteram a inervação intramuscular, são responsáveis pela sintomatologia 

nos pacientes como, disfagia, alteração da secreção das glândulas salivares e outras, das 

enzimas digestivas, e progressiva constipação intestinal (PRATA, 2001). 

 Existe ainda a forma mista crônica (forma cardiodigestiva), ocorrendo a forma 

cardíaca associada com a forma digestiva, presente em aproximadamente 2% dos 

pacientes crônicos com DCh (PRATA, 2001; RASSI, 2010).  

 Em nenhuma doença infecciosa, o envolvimento do sistema nervoso autônomo é 

tão importante quanto na DCh. Isto é demonstrado pela presença de lesões, denervação 

e distúrbios funcionais. A denervação do sistema parassimpático foi melhor 

documentada e é muito mais intensa do que a denervação do sistema simpático 

(PRATA, 2001). A destruição ocorre principalmente nos neurônios periféricos e é mais 

frequentemente observada na fase aguda, provavelmente continuando durante a fase 

crônica (forma cardíaca e digestiva) (MAHKER & CHIMELLI, 2000).  
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A existência de uma forma nervosa aguda com variados sintomas neurológicos 

causados diretamente por T. cruzi, foi postulada por CHAGAS (1911) baseado na 

presença de encefalite em casos agudos. Segundo Chagas, a forma nervosa crônica seria 

consequência das lesões observadas na forma nervosa aguda, ou melhor, representaria 

sequelas da encefalite aguda. Mais tarde, o autor admitiu que, na maioria dos casos, a 

forma nervosa crônica era uma evolução das alterações histopatológicas. No entanto, a 

documentação patológica apresentada por ele e por autores que estudaram a forma 

nervosa crônica não foi suficiente para permitir conclusões definitivas sobre a existência 

ou não de uma base anatômica para caracterizar essa forma clínica postulada por 

Chagas (PITTELLA et al., 1990; PITTELLA, 1993; PITTELLA, 2009). Além disso, as 

manifestações neurológicas descritas por Chagas e outros autores foram apresentadas 

em termos puramente descritivos, sem um grupo controle pareado ou uma 

demonstração clínico-patológica de sua relação com as lesões causadas pela DCh 

(PITTELLA, 1993; WACKERMANN et al., 2008) Diante disso, na fase crônica, não 

existe um consenso quanto à existência de uma forma clínica definida com 

envolvimento do SNC, especialmente pela falta de uma base anatômica que possa 

caracterizá-la (PITTELLA, 1993).  

Admite-se que a cepa do parasito, sua morfologia e características biológicas, 

número de formas tripomastígotas inoculados, tropismo tecidual, associadas 

conjuntamente à sua genética e resposta imunológica do hospedeiro, sejam os maiores e 

mais importantes fatores na gênese da patologia na DCh (DIAS et al., 2000; 

PITTELLA, 2009).  

1.1.1.2 Forma Nervosa da Doença de Chagas  

O Carlos Chagas foi o primeiro a descrever o comprometimento do SNC 

relacionado a manifestações clínicas, onde ele relata frequentes convulsões em crianças 

baseado em estudos histopatológicos realizados por Gaspar Vianna (1911) em pacientes 

na fase aguda da DCh (CHAGAS, 1911). Atualmente se reconhece o comprometimento 

do sistema nervoso central (SNC) na doença de Chagas apenas na fase aguda, onde a 

meningoencefalite se apresenta como importante causa de morte (PRATA, 2001; 

RASSI et al., 2010). A maioria dos pacientes com a forma nervosa aguda são crianças 

menores de 2 anos, incluindo alguns casos congênitos (PITTELLA, 1993).  

Os principais achados macroscópicos no cérebro de pacientes com a forma 

nervosa aguda da DCh são edema, congestionamento e hemorragias petequeais 
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dispersas. O achado histopatológico fundamental é a encefalite em focos múltiplos ao 

longo do SNC, caracterizada por disposição nodular de micróglia, macrófagos, 

neutrófilos e astrócitos e infiltrado linfocítico perivascular leve. Amastigotas estão 

presentes, formando ninhos ou dentro de processos celulares astrócitos ou, menos 

frequentemente, no centro de nódulos inflamatórios (DA MATA et al., 2000). As 

alterações das células nervosas, quando presentes, são inespecíficas e de natureza 

degenerativa, afetando apenas as células localizadas perto ou dentro dos focos 

inflamatórios. Os achados microscópicos foram arranjo de micróglia, macrófagos, 

neutrófilos e astrócitos, e leve infiltrado linfocítico perivascular (PITTELLA, 1991). 

A leptomeningite linfomonocítica é um achado constante e aparentemente 

representa uma extensão das lesões inflamatórias cerebrais subjacentes (PITTELLA, 

2009). As manifestações clínicas geralmente são leves, ocasionalmente com torpor ou 

excitação, mas em poucos casos (especialmente em crianças) são graves, com presença 

de convulsões e sinais neurológicos focais (CHAGAS, 1911). O achado de alterações 

inflamatórias e a alta frequência de formas de tripomastigotas no líquido 

cefalorraquidiano podem ser explicados histologicamente pela presença de inflamação e 

parasitos nas leptomeninges (HOFF et al., 1978). 

Em alguns pacientes, a encefalite leve em focos dispersos pode estar presente, 

caso em que pode haver regressão total das lesões, ou pequenos nódulos inflamatórios 

paucicelulares sem parasitos podem persistir, sendo estes relativamente insignificantes e 

considerados de natureza residual (DA MATA et al., 2000; PITTELLA, 1985; 

PITTELLA, 1993). Além disso, na maioria dos pacientes com a forma aguda 

sintomática, todas as manifestações, incluindo sinais e sintomas neurológicos, 

desaparecem espontaneamente sem sequela aparente (TEIXEIRA et al., 2006). 

O mecanismo patogênico para a forma nervosa aguda foi descrito por Gaspar 

Vianna em (1911) constituindo-se de uma reação inflamatória focal produzida pela 

ruptura de células que liberaram seus parasitos. O número de parasitos é abundante em 

focos inflamatórios recentes e reduzido ou ausente em focos inflamatórios mais antigos 

(PITTELLA, 1993). Os nódulos inflamatórios tendem a desaparecer no final da fase 

aguda, reforçando a visão contra a aceitação de uma forma nervosa crônica da DCh 

(PITTELLA, 1985; PITTELLA, 1993; PITTELLA et al. 1999). 

Assim, a forma nervosa tende ser ignorada nos tempos atuais, constituindo ainda 

uma grande lacuna no conhecimento da história natural da DCh. Além disso, os 

mecanismos patofisiológicos associados às manifestações digestivas DCh (megas) são 
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atribuídos às lesões neuronais e alterações do sistema nervoso autônomo simpático 

(SNAS) e principalmente parassimpático (SNAP) que regulam o peristaltismo e 

secreções glandulares em todos os órgãos e/ou vísceras ocas (PRATA, 2001). 

 

1.1.1.2.1 Estudos da DChNervosa em Modelos Animais 

 

Após realizar uma autópsia em uma criança falecida com sinais de 

meningoencefalite aguda, Chagas (1911) descreveu que o T. cruzi apresenta focos 

múltiplos por todo o encéfalo, córtex, núcleos centrais, bulbo, dentre outras áreas; 

atribuindo a essa multiplicidade de localizações a expressão das variantes clínicas da 

síndrome nervosa (CHAGAS, 1911). Após a descrição do comprometimento do sistema 

nervoso pelo T. cruzi descrito por este autor, muitos trabalhos usaram o modelo animal 

(cães, ratos, camundongos e porquinho-da-índia) para estudar e tentar entender o 

envolvimento do SNC na DCh experimental (AMARAL et al., 1975; HOFF et al., 1978; 

PITTELLA et al., 1990; QUEIROZ, 1975; SILVA et al., 1999; SILVA et al., 2015; 

TORRES & VILLAÇA,1919; VILLALA & TORRES, 1926; VILLELA & VILLELA, 

1932). 

As cepas de T. cruzi mais utilizadas foram Y (DA MATA et al., 2000; VILAR-

PEREIRA et al., 2012), CL (YOUNES- CHENNOUFI et al., 1988), PNM (AMARAL 

et al., 1979; BRENER et al., 1974; DA MATA et al., 2000) e Colombiana (PITTELLA 

et al., 1990; SILVA et al., 1999, SILVA et al., 2015; VILAR-PEREIRA et al., 2012). 

As vias inoculação do parasito foram a intraperitoneal (AMARAL et al., 1975; 

PITTELLA et al., 1990; QUEIROZ, 1975), a subcutânea (COSTA et al., 1986; 

VILLELA & TORRES, 1926), intranasal (CARADONNA & PERRIN, 2009) e via 

intracerebral (MENEZES, 1964; SANABRIA, 1969). 

Os quadros neuropatológicos reproduzidos por infecções experimentais com T. 

cruzi são semelhantes ao observado em pacientes com a forma nervosa aguda da DCh 

(QUEIROZ, 1978). Também foram encontradas encefalite em múltiplos focos de 

intensidade variável e distribuição aleatória e irregular, com disposição nodular das 

células inflamatórias (PITTELLA et al., 1990; QUEIROZ et al., 1975; TORRES 

&VILLAÇA, 1919).  

Em estudos experimentais em modelo animal foi descrito que células da glia 

(TORRES & VILLAÇA, 1919; VIANNA, 1911), micróglia (VILLELA & TORRES, 
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1926), astrócitos (SILVA et al., 2015; RÔFFE et al., 2003; VILLELA& VILLELA, 

1932;) e raros neurônios (PITTELLA et al., 1990; TANOWITZ et al., 1982; VILLELA 

& VILLELA, 1931) são infectados por T. cruzi. De acordo com a maioria dos registros, 

os neurônios localizados adjacentes aos focos inflamatórios geralmente são preservados 

ou mostram alterações degenerativas não especificadas (PITTELLA et al., 1990; 

QUEIROZ, 1975; TORRES & VILLAÇA, 1919). 

 Também foram observadas alterações neurológicas e comportamentais como 

paralisia dos membros posteriores, convulsões, dificuldade de se manter de pé e 

depressão (SILVA et al., 1999; VILLELA & TORRES 1926; VILAR-PEREIRA et al., 

2012). 

1.1.1.2.2 Reativação da DCh e o SNC 

O ressurgimento da forma nervosa (Doença de Chagas Nervosa – DChN) aguda 

na DCh crônica foi descrito pela primeira vez por Mattosinho-França (1969) em um 

paciente com leucemia linfocítica crônica. Desde então, a reativação crônica da doença 

de Chagas em pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos, foram relatadas em 

pacientes imunossuprimidos. O uso de corticosteroides, imunossupressores e dos 

agentes citostáticos, o progresso no transplante de órgãos e, em particular, o surgimento 

da SIDA (síndrome de imunodeficiência adquirida) em 1981, estabeleceram condições 

para a reativação da infecção em pacientes chagásicos crônicos (PITTELLA, 2009).  

O envolvimento do SNC em pacientes chagásicos crônicos com doença 

reativada é mais comum em pacientes com SIDA (75-80% dos casos) do que em 

pacientes com outras causas de imunossupressão (FERREIRA & BORGES, 2002). Em 

alguns pacientes, a encefalite chagásica pode ser a primeira manifestação da SIDA 

(PAGONO et al., 1999; SICA et al., 2008). A partir de 2004, a DCh reativada, 

clinicamente expressa como meningoencefalite e/ou miocardite, foi incluída por 

agências de vigilância epidemiológica no Brasil entre as condições para a definição de 

caso de SIDA. O impacto da terapia antirretroviral altamente ativa sobre a incidência de 

doenças infecciosas oportunistas do sistema nervoso no Brasil, particularmente sobre a 

incidência de encefalite chagásica, ainda não é completamente conhecido (PITTELLA, 

2009), embora seja evidente seu papel em reduzir a carga viral e consequentemente 

impedir a evolução de quadros severos de imunossupressão que favorecem a reativação 

da infecção por T. cruzi.  
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Na fase crônica, as recidivas da infecção por T. cruzi espontâneas não são 

observadas, exceto após a imunossupressão do hospedeiro. Algumas estruturas, como as 

células do músculo cardíaco, as células do músculo e da veia central da suprarrenal, 

apresentam ninhos de amastigota em 14-30% dos pacientes chagásicos crônicos e que, 

portanto, podem atuar como reservatórios de parasitos e contribuir para a reativação da 

doença na ocorrência de um episódio imunossupressor (ALMEIDA et al., 1981; 

PITTELLA, 1993; PITTELLA, 2009). Outra vertente aponta que as células do SNC 

podem albergar o parasito durante a fase crônica da DCh, contribuindo para a reativação 

da doença quando o hospedeiro sofre imunossupressão, favorecendo a formação de 

lesões e ou parasitismo. Também foram relatados a presença de parasitos nos tecidos 

adiposos em casos de hospedeiro imunossuprimido (FRANCISCO et al., 2015; ROFFÊ 

et al., 2003; NAGAJYOTHI et al., 2009). 

Três aspectos diferenciam o envolvimento do SNC em pacientes chagásicos 

imunossuprimidos do quadro neuropatológico descrito na forma nervosa aguda 

(PITTELLA, 1993): a encefalite em focos múltiplos tende a adquirir uma característica 

necrotizante com numerosas amastigotas e muitos pacientes apresentam a forma 

tumoral ou pseudotumoral ("chagoma cerebral"), caracterizada pela presença de lesões 

nodulares necróticas-hemorrágicas únicas ou múltiplas, geralmente localizadas na 

substância branca dos lobos cerebrais e, em alguns casos, no tronco cerebral e cerebelo. 

As lesões são pouco limitadas, medindo vários centímetros, e envolvem 

preferencialmente a substância branca. Histologicamente, há necrose, hemorragia, 

nódulos com micróglias e exsudados de macrófagos, linfócitos e células plasmáticas e, 

em menor grau, granulócitos neutrófilos no tecido nervoso e espaços perivasculares. As 

amastigotas são abundantes nos astrócitos, mas não são encontradas em neurônios. As 

células grandes e gordurosas com aparência ganglionar, completamente preenchidas 

com amastigotas, anteriormente interpretadas como células nervosas, foram 

posteriormente demonstradas como imunorreativas ao GFAP (Glial Fibrilar Acid 

Protein ou proteína glial fibrilar ácida) (CHIMELLI & SCARAVILI, 1997; PITTELLA, 

2009).  

Inflamações na leptomeninge é um achado constante e, aparentemente, 

representa uma extensão das lesões inflamatórias necróticas subjacentes. A forma 

tumoral da encefalite chagásica foi descrita pela primeira vez por Queiroz (1973) em 
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um paciente com diagnóstico clínico de micoses fúngica, um tipo de linfoma cutâneo de 

células T relacionado à imunossupressão. 

As manifestações clínicas do envolvimento do SNC na doença de Chagas 

reativada são caracterizadas por febre, dor de cabeça, vômitos, convulsões e sinais 

neurológicos focais (FERREIRA & BORGES, 2002; PRATA, 2001). Um número 

normal de células ou pleitos pode estar presente no líquido cefalorraquidiano, com 

predominância de linfócitos e aumento dos níveis de proteína. T cruzi pode ser 

detectado por exame direto do líquido cefalorraquidiano ou sangue. Na tomografia 

computadorizada craniana são observadas lesões hipodensas, predominantemente 

subcorticais, únicas ou múltiplas, associadas a aumento irregular ou em forma anel. As 

lesões estão predominantemente localizadas na substância branca dos lobos cerebrais. 

Praticamente todos os pacientes com SIDA e doença de Chagas reativada têm níveis de 

células T CD4
+
 abaixo de 200 células/mm

3
, semelhantes para aqueles observados em 

outras infecções oportunistas que afetam os pacientes (CORDOVA et al., 2008; 

FERREIRA & BORGES, 2002; PRATA, 2001; SICA et al., 2008). 

As manifestações clínicas do "chagoma" cerebral são indistinguíveis de outras 

lesões tumorais também encontradas em pacientes imunossuprimidos, como 

neurotoxoplasmose, linfoma primário do SNC e leucoencefalopatia multifocal 

progressiva. Um estudo patológico comparativo de encefalite devido a Toxoplasma 

gondii e T. cruzi mostrou que a neurotoxoplasmose geralmente envolve os gânglios 

basais e o córtex cerebral, enquanto o "chagoma" do cérebro afeta principalmente a 

matéria branca cerebral, com extensão ocasional no córtex (LAZO et al., 1998). 

Entretanto não há padrões típicos de neuroimagem para o “chagoma” (LAZO et al., 

1998; PITTELLA, 2009).  

O diagnóstico da forma nervosa aguda reativada deve ser feito o mais cedo 

possível, pois o tratamento antiparasitário pode melhorar o prognóstico e a 

sobrevivência do paciente. O resultado fatal é elevado em pacientes com a forma 

nervosa aguda reativada, mesmo que seja tratada com drogas antiparasitárias, embora 

tenham sido relatados casos de remissão após administração concomitante de 

medicamentos antirretrovirais (CORDOVA et al., 2008; FERREIA & BORGES, 2002). 

A terapia antirretroviral deve ser administrada sistematicamente ao chagásicos-HIV 
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positivo, a fim de reconstituir o sistema imunológico e manter altos níveis de células T 

CD4
+
, reduzindo assim a probabilidade de reativação da doença (PITTELLA, 2009). 

1.1.2 O Sistema Nervoso Central e a Transmissão Sináptica  

 

 O Sistema Nervoso no organismo humano controla e coordena as funções de 

todos os sistemas do organismo e, ao receber os diferentes estímulos, tem a capacidade 

de interpretá-los e desencadear respostas adequadas aos mesmos. O Sistema Nervoso 

Central (SNC) é formado pela medula espinhal e o encéfalo, que por sua vez é formado 

pelo cerebelo, tronco encefálico e cérebro. O cérebro é formado pelo telencéfalo e 

diencéfalo e o tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo (Figura 1) 

(MACHADO, 2005).  

Figura 1 - Esquema do sistema nervoso cérebro-espinhal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: NETTER, 2000. 

O neurônio é a unidade fundamental do SNC, sua função básica é receber, 

processar e enviar informações. Os neurônios dos vertebrados não possuem a 

capacidade de se dividirem após completarem a diferenciação celular. Os neurônios são 
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divididos em três partes fundamentais: dendritos, corpo celular e axônio (GUYTON e 

HALL, 2011). O corpo celular possui forma e tamanho variável de acordo com o tipo de 

neurônio, e são responsáveis pela síntese de proteínas neuronais e pelos processos de 

degradação e renovação de constituintes celulares. Os dendritos normalmente são 

curtos, altamente ramificados e originam novos dendritos de menor diâmetro, sendo 

especializados em receber estímulos e traduzi-los em alterações do potencial de ação da 

membrana. O axônio é um prolongamento longo e fino que se origina do corpo celular 

do neurônio ou de um dendrito principal (Figura 2) (GUYTON e HALL, 2011).  

Figura 2 – Esquema das estruturas de um neurônio 

Fonte: Shutterstock.com (adaptado). 

Os axônios são especializados em gerar e conduzir o potencial de ação (impulso 

nervoso), trata-se de uma despolarização da membrana de grande amplitude de 70-

110mV, chamada de “tudo ou nada” (MACHADO, 2005). Os neurônios são células 

altamente excitáveis e comunicam-se através de impulsos elétricos (potencial de 

membranas). Os potenciais de membrana encontram-se em três diferentes estados: em 

repouso, excitados ou inibidos (GUYTON e HALL, 2011). Esta comunicação ocorre 

principalmente através das terminações axônicas que estão em contato com outros 

neurônios. Os locais de contato entre dois neurônios são denominados sinapses 

interneuronais, e quando ocorrem entre um neurônio e células não neuronais, ou 

efetoras (células musculares ou junções neuroefetuadoras) são chamados de fenda 

sináptica (MACHADO, 2005). 
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 Existem dois tipos de sinapses, elétrica e química. As sinapses elétricas, pouco 

frequente em vertebrado, são exclusivamente interneuronais, existe um acoplamento 

iônico, ou seja, a comunicação entre os dois neurônios ocorre através de canais iônicos, 

justapostos, de modo a estabelecer comunicações intercelulares, permitindo a passagem 

direta de pequenas moléculas do citoplasma de uma das células para a outra. Esta 

comunicação ocorre nos dois sentidos.  

As sinapses químicas representam todas as sinapses neuroefetuadoras e 

constituem a grande maioria das sinapses interneuronais. A comunicação é dependente 

da liberação de neurotransmissores. Dentre eles estão a acetilcolina, aminoácidos 

(glicina, o glutamato, o aspartado), ácido grama-amino-butírico (GABA) e as 

monoaminas (dopamina, noradrenalina, adrenalina e histamina), além de muitos 

peptídeos (MACHADO, 2005). 

 As sinapses químicas interneuronais são compostas de um elemento pré-

sináptico (contendo o neurotransmissor), um elemento pós-sináptico (contendo os 

receptores para o neurotransmissor) e uma fenda sináptica responsável por separar as 

duas membranas sinápticas. Um impulso nervoso quando atinge a membrana é capaz de 

abrir canais de Ca
2+

, levando ao aumento da concentração desse íon no interior da 

célula, e provocando uma série de fenômenos, entre eles a liberação de 

neurotransmissores na fenda sináptica que irá se difundir até atingir seus receptores no 

elemento pós-sináptico (GUYTON e HALL, 2011; MACHADO, 2005). 

 Os neurotransmissores inibitórios e excitatórios regulam uma série diversificada 

de processos do comportamento referentes ao sono, aprendizagem, memória e sensação 

de dor. Os neurotransmissores inibitórios e excitatórios também estão implicados em 

diversos processos patológicos, como a epilepsia e a neurotoxicidade. As interações 

entre os canais iônicos, os receptores que regulam esses canais e os neurotransmissores 

de aminoácidos no SNC constituem a base molecular desses processos. 

 

1.1.2.2 A Transmissão Colinérgica e a Neuromodulação 

 A acetilcolina (Ach) é um mediador químico de sinapses no sistema SNC, no 

sistema nervoso periférico (SNP) e também na junção neuromuscular (TUCEK et al., 

1993). A Ach, seus receptores e o aparato enzimático responsável por sua síntese e 
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degradação constituem o sistema de neurotransmissão colinérgica (VENTURA et al., 

2010). 

O conhecimento dessa sinalização intracelular, que se inicia pela ativação dos 

receptores colinérgicos, tem sido utilizado no desenvolvimento de novos tratamentos 

para síndromes neurológicas e psiquiátricas. Em síndromes que acometem o SNC, 

observa-se uma disfunção do sistema de neurotransmissão colinérgica em transtornos 

do humor e alguns tipos de esquizofrenia. Também se observa um aumento desses 

receptores colinérgicos na doença de Parkinson e a redução destes no processo de 

envelhecimento do SNC, bem como na morte súbita infantil. A relação entre o sistema 

colinérgico e algumas doenças como a de Parkinson e a esquizofrenia ressalta a 

importância do bom funcionamento desse sistema (VENTURA et al., 2010). 

 A Colina-O-Acetil-Transferase (ChAT) é a enzima responsável pela síntese da 

Ach a partir de acetil-coenzima A e colina. A glicerofosforilcolina, a fosforilcolina e a 

fosfatidilcolina geram a colina que é utilizada como substrato e transportada para o SNC 

através da circulação sanguínea. Assim, as fontes de colina para a síntese de Ach 

provêm da circulação, além da sua recaptação após a liberação e degradação desse 

neurotransmissor. Uma vez sintetizada, parte da Ach é transportada e armazenada em 

vesículas sinápticas. Esse processo é realizado por um transportador vesicular de Ach 

(VAChT) capaz de elevar em até 100 vezes sua concentração no interior dessas 

vesículas. Após ser liberada inteiramente por exocitose, a Ach interage especificamente 

com os receptores colinérgicos presentes nas membranas pré- e pós-sinápticas (FUJII et 

al., 2008; TAYLOR & BROWN, 1994). A ação da acetilcolina cessa quando é 

hidrolisada em acetato e colina pela enzima acetilcolinesterase (AChE), presente na 

fenda sináptica (VENTURA et al., 2010).  

São conhecidos dois tipos de colinesterases que incluem: (i) enzimas com alta 

afinidade para a Ach ligadas à membrana neuronal e presentes em todas as sinapses 

colinérgicas e (ii) enzimas com alta afinidade para a butirilcolina, também chamadas de 

butiril-acetil-colinesterases (BchE) presentes em todos os tecidos (Figura 3). 



34 

  

Figura 3 – Esquema da síntese e reciclagem da acetilcolina na sinapse. 

Fonte: GOODMAN, 2006. 

 

1.1.2.1.1 Receptores Colinérgicos 

 A ação da Ach é classificada em muscarínica e nicotínica (DALE, 1914), 

baseada nos subtipos de receptores colinérgicos capazes de se ligar à nicotina e à 

muscarina, respectivamente, e que respondem a ativação colinérgica com alta afinidade 

(DALE, 1914). 

 Os receptores colinérgicos nicotínicos (nAChR) pertencem à família de 

receptores inotrópicos que, quando ativados, adquirem a conformação de canal aberto 

permeável aos íons sódio (Na
+
) e potássio (K

+
) (COX et al., 2008). Os nAChR medeiam 

uma transmissão excitatória rápida, são constituídos por cinco subunidades proteicas e 

estão distribuídos em vários tecidos, incluindo o cérebro e o tecido muscular (Figura 

4A).  
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Figura 4 – Esquema dos receptores colinérgico nicotínicos. 

 

 

 

 

 

 

Legenda – Figura A: Subunidades α, β, γ e δ. B: Domínios presentes em cada subunidade: N-terminal 

hidrofílico (1), quatro segmentos hidrofóbicos transmembrana (2), domínio hidrofílico variável (3), C-

terminal hidrofóbico (4) e alças intracelulares formando sítios de fosforilação (5). Fonte: Ventura et al., 

2010. 

 

No cérebro os nAChR estão distribuídos nas regiões pré, pós, peri e 

extrassinápticas, podendo modular a liberação de neurotransmissores e, 

consequentemente, a atividade sináptica neuronal. Os nAChR têm importância em 

diversos processos, como o aprendizado e a memória, desenvolvimento neuronal e 

participa das vias dopaminérgicas (GOPALAKRISHNAN et al., 1997). Essa 

versatilidade funcional se correlaciona com as diferentes estruturas que esses receptores 

possuem nas diversas áreas do sistema nervoso. Como exemplos, podem ser citados 

receptores com subunidades α3α5β4 que regulam a transmissão ganglionar e receptores 

com a subunidade α4 que regulam parcialmente a liberação de dopamina e de 

glutamato. Já receptores localizados na região estriatal que possuem a subunidade β3 

alteram a atividade motora por modular a liberação de dopamina. Uma disfunção do 

gene que sintetiza a subunidade β2 é responsável pela atrofia do córtex e perda de 

neurônios, o que sugere que os nAChr estejam envolvidos em processos de 

sobrevivência de neurônios, além da fisiologia e manutenção dos circuitos sinápticos 

neuronais (QUICK & LESTER, 2002; VENTURA et al., 2010). 

Os nAChR também regulam a liberação e a ativação de neurotransmissores nas 

regiões pré e pós-sinápticas, respectivamente, podendo controlar a eficácia da 

transmissão sináptica. A atuação desses receptores nos processos de memória e 
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aprendizado indica sua participação na fisiopatologia e nos processos inflamatórios 

característicos da doença de Alzheimer (ALBUQUERQUE et al., 2009) e o uso 

simultâneo de antagonistas nicotínicos e de receptores glutamatérgicos do tipo N-metil-

D-aspartato (NMDA) tem atenuado ataques epilépticos induzidos em ratos e 

camundongos, o que sugere uma íntima relação entre os sistemas de neurotransmissão 

colinérgico e de NMDA na atividade excitatória do SNC (LOSCHER et al., 2009).  

Os receptores colinérgicos muscarínicos (mAChR) estão amplamente 

distribuídos por diversos sistemas biológicos, onde participam de várias funções vitais 

(TAYLOR & BROWN, 1994). A ativação desses receptores no sistema nervoso 

periférico tem ações que incluem a redução da frequência e força da contração cardíaca, 

o relaxamento de vasos sanguíneos periféricos e a constrição das vias respiratórias 

(brônquios e bronquíolos). No SNC, estão envolvidos no controle da função 

extrapiramidal, vestibular, em funções cognitivas como memória, aprendizado e 

atenção, em respostas emocionais, na modulação do estresse, no sono e na vigília 

(VENTURA et al., 2010). 

Os 5 subtipos dos mAChR (M1, M2, M3, M4 e M5) pertencem à superfamília 

de receptores acoplados à proteína G (proteína transdutora de sinal ligada ao GTP), e 

estruturalmente são proteínas de membrana contendo sete domínios transmembranares. 

Sítios de ligação específicos para Ach, agonistas e antagonistas muscarínicos estão 

presentes na região N-terminal e nas alças extracelulares. Na região intracelular, os 

mAChR conservam a região C-terminal, além de três alças intracelulares (i1, i2 e i3) 

(VAN KOPPEN & NATHANSON, 1991). A diferença funcional na ativação dos 

diferentes subtipos de mAChR reside principalmente na constituição da alça i3 desses 

receptores (Figura 5). A alça i3 é a região dos receptores muscarínicos que interage 

com a proteína G e apresenta variação na sequência de aminoácidos entre os mAChR. 

Os 18 primeiros aminoácidos presentes na região i3 dos receptores M2 e M4 possuem 

um alto grau de homologia enquanto, nos receptores M1, M3 e M5 essa região é 

idêntica. Com base nesse padrão de homologia, os mAChR foram divididos em dois 

grupos: receptores M1/M3/M5 e receptores M2/M4 (Figura 5) (VENTURA et al., 

2010; WESS, 1991).  
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Figura 5 -  Esquema dos receptores colinérgico muscarínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Receptor colinérgico muscarínico mostrando os sete domínios transmembrana e a alça de 

ligação à proteína G. Em zoom, parte da sequência de aminoácidos dessa alça importante para a ligação à 

proteína G, revelando os aminoácidos homólogos entre as classes de receptores M1, M3 e M5 e entre M2 

e M4, marcados em cinza-claro. Fonte:  Ventura et al., 2010. 

 A variação da sequência de aminoácidos na alça i3 nos dois grupos de receptores 

muscarínicos provavelmente determina o acoplamento distinto à proteína G, 

justificando os diferentes mecanismos de regulação da resposta celular. Os receptores 

muscarínicos M1, M3 e M5, quando ativados por agonistas colinérgicos (carbacol, por 

exemplo), acoplam-se preferencialmente com a proteína Gq/11, induzem a ativação da 

fosfolipase C (PKC), que promove a hidrólise de fosfoinositídeos presentes na 

membrana e a produção de diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato (IP3), segundos 

mensageiros e o terceiro mensageiro (Cálcio) (SANDIFELD & SPLEPAK, 2010). De 

forma diferenciada, os receptores muscarínicos M2 e M4, quando ativados, acoplam-se 

preferencialmente à proteína G inibitória, Gi/o, que inibe a atividade da adenilciclase e 

reduz os níveis intracelulares de AMPc (adenosina 3',5'-monofosfato cíclico) 

(CAULFIELD, 1999). 

 Os mAChR apresentam características funcionais e de localização que os 

diferenciam significativamente. Os receptores M1 no SNC constituem 50% dos 

receptores mAChR estando presentes no hipocampo, nas regiões do giro dentado, no 
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bulbo olfatório, nas amígdalas e no córtex piriforme (LEVEY et al., 1994). Receptores 

M2, no SNC, estão localizados principalmente em neurônios estriatais, no tegumento 

mesopontino e no núcleo motor do nervo craniano (LEVEY et al., 1991), e sua ativação 

reduz a força de contração e também a frequência de batimentos cardíacos 

(CAULFIED, 1993). Os receptores M3 estão presentes em várias regiões cerebrais 

como no núcleo estriado, hipocampo, núcleo talâmico anterior, colículo superior, núcleo 

pontiforme, região límbica cortical e camadas superficiais do neocórtex (LEVEY et al., 

1994). Os dados sugerem que esses receptores medeiam vários processos colinérgicos 

no cérebro que incluem a formação de memória, aprendizado, o controle da função 

motora e o comportamento social (VENTURA et al., 2009). Já os receptores M4 estão 

abundantes em neurônios estriatais, mas também estão presentes no hipocampo, 

compondo importantes vias de sinalização inibitória ou estimulatória para a formação 

da memória, juntamente com receptores M1 e M2 (LEVEY et al., 1994). Os receptores 

M5 são os menos caracterizados quando comparados com os demais subtipos 

(VENTURA et al., 2010). 

 A relação entre o sistema colinérgico e o Alzheimer tem sido explorada desde os 

anos 1980. Essa é uma doença neurodegenerativa de instalação insidiosa e progressiva. 

Modificações neuroquímicas primárias no sistema colinérgico têm sido observadas em 

cérebros de doentes de Alzheimer, sugerindo uma disfunção colinérgica envolvida nas 

alterações de memória, aprendizagem, atenção e outros processos cognitivos comuns 

que afetam esse pacientes (CUMMINGS & BACK, 1998) quando são observadas 

alterações tanto na quantidade de receptores colinérgicos muscarínicos em diversas 

regiões cerebrais quanto na sinalização intracelular induzida por esses receptores 

(VENTURA et al., 2010).  

 

1.1.3 O Sistema Colinérgico na DCh 

 A encefalite chagásica é invariavelmente associada com miocardite chagásica 

aguda, sendo esta última normalmente intensa, com parasitismo acentuado. Esta 

associação é responsável pela alta taxa de mortalidade e gravidade das formas nervosas 

e cardíacas agudas sintomáticas (QUEIROZ, 1978). 
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As complicações tromboembólicas cerebrais em pacientes com cardiopatia 

chagásica crônica (CCC) foi relatada pela primeira vez por Nussenzweig et al. (1953). 

Posteriormente foi demonstrado que os hemisférios cerebrais são os locais preferidos, 

sendo os lobos parietais, frontais e temporais e os gânglios basais as áreas mais 

afetadas, apresentando lesões únicas ou múltiplas (QUEIROZ, 1978). 

Os principais fatores de risco para infartos cerebrais são arritmias cardíacas, 

insuficiência cardíaca congestiva, aneurisma apical e trombose parietal do coração 

esquerdo (ARAS et al., 2003; CAROD-ARTAL et al., 2005; CAROD-ARTAL, 2007; 

PITTELLA, 1984). O infarto cerebral em pacientes chagásicos é clinicamente 

indistinguível de outras causas de AVC (acidente vascular cerebral) cardioembólico. As 

características incluem diminuição do nível de consciência, hemiparesia, déficits 

corticais focais (afasia, déficits de campo visual, síndrome parietal) dor de cabeça e 

convulsões no início do acidente vascular cerebral (CAROD-ARTAL, 2007). Em 

alguns pacientes com leve ou sem disfunção sistólica, o acidente vascular cerebral pode 

ser a primeira manifestação da cardiopatia chagásica (CAROD-ARTAL, 2007). 

A existência de uma forma nervosa crônica da doença de Chagas continua sendo 

uma questão em debate (SILVA et al., 2010). Embora o envolvimento neurológico 

tenha sido considerado independente de lesões cardíacas (PROST et al., 2000), 

disfunções neurocognitivas e distúrbios do humor, como a depressão, foram propostas 

como consequências secundárias do comprometimento cardíaco (MOSOVICH et al., 

2008).  

 Atualmente, são reconhecidas duas teorias fundamentais sobre a gênese da 

cardiomiopatia chagásica crônica (CCC). A teoria neurogênica postula que a CCC é o 

resultado do desequilíbrio autônomo do miocárdio. Durante a fase aguda da doença, a 

invasão de T. cruzi no miocárdio resulta em uma destruição seletiva e mecânica dos 

neurônios parassimpáticos intracardíacos pós-ganglionares. A destruição dos neurônios 

parassimpáticos permite um tom simpático sustentado e não contundente; essa 

estimulação simpática desequilibrada inicia mudanças tróficas que resultam na 

remodelação miocárdica que culmina em arritmias e insuficiência cardíaca 

(BONFATNTE-CABARCAS et al., 2013; DÁVILA et al., 2005). 

A teoria imunogênica descreve a patogênese da CCC como resultado de uma 

resposta imune inflamatória, onde o infiltrado inflamatório do miocárdio é fonte de uma 
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variedade de mediadores imunes, como citocinas pró-inflamatórias e anticorpos 

neutralizantes e, incluindo perda de auto tolerância e desenvolvimento de anticorpos de 

reação cruzada. Devido ao mimetismo molecular, os anticorpos de reação cruzada se 

ligam e neutralizam os receptores de superfície tais como nAChRs. Estes anticorpos de 

reação cruzada afetam a atividade e o número desses receptores (STERIN-BORDA & 

BORDA, 2000; HERNÁNDEZ et al., 2003). Também foi demonstrado que essas 

respostas imunológicas podem modular a função cardíaca causando a remodelação 

muscular direta associada à modulação da atividade da adenililciclase associada ao 

receptor β-adrenérgico (BLUM & MILLER, 1998; DALIRY et al., 2014). Ainda foi 

demonstrado que há semelhança entre epítopos de T. cruzi e epítopos de receptores de 

cardiomiócitos humanos, tais como receptores β-adrenérgicos, receptor de acetilcolina 

muscarínica M2-subclasse (mAChR), e certos canais dependentes da tensão 

(MUKHERJEE et al., 2003; STERIN-BORDA & BORDA, 2000). 

Uma parte específica do mecanismo de defesa contra o T. cruzi é gerenciada 

pelo sistema imune adaptativo, resultando na ativação de linfócitos B que secretam 

anticorpos antígenos-específicos. No início do desenvolvimento, antes da imunidade 

adaptativa ter sido estabelecida, células B particulares, denominadas células B-1, 

produzem anticorpos para combater os riscos externos, como os vírus ou outros agentes 

infecciosos como o T. cruzi. Os anticorpos com configurações de linha germinal ou 

próximo germinais existem em vertebrados, sendo chamados de "autoanticorpos de 

ocorrência natural" (AcsN) que são direcionados contra si proprio e contra componentes 

alterados. Anticorpos de células B-1 são gerados a partir de um repertório de genes V 

restritos e são, em geral, do isotipo de imunoglobulina M (IgM), embora os isotipos IgG 

também tenham sido descritos (ADELMAN et al., 2004; GOLD et al., 2014; 

KASAIAN & CASALI, 1993). Os anticorpos secretados por esses linfócitos B 

reconhecem auto antígenos além de antígenos externos e, portanto, foram chamados de 

AcsN. 

Os AcsN estão envolvidos na manutenção da homeostase, removendo detritos 

celulares ou células tumorais, ou prevenindo a inflamação através da ligação e 

neutralização de citocinas. Esses AcsN podem atuar como agonistas de receptores e 

podem contribuir na ocorrência de uma variedade de processos fisiológicos, como a 

homeostase (GERSHWIN et al., 2007; LUTZ, 2012). Os AcsN recentemente foram 

descritos como proteínas direcionadas ao sistema nervoso central (SNC) que tendem a 
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formar agregados tóxicos, como β-amilóide, α-sinucleína, proteína tau e proteína prião. 

No entanto, o efeito, de AcsN nos respectivos agregados de proteína e sua inter-relação 

com os processos fisiopatológicos neurodegenerativos estão longe de serem entendidos 

(RODRIGUEZ et al., 2009). 

Em resumo, a teoria neurogênica prevê que as conseqüências da desenervação 

parassimpática devem ser uma elevação da regulação da população de receptores 

colinérgicos muscarínicos. No entanto, de acordo com a teoria imunogênica, a atividade 

agonística putativa dos autoanticorpos devem induzir a subsensibilidade e 

dessensibilização do mAChR (YAMANISHI et al., 2007). As teorias neurogênicas e 

imunogênicas sugerem alterações na função do sistema colinérgico. Alguns autores já 

demonstraram a existência de distúrbios tróficos e funcionais do sistema de receptores 

colinérgicos muscarínicos em estudos in vitro e no modelo rato com doença de Chagas 

experimental (HERNÁNDEZ et al., 2008).  

 

1.1.3.1 A Participação dos Receptores Nicotínicos na Doença de Chagas 

Bonfante-Cabarcas et al. (2013) demostraram que ratos com DCh apresentam 

uma disfunção do sistema colinérgico nicotínico quando comparados com ratos 

saudáveis. Esses autores observaram bradicardia induzida por nicotina, um efeito que 

pode ser mediado pela ativação simultânea dos neurônios autonômicos pós-sinápticos e 

pela inibição de terminais pré-sinápticos adrenérgicos que inervam o coração. A 

inibição da resposta adrenérgica mais provável é mediada por AChR muscarínicas M2. 

O efeito inibidor mediado por M2 foi demonstrado em cobaias, onde os agonistas 

muscarínicos reduziram o excesso de norepinefrina (catecolamina), de uma maneira 

dependente da concentração (HAUNSTETTER et al., 1994). 

Na DCh, a função colinérgica diminuída foi explicada como uma consequência 

direta da presença de autoanticorpos contra ambos os tipos de AChRs (receptores 

nicotínicos e muscarínicos). A ligação crônica desses autoanticorpos ao nAChR pode 

induzir uma diminuição da população de nAChRs funcionais e consequentemente 

contribuir para as alterações funcionais descritas no decurso da doença de Chagas 

crônica (HERNANDEZ et al., 2003).  
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Bonfante-Cabarcas et al. (2013), observaram que quando a fisostigmina, um 

inibidor de acetil colinesterase, foi administrado ao mesmo tempo de estímulos de altas 

frequências, a resposta vagal foi restaurada. Por lei de ação em massa, um alto nível de 

acetilcolina sináptica deslocaria competitivamente os autoanticorpos dos locais 

receptores. Esses autores demonstraram que as alterações na transmissão colinérgica 

nicotínica cardíaca estão presentes na DCh em uma fase inicial da evolução da 

cardiomiopatia, antes da instalação de uma cardiomiopatia dilatada com insuficiência 

cardíaca congestiva, quando a avaliação da funcionalidade colinérgica nicotínica 

cardíaca pode ser útil como marcador prognóstico da doença. 

 

1.1.3.2 A Participação dos Receptores Muscarínicos na Doença de Chagas 

Vários autores relataram a presença de Acs circulantes nos soros de animais e 

pacientes afetados por CCC (HERNANDEZ et al., 2008) com cardiomiopatia dilatada 

(JAHNS et al., 2004). Estes Acs são capazes de interagir com o segundo circuito 

extracelular de receptores acoplados à proteína G, como β1 e β2 adrenérgico (anti-β1 e 

anti-β2, respectivamente) e receptores colinérgicos muscarínicos do miocárdio (anti-M2 

(WALLUKAT et al., 1995) e, em última instância, levam à ativação do receptor 

muscarínico, atuando com um agonista clássico (FELDMAN et al., 2005; IWATA et 

al., 2001). A estimulação contínua dos receptores pela Ac pode induzir 

dessensibilização e/ou regulação negativa do receptor colinérgico, explicando a perda 

progressiva de função e o consequente distúrbio autonômico observado em pacientes 

com DCh (STERIN-BORDA e BORDA, 2000). 

Os anticorpos dirigidos aos antígenos de T. cruzi, especialmente aqueles da 

classe IgG, podem atuar como agonistas de mAChR colinérgicos, reduzindo a 

contratilidade atrial e desencadeando na clássica transdução de sinal de mAChR, isto é, 

estimulação de cGMP ou inibição de AMPc (GOIN et al., 1999). 

A presença de anticorpos ativadores do receptor colinérgico muscarínico 

(mAChR) nos soros dos pacientes induziu arritmias cardíacas complexas em corações 

de coelho isolados (DE OLIVEIRA et al., 1997). Ribeiro et al. (2007) mostraram que o 

comprometimento vagal, evidenciado por índices reduzidos de variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC), ocorre no início da infecção, ou seja, antes do surgimento da 
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disfunção do ventrículo esquerdo (VE), e que isto está correlacionado com os níveis de 

anti-M2. Os autoanticorpos circulantes com atividade agonística colinérgica 

muscarínica parcial também foram encontrados em pacientes com DCh na forma 

indeterminada com ausência de alterações de ECG e de raios-X (BORDA e STERIN-

BORDA, 1996). Dalivy et al., (2014) também observaram a presença de anticorpos 

anti-β1, anti-β2 e anti-M2 em soros de camundongos infectados pela cepa Colombiana 

de T. cruzi, na fase crônica da infecção.  
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2 JUSTIFICATIVA  

Na descrição da doença o Dr. Carlos Chagas já apontava o comprometimento do 

sistema nervoso como sendo uma das manifestações clínicas, posteriormente 

corroborado por alguns trabalhos em modelo animal que também descreveram o 

comprometimento do Sistema Nervoso Central (SNC) na forma cardíaca da doença de 

Chagas crônica. Estudos recentes relataram o comprometimento das funções 

colinérgicas cardíacas em ratos com DCh crônica. Além disso, os mecanismos 

patofisiológicos associados às manifestações digestivas da doença (megas) são também 

atribuídos às lesões neuronais do sistema nervoso autônomo simpático (SNAS) e 

principalmente parassimpático (SNAP) que regulam o peristaltismo de todos os órgãos 

e vísceras ocas. Diante do exposto, e devido ao escasso conhecimento 

anatomopatofisiológico associado às manifestações nervosas da DCh, a pouca 

elucidação das vias farmacológicas envolvidas nesta infecção, ao baixo número de 

trabalhos que relatam a infecção de neurônios pelo parasito, a ausência de dados sobre a 

infectividade neuronal pelo T. cruzi e suas consequências para o hospedeiro, torna-se 

necessário investigar a neuropatologia promovida pela infecção por T. cruzi, o que foi 

feito aqui em camundongos normais e imunossuprimidos.  

Mesmo com a relutância da sociedade científica em reconhecer a forma nervosa 

da DCh, atualmente se reconhece o comprometimento do SNC apenas na fase aguda, 

onde a meningoencefalite se apresenta como importante causa de morte. Ademais, 

sabendo-se da relevância funcional moduladora dos receptores colinérgicos em diversas 

funções periféricas e centrais já parcialmente investigadas nesta doença, entende-se que 

será de grande valia investigar a participação da via colinérgica muscarínica no processo 

de infecção aguda pelo T. cruzi, o que justifica e constitui parte dos objetivos deste 

estudo. 
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3.0 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral:  

Estudo parasitológico, histopatológico e neurofisiológico da fase aguda da 

doença de Chagas e o envolvimento de receptores colinérgicos muscarínicos nas 

manifestações nervosas em camundongos não imunossuprimidos e imunossuprimidos 

infectados intracerebroventricular e intraperitonealmente com a cepa Colombiana de 

Trypanosoma cruzi. 

3.1.1 Objetivos Específicos:  

3.1.1.1 Avaliar a Infecção nos Animais Não Imunossuprimidos ou 

Imunossuprimidos 15 e 30 dias pós infecção, comparando: 

 Os parâmetros parasitológicos;  

 Alterações histopatológicas do cérebro; 

 O comportamento tipo-ansioso;  

 A coordenação motora e o equilíbrio  
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4.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Cepa de Trypanosoma cruzi 

 

A cepa de T. cruzi utilizada neste trabalho foi a cepa Colombiana isolada por 

meio de hemocultura de um caso humano na fase crônica na Colômbia (FREDERICI et 

al., 1964), pertencente à DTU I (ZINGALES, 2009) considerada resistente a 

quimioterapia com Benzonidazol. Esta cepa foi escolhida porque estudos anteriores 

demonstraram que ela foi capaz de infectar células do SNC (ROFFÊ et al., 2003; 

SILVA et al., 1999; SILVA et al., 2015). 

 

4.2 Modelo Animal  

 

Foram utilizados 400 camundongos da linhagem Swiss, machos, pesando entre 

16 e 20 gramas, com 28 a 30 dias de idade, provenientes do Centro de Ciência Animal 

(CCA) da UFOP. Esses animais foram mantidos em gaiolas plásticas com maravalhas, 

tendo livre acesso à ração e a água, mantidos em sala controlada termicamente (22 a 

24ºC) e com ciclo claro-escuro de 12 em 12 horas.  

 

4.3 Obtenção do Inóculo Para Infecção in vivo 

 

Alíquota de epimastigostas da cepa Colombiana de T. cruzi foi descongelada e 

mantida em meio de cultura acelular Liver Infusion Tryptose (LIT) para crescimento dos 

parasitos em estufa biológica refrigerada BOD (FANEM® modelo 347) à temperatura 

de 28°C ± 1°C. 

Após os parasitos atingirem a fase exponencial de crescimento, 5 ml da cultura 

foram adicionados em uma garrafa T25 com 10 mL de meio Grace’s Insect Medium 

para diferenciação das formas epimastigotas em tripomastigotas metacíclicos. No 15º 

dia de diferenciação, foi feita uma centrifugação da cultura por 30 minutos à 3000 rpm 

para formação do pellet de parasitos (formas tripomastigotas metaciclícos) que foi 

ressuspendido em meio DMEM F12 para posterior infecção de células Vero. As 

garrafas com células infectadas foram mantidas na estufa 37ºC, 5% CO2. Após 9 dias da 

infecção foram coletadas as formas tripomastigotas liberadas das células para realizar a 
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infecção dos camundongos pelas vias intracerebroventricular (icv) e intraperitoneal (ip). 

As formas tripimastigotas derivadas de cultivo celular foram escolhidas para realizar a 

infecção dos camundongos pelo fato de não ser adequado e possível injetar 

tripomastigotas sanguíneos juntamente com as células sanguíneas no cérebro dos 

animais, e porque o volume máximo possível para injeção é de apenas 5µL. Além disto, 

a inoculação de células sanguíneas diretamente no cérebro alteraria os resultados 

histopatológicos. 

 

4.4 Imunossupressão dos Animais  

 Os animais foram imunossuprimidos utilizando ciclofosfamida monoidratada 

(2mg/dia, via ip), seguindo o protocolo de SANTOS et al. (2008). A imunossupressão 

foi introduzida para induzir o aumento a parasitemia que leva a alterações morfológicas 

e histopatológicas do cérebro com consequentes distúrbios funcionais que repercutem 

em alterações comportamentais e neurológicas observados na fase aguda da infecção 

por T. cruzi. A imunossupressão foi iniciada no 3º dia pós infecção (d.p.i) e terminou no 

6º d.p.i. (1º ciclo), seguida de um intervalo de 3 dias e de mais um ciclo de 

imunossupressão (do 10º dpi ao 13º dpi). A imunossupressão foi interrompida após o 

segundo ciclo em função do surgimento da parasitemia patente na maioria dos animais e 

para evitar que a mortalidade muito precoce dos animais impedisse as avaliações 

parasitológicas, histopatológicas e comportamentais dos animais. 

 

4.5 Infecção em Animais Não Imunossuprimidos e Imunossuprimidos  

 

4.5.1 Via Intraperitoneal 

 

A infecção dos camundongos pela via ip, normalmente utilizada em infecções 

experimentais com T. cruzi, foi realizada empregando o inóculo de 2.000 formas 

tripomastigotas da cepa Colombiana do T. cruzi com a finalidade de comparar os 

resultados encontrados com os obtidos nos animais infectados pela via icv.  
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4.5.2 Via Intracerebroventricular  

 

No intuito de garantir o processo de infecção do sistema nervoso central (SNC) 

foi realizada a inoculação de 2.000 formas tripomastigotas da cepa Colombiana de T. 

cruzi pela via intracerebroventricular (icv), segundo o método proposto por Haley & 

McCormick (1957) modificado.  

Para a inoculação os camundongos foram colocados no contensor de 

camundongo (ScienLabor, São Paulo, BRA) adaptado para injeção icv (Figura 6). No 

contensor os animais ficavam com a região da cabeça imobilizada num dispositivo de 

formato cônico em acrílico que possui uma abertura superior na região central da cabeça 

por onde foi feita a injeção do inóculo de parasitos.  O inóculo foi feito em um ponto 

sobre uma linha imaginária que liga as partes anteriores das orelhas, com deslocamento 

lateral de 1 mm da linha medial para o lado direito do animal (Figura 7). A 

profundidade de perfuração pela agulha foi de 2 mm, controlada por uma trava de 

segurança colocada na agulha fixada à microseringa de 5 µl (Hamilton Company, 

Nevada, USA). O volume administrado no interior dos ventrículos foi de 5 μl. 

A administração dos fármacos também foi realizada pela mesma via de 

inoculação do parasito. O Carbacol (Sigma), 3 μM (agonista colinérgico) e a Atropina 

(Sigma) 20 μM (antagonista colinérgico muscarínico), foram administrados diluídos em 

uma solução de azul de Evans 0,5% por onde realizamos a monitoração por histologia 

do local preciso da injeção. Os fármacos foram fornecidos mediante colaboração com a 

professora Drª Maria Elena de Lima Perez Garcia, Departamento de Bioquímica e 

Imunologia (ICB/UFMG). 

Na região ventricular cerebral (cavidades intracerebrais) encontra-se o líquor ou 

líquido cefalorraquidiano (LCR) que normalmente flui através de fendas estreitas que 

comunicam todos os ventrículos entre si e se exteriorizam no SNC por orifícios 

(forames) localizados no tronco cerebral para a medula espinhal. A infecção nessa 

região permite assim que o parasito infectasse o SNC e regiões fora do SNC. 
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Figura 6 - Representação do uso do contensor para camundongos (ScienLabor, São Paulo, BRA) 

adaptado para injeção icv. 

  

 

Figura 7- Desenho esquemático indicando o local (ponto azul) da administração intracerebroventricular 

em camundongos. 

 

 

 

 

4.6 Grupos Experimentais 

 

Com o intuito de avaliar a infecção nervosa na fase aguda e melhor caracterizá-

la em camundongos não imunossuprimidos e ser comparada ao observado em 

camundongos imunossuprimidos, os animais foram infectados com 2000 

tripomastigotas derivados de células Vero via ip (via clássica de infecção em estudos de 

biologia de T. cruzi em modelos animais) ou pela via icv (HALEY & MCCORMICK 
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1957). Os animais foram divididos em 2 subgrupos que foram avaliados no 15º ou 30º 

d.p.i. como descritos a seguir: 

(i) Grupo não imunossuprimido avaliado no 15º d.p.i; 

(ii) Grupo imunossuprimido avaliado no15º d.p.i; 

(iii) Grupo não imunossuprimido avaliado no 30º d.p.i; 

(iv) Grupo imunossuprimido avaliado no 30º d.p.i. 

Os grupos testes foram: 

(i) Grupo de animais infectados com 2000 formas tripomastigotas da cepa 

Colombiana de T. cruzi pela via intraperitoneal (controle ip); 

(ii) Grupo de animais infectados com 2000 formas tripomastigotas da cepa 

Colombiana de T. cruzi pela via intracerebroventricular (grupo icv); 

(iii) Grupo de animais infectados previamente tratados via icv com o fármaco 

agonista (grupo carbacol+icv); 

(iv) Grupo de animais infectados previamente tratados via icv com o fármaco 

antagonista (grupo atropina+icv); 

Os grupos controle avaliados em paralelo foram: 

(i) Grupo de animais não infectados (controle não infectado – CNI). 

(ii) Grupo de animais inoculados com solução salina tamponada - SST (grupo 

sham). 

Cada grupo experimental foi constituído por 6 subgrupos (4 testes e 2 

controles) com 10 animais cada, totalizando 60 animais por grupo, como demonstrado 

no delineamento experimental 1 (Figura 8).  

Os animais destes grupos experimentais foram avaliados parasitológica, 

sorológica e histopatológicamente. 
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Figura 8 - Delineamento Experimental 1 – Infecção em animais não imunossuprimidos e 

imunossuprimidos 

Legenda: Aval: Avaliação, d.p.i: Dias pós infecção, INT: Infectado Não Tratado, IP: Intraperitoneal; 

ICV: Intracerebroventricular, CNI: Controle Não Infectado, SST: solução salina tamponada, N: Número 

de animais, Curva de PAR: Curva de Parasitemia, ESF: Exame de Sangue a fresco, PPP: Período Pré 

Patente, PP: Período Patente, PMP: Pico Máximo de Parasitemia, DPMP: Dia do Pico Máximo de 

Parasitemia, AUC: Área Sob a Curva. 
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4.7 Avaliações Pós-infecção 

 

As avaliações parasitológicas dos animais foram realizadas no Laboratório de 

doença de Chagas do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas (NUPEB) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sendo considerados os seguintes 

parâmetros: 

 

4.7.1 Curva de Parasitemia 

 

A avaliação da curva de parasitemia (PAR) foi feita diariamente ao longo da fase 

aguda da infecção por meio do exame de sangue a fresco (ESF) coletado da veia caudal 

do animal de acordo com a metodologia de BRENER (1962). A contagem dos parasitos 

nos camundongos inoculados com a cepa Colombiana iniciou-se no 6º dia pós-infecção. 

O ESF foi realizado durante 30 dias pós infecção, ou até a morte dos camundongos. A 

curva de PAR foi plotada utilizando a média diária da contagem do número de 

parasitos/ml de sangue dos animais.  

 

4. 7.2 Parâmetros Derivados da Curva de Parasitemia 

 

A curva de parasitemia permitiu avaliar os seguintes parâmetros:  

Período Pré-patente (PPP), que corresponde ao período entre a inoculação e o 

dia anterior ao primeiro dia em que se detectou o parasito em amostra de sangue a 

fresco. 

Período Patente (PP), que corresponde ao período entre o primeiro e o último dia 

em que se encontra o parasito no ESF.  

Pico Máximo de Parasitemia (PMP), corresponde ao valor máximo de 

parasitemia encontrado no ESF.  

Dia do Pico Máximo de Parasitemia (DPMP) que corresponde ao dia que foi 

observado o maior número de parasitos no ESF. 

 

4.7.3 Hemocultura  
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Os animais foram avaliados pelo método de hemocultura (HC) realizado 15 ou 

30 dias pós-infecção de acordo com o subgrupo. Para tal uma coleta de 0,5ml de sangue 

foi realizada pelo plexo venoso orbital e adicionada a um volume de 3 mL de meio LIT 

(Liver Infusion Triptose), segundo a técnica descrita por Filardi e Brener (1987). 

Diariamente, os tubos foram homogeneizados e aos 30, 60, 90 e 120 dias após a coleta 

uma lâmina contendo uma gota da hemocultura foi examinada ao microscópio ótico 

para verificar a presença de parasitos. 

 

4.7.4 Método Parasitológico Molecular - Reação em Cadeia da Polimerase  

 

Para avaliação dos animais pela técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) foram coletados 0,2 mL de sangue do plexo orbital de cada animal antes da 

necropsia (15 e 30 dias pós infecção) que foram imediatamente adicionados a 0,4 mL de 

solução de guanidina (Guanidina-HCl) 6M/ácido etilenodietilnitritoteracètico (EDTA) 

0,2M/ pH 8,0, como descrito por Ávila et al. (1991). As amostras foram mantidas à 

temperatura ambiente durante sete dias, e em seguida fervidas a 100 ºC durante 5 

minutos para a clivagem do DNA (BRITTO et al., 1993). Uma alíquota de 0,2 mL do 

lisado foi submetida à extração do DNA, utilizando o kit WizardTM Genomic DNA 

Purification (Promega), seguindo todas as recomendações do fabricante.  

A mistura reacional para a PCR foi preparada contendo 10mM cloridrato de 

hidroximetilaminometano (Tris-HCl)/pH 9,0, 0,1% de Triton X-100 (Tampão PCR 10x, 

Invitrogen São Paulo, SP, Brasil), 75mM de cloreto de potássio (KCl - Tampão PCR 

10x , Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 3,5mM cloreto de magnésio (MgCl2 – 

Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 0,2mM de cada desoxinucleotídeo (dATP, dCTP, 

dGTP, dTTP – Sigma, St. Louis, MO, EUA ), 0,5U de Taq Platinum DNA polimerase 

(Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 10 pmoles de cada iniciador #121 

(AAATAATGTACGGGTGAGATGCATGA) e #122 

(GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA) (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil) 

descritos por DEGRAVE et al. (1988). A hipótese de contaminação foi controlada 

através da utilização de um controle negativo da reação e da extração, bem como um 

controle de reagentes da extração e da PCR.  

A amplificação do DNA foi processada em um termociclador PTC-150 (MJ 

Research, Ramsey, MA, EUA) nas seguintes condições: 35 ciclos assim descritos: uma 

fase inicial de desnaturação a 95 °C, 5 min, seguida pelo anelamento a 65°C por 1 min e 
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etapa final de extensão a 72°C por 1 min; seguidos de 33 ciclos com temperatura de 

extensão de 95°C por 1 min, uma etapa de anelamento de 65°C por 1 min e uma etapa 

final de extensão a 72°C, 1 min; um último ciclo com temperatura de extensão de 95°C 

por 1 min, uma etapa de anelamento a 65°C por 1 min e uma etapa final de extensão por 

10 min. O DNA amplificado foi visualizado por eletroforese em gel eletrônico. Para 

descartar a hipótese de contaminação durante o processo de extração e da amplificação, 

serão realizados os seguintes controles: controle negativo; controle positivo; controle de 

reagentes e controle interno da reação (as amostras negativas serão submetidas à 

amplificação do gene TNF-α). 

 

4.7.5 Ensaio Sorológico (ELISA)  

 

Amostra de soro de todos animais sobreviventes foram coletadas antes da 

necropsia (15 e 30 dias pós-inoculação com o objetivo de confirmar a infecção). A 

reação de ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) para detecção de anticorpos 

IgG anti-T. cruzi foi realizada segundo a metodologia de Voller et al. (1975) modificada 

e padronizada no Laboratório de Doença de Chagas da UFOP (SANTOS et al., 2012). 

Para a realização da reação foram utilizadas microplacas de poliestireno com 96 poços 

de fundo chato que foram sensibilizadas com 100µl/poço de antígeno (5,0μg/mL) 

diluído em tampão carbonato pH 9,6 e incubadas overnight em geladeira (4º C). 

Após o período de incubação as placas foram lavadas quatro vezes com solução 

salina contendo Tween-20 a 0,05% (solução de lavagem) para eliminação da solução 

diluente do antígeno e de seu excesso. As placas foram bloqueadas com 100μL/poço de 

solução salina tamponada (PBS) e soro fetal bovino (SFB) na diluição 1:20 e incubadas 

a 37ºC, por 30 minutos. Após esta etapa elas foram lavadas quatro vezes com a solução 

de lavagem. A seguir as placas foram incubadas por 45 minutos a 37ºC com 

100μL/poço das amostras de soros diluídas a 1:80. Após a incubação elas foram 

novamente lavadas e incubadas por 45 minutos, a 37ºC, com 100μL/poço do conjugado 

anti-IgG de camundongo marcado com peroxidase e diluído a 1: 2000 (SIGMA, St. 

Louis, EUA) em solução salina tamponada com 0,05% de Tween 20 (PBS-Tween). 

Após a incubação, as placas foram lavadas quatro vezes com solução de lavagem nas 

quais foram adicionados 100μL/poço de solução substrato constituída por 2mg de orto-

fenileno-diamino (OPD), 2μL H2O2 (volume 30) e 15mL tampão citrato-fosfato e 
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incubadas a 37ºC, durante 5 minutos. A reação foi interrompida com a adição de 

100μL/poço de H2SO4 2,5M. 

A leitura da reação foi realizada em um leitor de ELISA (Bio-Rad Model 680 -

microplate manager 5.2.1) com filtro a 490nm. As amostras contendo valores de 

absorbância superiores ao ponto de corte (média das absorbâncias de 10 soros padrões 

não reativos + 2 vezes o desvio padrão) foram consideradas reativas, e as que 

apresentaram valores de absorbância abaixo do ponto de corte foram consideradas não 

reativas. Todas as amostras foram testadas em triplicata, sendo o valor final da 

absorbância a média da leitura das duplicatas. 

 

4.7.6 Mortalidade  

A mortalidade dos animais foi avaliada diariamente até a necropsia (15º e 30º 

d.p.i), e expressa em porcentagem acumulativa.  

 

4.7.7 Avaliações Histopatológicas 

 

As avaliações histológicas pós-infecção dos animais foram realizadas em 

colaboração com a professora Drª Rosa Arantes no Laboratório de Neuro-Imuno 

Patologia Experimental do Departamento de Patologia do Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 

4.7.7.1 Necropsia  

 

Os animais sobreviventes dos grupos experimentais foram necropsiados 15 e 30 

dias pós infecção, utilizando a técnica de deslocamento cervical. Os cérebros foram 

coletados e acondicionados em tubo falcon de 50 mL com formol (10%). 

 

4.7.7.2 Avaliações Histopatológicas 

 

Os tecidos dos animais foram processados como de rotina em um autotécnico e 

corados por Hematoxilina-Eosina (HE) para avaliação de processos inflamatórios e 

presença de parasitos. Os resultados histopatológicos foram documentados em áreas 

anatomicamente equivalentes ao lobo frontal, próximo a fissura longitudinal, e do 
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hipocampo, plexo coroide e área peri-ventricular com a finalidade de comparar os 

resultados entre os diversos grupos experimentais e tempos de infecção. 

As imagens obtidas por microscopia de luz foram capturadas com resolução 

1392X1040 pixels e transferidas via câmera de vídeo colorida cool-SNAP-PRO Color 

(Media Cybernetcs, Bethesda, MD, USA) para um sistema de vídeo acoplado a 

computador por meio do programa image-Pro Express versão 4.0 para Windows (media 

Cybernetics, Bethesda, MD, USA). 

 

4.8 Estudos Comportamentais em Animais Não Imunossuprimidos e 

imunossuprimidos 

 

Outros animais infectados também pelas vias ip e icv, não imunossuprimidos (80 

camundongos) e imunossuprimidos (80 camundongos) foram avaliados no 15 d.p.i 

sendo então submetidos aos testes comportamentais. Os 80 animais de cada grupo 

foram subdivididos nos seguintes subgrupos compostos por 10 animais cada como 

demonstrado no delineamento experimental 2 (Figura 9): 

(i) Grupo não imunossuprimido avaliado no 15º d.p.i; 

(ii) Grupo imunossuprimido avaliado no15º d.p.i. 

Os grupos testes foram: 

(i) Grupo de animais infectados com 2000 formas tripomastigotas da cepa 

Colombiana de T. cruzi pela via intraperitoneal (controle ip); 

(ii) Grupo de animais infectados com inóculo de 2000 formas tripomastigotas da 

cepa Colombiana de T. cruzi pela via intracerebroventricular (grupo icv); 

(iii) Grupo de animais infectados previamente administrados (icv) com o 

fármaco agonista (grupo carbacol+icv); 

(iv) Grupo de animais infectados previamente administrados (icv) com o 

fármaco antagonista (grupo atropina+icv); 

Os grupos controle avaliados em paralelo foram: 
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(i) Grupo controle com o fármaco carbacol, agonista colinérgico (controle 

carbacol); 

(ii) Grupo controle com o fármaco atropina, antagonista colinérgico muscarínico 

(controle atropina); 

(iii) Grupo de animais não infectados (controle não infectado – CNI); 

(iv) Grupo de animais inoculados com solução salina tamponada - SST (grupo 

sham). 

Figura 9 - Delineamento Experimental 2 – Testes comportamentais em animais não imunossuprimidos e 

imunossuprimidos 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Aval: Avaliação, d.p.i: Dias pós infecção, INT: Infectado Não Tratado, IP: Intraperitoneal, 

ICV: Intracerebroventricular, CNI: Controle Não Infectado, SST: solução salina tamponada, N: Número 

de animais. 
 

4.8.1 Avaliações Comportamentais Pós-infecção 

 

As avaliações comportamentais dos animais foram realizadas em colaboração 

com o professor Dr. Fabrício de Araujo Moreira no Laboratório de 
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Neuropsicofarmacologia do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 

4.8.1.1 Avaliação do Estado de Ansiedade  

 

Para avaliação do estado tipo-ansioso (anxiety-like behavior) dos animais, foi 

utilizado o Labirinto em Zero Elevado, Zero Maze (INSIGHT Equipamentos) 

localizado em uma sala isolada (Figura 10) com iluminação de 200 lx. O aparelho fica 

elevado a 100 cm do chão. Ele é constituído por braços com 35 cm de comprimento e 6 

cm de largura, sendo dois envoltos por paredes de 20 cm de altura (braços fechados) e 

dois desprovidos de paredes (braços abertos). Os testes foram realizados em 5 minutos e 

filmados por uma câmera de vídeo (Microsoft®) localizada a 2 metros acima do 

aparelho. A quantidade de entradas e o tempo de permanência nos braços abertos foram 

analisados com a ajuda do software ANY-Maze (versão 4.5, Stoelting, Wood, IL, 

USA). Este software detecta a posição do animal no labirinto e calcula a porcentagem 

de entradas e a porcentagem de tempo que o animal permaneceu nos braços abertos. O 

aumento do número de entradas e o tempo permanência dos animais nos braços abertos 

é uma medida que revela estado de ansiedade diminuído.  

 

Figura 10 - Aparelho Labirinto em Zero Elevado (Zero Maze) utilizado para avaliação do estado de 

ansiedade dos animais. 
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4.8.1.2 Avaliação da Coordenação Motora e Equilíbrio 

 

Os experimentos que medem a coordenação motora e o equilíbrio dos animais 

foram realizados no aparelho Rotarod (EFF412, Insight, Brasil). O Rotarod é um 

cilindro rotatório com raio de espaço de aproximadamente 2,7 centímetros e altura de 40 

cm. O aparelho possui 4 baias com espaço de 3 centímetros para cada camundongo. 

Quatro animais foram avaliados por vez (Figura 11). O desempenho do Rotarod foi 

medido em uma haste rotativa continuamente, pois os camundongos devem caminhar 

para frente para evitar queda. Este teste foi descrito anteriormente Vijitruth et al. (2006) 

e realizado com algumas modificações.  

Nesse experimento os animais foram inicialmente expostos a um pré-

treinamento, que consistiu em dois dias consecutivos em quatro velocidades diferentes 

(16, 24, 28 e 32 rpm) durante 3 minutos em cada velocidade, seguindo o protocolo de 

Hunter et al. (2009) com modificações. Aqueles que não se mantiverem por 5 segundos 

foram excluídos (SOUSA et al., 2006). No terceiro dia os animais foram postos 

novamente sobre a haste no modo acelerado, quando o tempo de permanência na haste 

giratória em segundos foi registrado por até 2 minutos, três vezes (VIANA et al., 2013).  

Figura 11 - Aparelho Rotarod utilizado para avaliação da coordenação motora e equilíbrio dos animais. 
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4.8.1.3 Outras Observações de Alterações Comportamentais 

 

 Outras alterações foram ainda observadas individualmente nos animais ao longo 

de toda execução do projeto até a realização das necropsias, sendo devidamente 

registradas. 

 

  

4.9 Aspectos Éticos 

 

Esse projeto foi aprovado pela CEUA-UFOP (Comitê de Ética no Uso de 

Animal, da Universidade Federal de Ouro Preto), protocolos números 2016/44 e 

2017/36 (ANEXO I e II). Os animais destinados ao estudo da evolução da infecção e 

avaliados pelos parâmetros parasitológicos, sorológicos e histopatológicos foram 

mantidos no CCA da UFOP segundo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) recebendo água filtrada e 

alimentados com ração comercial balanceada “ad libitum”. Os destinados às avaliações 

comportamentais foram mantidos, no Biotério do Departamento de Farmacologia do 

ICB/UFMG, sob as mesmas condições descritas.  

Todas as atividades realizadas em modelo animal tais como a manutenção da 

cepa de T. cruzi utilizada no projeto foi também aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal de Ouro Preto (CEUA-UFOP), protocolo nº 2016-50 (ANEXO 

III), respectivamente.  

 

4.10 Análises Estatísticas 

 

A PAR foi analisada pelo teste de Kolmogorov-Sminnorv. As diferenças foram 

consideradas como significativas quando p<0,05. 

Os resultados dos testes comportamentais foram analisados por estatísticas 

paramétricas ou não paramétricas, conforme apropriado. As porcentagens de entradas e 

tempo de permanência nos braços abertos no labirinto em zero elevado e a latência para 

cair do rotarod foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguido pelo teste de 

Newman-Keuls e foram apresentados como significativos e S.E.M, utilizando o 
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programa estatístico GraphPad Prism 7. Foram consideradas como diferenças 

estatísticas entre os grupos valores de p<0,05.  
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5.0 RESULTADOS  

5.1 Resultados dos dados parasitológicos 

5.1.1 Curva de parasitemia de animais infectados pela via intraperitoneal e 

intracerebroventricular com a cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi e 

participação dos receptores colinérgica muscarínicos centrais no processo de 

infecção 

5.1.1.1 Animais não imunossuprimidos 

Não foi possível observar parasitemia patente nos animais dos grupos não 

imunossuprimidos avaliados por 15 d.p.i. Nos grupos avaliados por 30 d.p.i foi 

observada parasitemia patente em apenas um animal do grupo infectado pela via icv no 

16º d.p.i. No grupo infectado via ip foram observados parasitos circulantes somente em 

dois animais (animais 2 e 6), durante um dia (16º e 19º d.p.i., respectivamente). 

 

5.1.1.2 Animais imunossuprimidos 

Nos animais imunossuprimidos avaliados por 15 d.p.i. foi observado que o 

grupo inoculado pela via icv apresentou uma parasitemia mais elevada quando 

comparado com o grupo inoculado pela via ip. Já nos animais que tiveram os receptores 

colinérgicos bloqueados (tratado com atropina) ou ativados (tratado com carbacol) foi 

observado que o grupo atropina+icv apresentou parasitemia mais elevada do que os 

animais do grupo carbacol+icv (Figura 12), porem não houve diferença estatística. 
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Figura 12 - Curva de parasitemia média de camundongos Swiss infectados pelas vias intraperitoneal e 

intracerebroventricular com 2000 tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi derivados 

de cultivo celular imunossuprimidos com ciclofosfamida e avaliados por 15 dias pós infecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Os grupos testes compreendem ip: grupo infectado pela via intraperitoneal; icv: grupo 

infectado pela via intracerebroventricular; carbacol+icv: Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado 

pela via intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular. A análise estatística foi feita utilizando teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de 

Dunn’s (Prisma Graphpad versão 5.0). Não foram observadas diferenças estatísticas conforme 

demonstrado no quadro acima. 

Foi observado que os animais infectados pela via icv e imunossuprimidos 

avaliados por 30 d.p.i apresentaram parasitemia significativamente mais elevada do que 

os animais do grupo infectado pela via ip (p<0,05). Os grupos carbacol+icv e 

atropina+icv apresentaram curvas de parasitemia semelhantes (Figura 13). Foi 

observado parasitemia patente até o 18º ou 19º d.p.i. respectivamente, nos nestes grupos 

experimentais.  

  

ns 

ns 
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Figura 13 - Curva de parasitemia média em camundongos Swiss infectados via intraperitoneal e 

intracerebroventricular com 2000 formas tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi 

derivados de células Vero imunossuprimidos com ciclofosfamida e avaliados por 30 dias pós-infecção. 

Legenda: Os grupos testes compreendem ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal; icv: Grupo 

infectado pela via intracerebroventricular; carbacol+icv: Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado 

pela via intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular. A análise estatística foi feita utilizando teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de 

Dunn’s (Prisma Graphpad versão 5.0). Foram observadas diferenças estatísticas (* p< 0,05) entre os 

grupos infectados pela via icv e ip e não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos 

atropina+icv e carbacol+icv (ns). 

 

5.1.2 Parâmetros derivados da curva de parasitemia  

5.1.2.1 Animais não imunossuprimidos 

 Como os animais não imunossuprimidos não apresentaram parasitemia patente, 

não houve registro de curva de parasitemia e nem dos parâmetros dela derivados. 

5.1.2.2 Animais imunossuprimidos 

Ao se analisar a curva de parasitemia dos animais imunossuprimidos avaliados 

por 15 dias consecutivos (Figura 12) foi observado que os animais infetados pela via 

icv apresentaram pico máximo de parasitemia (PMP) de 52.000 parasitos, ligeiramente 

mais elevado que o observado nos animais infectados pela via ip (18.667 parasitos), 

porém a diferença não foi significativa. Em relação a área sub a curva (AUC), ela foi 

significativamente maior nos animais inoculados pela via icv (82.000 parasitos) do que 

* 

ns 
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os inoculados pela via ip (26.667 parasitos). Os outros parâmetros apresentaram valores 

similares, como demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Parâmetros biológicos derivados da curva de parasitemia em camundongos Swiss infectados 

imunossuprimidos via intraperitoneal e intracerebroventricular com 2000 formas tripomastigotas 

derivados de células Vero da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi avaliados 15 d.p.i 

 

Legenda: Grupos teste ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal; icv: Grupo infectado pela via 

intracerebroventricular; carbacol+icv: Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; PPP: período pré-patente; PP: período patente; PMP: pico máximo de 

parasitemia; DPMP: dia do pico máximo de parasitemia; AUC: área sob a curva; DP: desvio padrão. A 

análise estatística foi feita utilizando teste Kruskal-Wallis, com pós-teste de Dunn’s (Prisma Graphpad 

versão 5.0) sendo ns não significativo (* p< 0,05; ** p< 0,01).  

 

Ao se comparar os parâmetros biológicos derivados da curva de parasitemia dos 

animais que tiveram os receptores colinérgicos bloqueados (tratados com atropina) ou 

ativados (tratados com carbacol) não foram observadas diferenças estatísticas entre eles. 

Entretanto, foram observadas diferenças significativas (p<0,01) entre os animais 

infectados pela via icv e os animais do grupo carbacol+icv (agonista) em relação aos 

parâmetros PMP (icv: 52.000 parasitos e carbacol+icv: 8.667 parasitos) e AUC (icv: 

82.000 parasitos e carbacol+icv: 11.667 parasitos) (p<0,05) (Tabela 1). 

Ao se analisar a curva de parasitemia dos animais imunossuprimidos avaliados 

por 30 dias consecutivos (Figura 13) foi observado que os animais do grupo icv 

apresentaram período pré-patente menor (PPP 10.40 dias) do que o grupo de animais 

que foram infectados pela via ip (PPP 12.17 dias) (Tabela 2). O mesmo ocorreu quanto 

ao período patente (PP), pico máximo de parasitemia (PMP) e área sob a curva (AUC). 

A única exceção observada foi com o parâmetro dia do pico máximo (DPMP), igual 

para ambos os grupos, como demonstrado na Tabela 2. Não houve nenhuma diferença 

significativa entre todos os dados. 

 

GRUPOS (VI) 
PPP (Dias) 

±DP 

PP (Dias) 

±DP 

PMP (x10
4
) 

±DP 

DPMP (Dias) 

±DP 
AUC (x10

4
) ±DP 

Ip 11.67±0.33 3.33±0.33 18.667±2.667 15.00±0.00 26.667±3.528 

Icv 10.60±0.67 4.40±0.67 52.000±8.764** 15.00±0.00 82.000±29.448* 

carbacol+icv 12.33±0.84 2.50±0.80 8.667±2.615 15.00±0.00 11.667±4.745 

atropina+icv 11.33±0.33 3.66±0.33 30.667±8.743 15.00±0.00 35.333±8.353 
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Tabela 2 - Parâmetros biológicos derivados da curva de parasitemia em camundongos Swiss 

imunossuprimidos e infectada via intraperitoneal e intracerebroventricular com 2000 formas 

tripomastigotas derivados de células Vero da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi avaliados 30 d.p.i 

 

Legenda: Grupos teste ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal; icv: Grupo infectado pela via 

intracerebroventricular; carbacol+icv: Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; PPP: período pré-patente; PP: período patente; PMP: pico máximo de 

parasitemia; DPMP: dia do pico máximo de parasitemia; AUC: área sob a curva; DP: desvio padrão. A 

análise estatística foi feita utilizando teste Kruskal-Wallis, com pós-teste de Dunn’s (Prisma Graphpad 

versão 5.0) sendo ns para não significativo. Não foram observadas diferenças estatísticas entre os 

resultados. 

Ao se comparar os animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados 

(tratados com carbacol) ou bloqueados (tratados com atropina), foi observado que os 

animais do grupo atropina+icv apresentaram o PMP e AUC maiores que os animais do 

grupo carbacol+icv, porém não houve diferença estatística entre os quatro grupos 

experimentais (Tabela 2). 

5.1.3 Mortalidade e exames laboratoriais (HC, PCR. ELISA) 

5.1.3.1 Animais não imunossuprimidos 

5.1.3.1.1 Avaliação no 15º d.p.i. 

 Em relação à mortalidade dos animais não imunossuprimidos avaliados no 15º 

d.p.i, foi observado que 10% (1/10) dos animais infectados pela via icv morreram e 

nenhum dos animais do grupo infectado pela via ip veio a óbito (Tabela 3). Já os 

grupos de animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados (carbacol) e 

bloqueados (atropina), ambos apresentaram taxa de 20% (2/10) de mortalidade (Tabela 

3). 

  

GRUPOS (VI) 
PPP(Dias) ± 

DP 

PP(Dias)  ± 

DP 

PMP(x10
4
)           ± 

DP 

DPMP (Dias) 

± DP 

AUC (x10
4
)        

±DP 

IP 12.17±1.94 3.83±2.71 18.66±12.30 15.83±2.71 28.000±20.080 

ICV 10.40±1.87 5.20±2.95 140.000±229.01 15.40±0.89 379.400±706.896 

CARBACOL+ICV 13.00±2.58 3.28±2.36 28.571±26.67 16.29±1.49 39.429±33.540 

ATROPINA+ICV 11.75±3.30 5.75±3.09 64.000±55.329 17.50±1.73 159.500±171.630 
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Tabela 3 - Resultados da avaliação dos camundongos Swiss infectados via intraperitoneal e 

intracerebroventricular com 2000 formas tripomastigotas derivados de células Vero da cepa Colombiana 

de Trypanosoma cruzi e não imunossuprimidos avaliados 15 d.p.i 

Legenda: Grupos teste, ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal; icv: Grupo infectado pela via 

intracerebroventricular; carbacol+icv: Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; %: porcentagem; HC: Hemocultura; PCR: Reação em Cadeia da Polimerase; 

ELISA: Ensaio sorológico. 

 

Após as leituras da hemocultura (HC) dos animais não imunossuprimidos 

avaliados no 15º d.p.i, foi observado que 66,66% (6/9) dos animais infectados pela via 

icv foram positivos contra 50% (5/10) dos animais infectados pela via ip (Tabela 3). 

Em relação aos animais que foram tratados com agonista (carbacol) e antagonista 

(atropina) dos receptores colinérgicos, foi observado uma positivação na hemocultura 

de 50% (4/8) dos animais do grupo carbacol+icv e de 75% (6/8) dos animais do grupo 

atropina+icv (Tabela 3). 

 O método parasitológico molecular (PCR) nos animais não imunossuprimidos 

avaliados no 15º d.p.i. apresentou uma taxa de positivação de 22,22% (2/9) nos animais 

infectados pela via icv e de 40% (4/10) nos animais infectados pela via ip (Tabela 3). 

Ao se comparar os animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados (carbacol) e 

bloqueados (atropina), foi observado positividade da PCR em 40% (4/8) e 37,5% (3/8) 

dos animais respectivamente (Tabela 3). 

Em relação à pesquisa de IgG-anti T. cruzi pela técnica de ELISA, foi observado 

que todas as amostras dos animais não imunossuprimidos avaliados no 15º d.p.i foram 

reativas (Tabela 3 e Figura 14), embora tenha havido casos de reatividade próxima ao 

ponto de corte entre os os grupos experimentais. 

  

Infecção 
Grupos 

experimentais /VI 

Mortalidade 

(%) 

Positividade dos testes laboratoriais 

HC PCR ELISA 

Aguda                                   

Cepa Colombiana (15d.p.i)     

Não imunossuprimidos 

Ip 
0%  

(0/10) 

50%  

(5/10) 

40% 

(4/10) 

100% 

(10/10) 

Icv 
10%  

(1/10) 

66,66% 

(6/9) 

22,22% 

(2/9) 

100% 

(9/9) 

Carbacol+icv 
20% 

(2/10) 

50%  

(4/8) 

40% 

 (4/8) 

100%  

(8/8) 

Atropina+icv 
20% 

(2/10) 

75%  

(6/8) 

37,5% 

 (3/8) 

100%  

(8/8) 
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Figura 14 - Densidade ótica (absorbância) da sorologia convencional (ELISA) em amostras de soro de 

camundongos Swiss infectados via intraperitoneal e intracerebroventricular com 2000 formas 

tripomastigotas derivados de células Vero da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi não 

imunossuprimidos e avaliados no 15º dia pós-infecção. 

 

Legenda: D.O.: Densidade ótica; Grupos controle: CNI: Controle não infectado.  Grupos teste ip: Grupo 

infectado pela via intraperitoneal; icv: Grupo infectado pela via intracerebroventricular; carbacol+icv: 

Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado pela via intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo 

tratado com atropina (20µM) e infectado pela via intracerebroventricular. 

 

5.1.3.1.2 Avaliação no 30º d.p.i. 

Em relação à mortalidade dos animais não imunossuprimidos avaliados no 30 

d.p.i, também foi observado que 10% (1/10) dos animais infectados pela via icv 

morreram e nenhum dos animais do grupo infectado pela via ip veio a óbito (Tabela 4). 

Em relação aos animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados (tratado com 

carbacol) e bloqueados (tratados com atropina), ambos os grupos apresentaram taxa de 

20% (2/10) de mortalidade (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Resultado da avaliação dos camundongos Swiss infectados via intraperitoneal e 

intracerebroventricular com 2000 formas tripomastigotas derivados de células Vero da cepa Colombiana 

de Trypanosoma cruzi e não imunossuprimidos avaliados 30 d.p.i 

Infecção 
Grupos experimentais 

/VI 
Mortalidade (%) 

Positividade dos testes laboratoriais 

HC PCR ELISA 

Aguda                                   

Cepa Colombiana 

(30d.p.i)    

Não imunossuprimidos 

ip 
0%  

(0/10) 

60%  

(6/10) 

80%  

(8/10) 

100%  

(10/10) 

icv 
10%  

(1/10) 

88,88% 

(8/9) 

88,88% 

(8/9) 

100%  

(9/9) 

carbacol+icv 
20% 

(2/10) 

75%  

(6/8) 

87,5%  

(7/8) 

100% 

 (8/8) 

atropina+icv 
20% 

(2/10) 

100%  

(8/8) 

100%  

(8/8) 

100%  

(8/8) 

Legenda: Grupos teste, ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal; icv: Grupo infectado pela via 

intracerebroventricular; carbacol+icv: Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; %: porcentagem; HC: Hemocultura; PCR: Reação em Cadeia da Polimerase; 

ELISA: Ensaio sorológico. 

A hemocultura dos animais não imunossuprimidos avaliados 30 d.p.i. apresentou 

uma positivação de 88,88% (8/9) no grupo infectado pela via icv contra 60% (6/10) dos 

animais infectados pela via intraperitoneal (Tabela 4). Ao se comprar os animais que 

tiveram os receptores colinérgicos ativados (carbacol+icv) e bloqueados (atropina+icv), 

foi observada uma taxa de positivação de 75% (6/8) e de 100% (8/8) dos animais, 

respectivamente (Tabela 4). 

 A técnica de diagnóstico parasitológico molecular (PCR) nos animais não 

imunossuprimidos avaliados no 30º d.p.i apresentou 88,88% (8/9) de positividade nos 

animais infectados pela via icv e de 80% (8/10) nos animais inoculados pela via ip 

(Tabela 4). Em relação aos animais que foram tratados com o agonista (carbacol) e o 

antagonista (atropina) dos receptores colinérgicos, foi observada uma taxa de 

positivação de 87,5% (7/8) e de 100% (8/8) dos animais, respectivamente (Tabela 4). 

Na pesquisa de IgG-anti T. cruzi pela técnica de ELISA também foi observado 

que todas as amostras dos animais não imunossuprimidos avaliados no 30º d.p.i foram 

reativas (Tabela 4 e Figura 15). 
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Figura 15 Densidade ótica (absorbância) da sorologia convencional (ELISA) em amostras de soro de 

camundongos Swiss infectados via intraperitoneal e intracerebroventricular com 2000 formas 

tripomastigotas derivados de células Vero da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi não 

imunossuprimidos e avaliados 30 dias pós-infecção. 

 

Legenda: D.O.: Densidade ótica; Grupos controle: CNI: Controle não infectado. Grupos teste ip: Grupo 

infectado pela via intraperitoneal; icv: Grupo infectado pela via intracerebroventricular; carbacol+icv: 

Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado pela via intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo 

tratado com atropina (20µM) e infectado pela via intracerebroventricular. 

 

5.1.3.2 Animais Imunossuprimidos 

5.1.3.2.1 Avaliação no 15º d.p.i. 

Em relação à mortalidade dos animais imunossuprimidos com ciclofosfamida 

avaliados no 15º d.p.i, foi observado uma taxa de mortalidade de 40% (4/10) nos 

animais infectados pela via icv e de 0% nos animais infectados pela via ip (Tabela 5). 

Ao se comparar a taxa de mortalidade nos animais que foram tratados com agonista 

(carbacol) e antagonista (atropina) dos receptores colinérgicos, foi observado taxas de 

mortalidade de 30% (3/10) e de 60% (6/10) dos animais, respectivamente (Tabela 5).  
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Tabela 5 - Resultado da avaliação dos camundongos Swiss infectados via intraperitoneal e 

intracerebroventricular com 2000 formas tripomastigotas derivados de células Vero da cepa Colombiana 

de Trypanosoma cruzi e imunossuprimidos avaliados 15 d.p.i 

Infecção p experimentais /IV Mortalidade (%) 
Positividade dos testes laboratorias 

HC PCR ELISA 

Aguda                                   

Cepa Colombiana (15 

d.p.i)       

Imunossuprimido 

Ip 
0%  

(0/10) 

90%  

(9/10) 

90%  

(9/10) 

0%  

(0/10) 

Icv 
40% 

 (4/10) 

100% 

 (6/6) 

100%  

(6/6) 

0% 

 (0/6) 

carbacol+icv 
30% 

(3/10) 

100% 

 (7/7) 

100% 

 (7/7) 

0% 

 (0/7) 

atropina+icv 
60% 

(6/10) 

100%  

(4/4) 

100%  

(4/4) 

0% 

 (0/4) 

Legenda: Grupos teste, ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal; icv: Grupo infectado pela via 

intracerebroventricular; carbacol icv: Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; %: porcentagem; HC: Hemocultura; PCR: Reação em Cadeia da Polimerase; 

ELISA: Ensaio sorológico. 

Na avaliação das hemoculturas dos animais imunossuprimidos avaliados 15 

d.p.i, foi observado uma taxa de positivação de 100% (6/6) nos animais infectados pela 

via icv contra uma taxa de 90% (9/10) nos animais do grupo ip (Tabela 5). Ao se 

comparar os animais tratados com o agonista (carbacol) e antagonista (atropina) dos 

receptores colinérgicos, foi observado uma taxa de positivação de 100% em ambos os 

grupos, carbacol+icv (7/7) e atropina+icv (4/4) (Tabela 5). 

Nos animais imunossuprimidos com ciclofosfamida avaliados 15 d.p.i, foi 

observada uma taxa de positivação na PCR de 100% (6/6) nos animais infectados pela 

via icv e de 90% (9/10) nos animais infectados pela via ip (Tabela 5). Na comparação 

dos animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados (carbacol) e bloqueados 

(atropina), foi observada uma taxa de positivação de 100% na PCR em para ambos os 

grupos, carbacol+icv (7/7) e atropina+icv (4/4) (Tabela 5). 

Os soros de todos os animais imunossuprimidos com ciclofosfamida avaliados 

no 15 d.p.i não foram reativos para a pesquisa de anticorpo IgG anti-T. cruzi (técnica de 

ELISA) (Tabela 5 e Figura 16).  

  



72 

  

Figura 16 - Densidade ótica (absorbância) da sorologia convencional (ELISA) em amostras de soro de 

camundongos Swiss infectados via intraperitoneal e intracerebroventricular com 2000 formas 

tripomastigotas derivados de células Vero da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi imunossuprimidos 

e avaliados 15 dias pós-infecção. 

 

Legenda: D.O.: Densidade ótica; Grupos controle: Controle não infectado: animais não infectados. 

Grupos teste, ip: grupo infectado pela via intraperitoneal; icv: grupo infectado pela via 

intracerebroventricular; carbacol+icv: Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular. 

 

5.1.3.2.2 Avaliação no 30º d.p.i. 

 

 Na avaliação da mortalidade dos animais imunossuprimidos avaliados no 30º 

d.p.i. foi observada uma taxa de mortalidade de 50% (5/10) dos animais infectados pela 

via icv e de 0% (0/10) de mortalidade nos animais infectados pela via ip (Tabela 6). 

Nos animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados (carbacol+icv) e 

bloqueados (atropina+icv) foi observado em ambos uma taxa de 100% de mortalidade 

(Tabela 6). 

 



73 

  

Tabela 6 - Resultado da avaliação dos camundongos Swiss infectados via intraperitoneal e 

intracerebroventricular com 2000 formas tripomastigotas derivados de células Vero da cepa Colombiana 

de Trypanosoma cruzi e imunossuprimidos avaliados 30 d.p.i. 

Infecção Grupos experimentais /VI 
Mortalidade 

(%) 

Positividade dos testes laboratorias 

HC PCR ELISA 

Aguda                                   

Cepa Colombiana 

(30d.p.i)    

Imunossuprimidos 

Ip 
10%  

(1/10) 

100% 

 (9/9) 

100%  

(9/9) 

0%  

(0/9) 

icv 
50% 

 (5/10) 

100% 

(5/5) 

100%  

(5/5) 

0% 

(0/5) 

carbacol+icv 
100% 

(10/10) - - - 

atropina+icv 
100% 

 (10/10) - - - 

Legenda: Grupos teste, ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal; icv: Grupo infectado pela via 

intracerebroventricular; carbacol+icv: Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; %: porcentagem; HC: Hemocultura; PCR: Reação em Cadeia da Polimerase; 

ELISA: Ensaio sorológico. 

Com relação à avaliação dos animais imunossuprimidos 30 d.p.i por 

hemocultura, foi observado uma taxa de positivação de 100% tanto para os animais 

infectados pela via icv (5/5) e ip (10/10) (Tabela 6). Não foi possível realizar a 

avaliação das hemoculturas dos animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados 

(carbacol+icv) e bloqueados (atropina+icv), pois todos morreram antes da data da coleta 

de sangue.  

 Nas amostras de sangue dos animais imunossuprimidos avaliados 30 d.p.i. 

submetidas ao diagnóstico parasitológico molecular (PCR), foi observada uma taxa de 

positivação de 100% nos animais infectados pela via icv (5/5) e também no inoculados 

via ip (9/9) (Tabela 6). Não foi possível realizar a avaliação pela técnica de PCR nos 

animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados por atropina ou bloqueados 

pelo carbacol, pois todos morreram antes da data da coleta de sangue (Tabela 6). 

Na pesquisa de IgG-anti T. cruzi nos animais sobreviventes (grupo ip e icv) 

avaliados no 30 d.p.i., foi observado que todas as amostras não foram reativas, 

confirmando o quadro de imunossupressão dos animais uma vez que todos 

apresentaram exames parasitológicos (ESF, HC e PCR) positivos (Tabela 6 e Figura 

17). 
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Figura 17 - Densidade ótica (absorbância) da sorologia convencional (ELISA) em amostras de soro de 

camundongos Swiss infectados via intraperitoneal e intracerebroventricular com 2000 formas 

tripomastigotas derivados de células Vero da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi imunossuprimidos 

e avaliados por 30 dias pós-infecção. 

 

Legenda: D.O.: Densidade ótica; Grupos controle: CNI: Controle não infectado: animais não infectados. 

Grupos teste ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal; icv: Grupo infectado pela via 

intracerebroventricular; carbacol+icv: Grupo tratado com carbacol (3µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular; atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20µM) e infectado pela via 

intracerebroventricular. 

 

5.2 Alterações histopatológicas do cérebro de animais infectados pela via 

intraperitoneal e intracerebroventricular imunossuprimidos e não 

imunossuprimidos  

 

5.2.1 Animais não imunossuprimidos infectados via intraperitoneal e via 

intracerebroventricular 

 

O grupo de animais infectados via ip com 2000 formas tripomastigotas da cepa 

Colombiana de T. cruzi derivadas de cultivo celular não apresentou sinais de infecção 

nas meninges ou no encéfalo aos 15 e 30 dias de infecção, independentemente da 

imunossupressão (Dados não mostrados). 
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Nos animais não imunossuprimidos infectados pela via icv avaliados no 15 d.p.i. 

houve maior infiltrado inflamatório focal (cabeça de setas), associado a áreas de 

degeneração neuronal (*), provável necrose celular (*), além de vacuolização da 

substância branca (Figura 18 A, B e C). As meninges também apresentaram alterações 

inflamatórias com grande número de células inflamatórias mononucleares. Houve vasos 

reativos, expandidos e proliferados, algumas vezes com endotélio reativo com suspeita 

da presença de ninhos intracitoplasmáticos de amastigotas (Figura 18 A). Aos 30 dias, 

os animais não apresentaram alterações importantes e nem foram observados ninhos de 

parasitos na coloração por H&E (Figura 18 D, E e F). Aos 30 d.p.i., a resposta imune 

controlou a infecção com o consequente desaparecimento das lesões.  

5.2.2 Animais imunossuprimidos infectados pela via intracerebroventricular 

Na Figura 18 estão representados os aspectos do córtex e hipocampo no 15º 

d.p.i. dos animais infectados pela via icv. Ocorreram lesões com aumento da 

celularidade e discretos sinais de degeneração celular, além da presença frequente de 

ninhos íntegros de parasitos. Os parasitos foram predominantemente visíveis em ninhos, 

onde formas ovais coradas pela H&E apareceram dentro de vacúolos volumosos e 

claros, muitas vezes impedindo o reconhecimento do tipo celular acometido (Figura 18 

G, H e I). Parece haver parasitismo nos neurônios hipocampais, embora não se possa 

descartar que a glia nestas regiões também esteja infectada (Figura 18 H e I).  
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Figura 18 - Aspectos histopatológicos dos cérebros de camundongos Swiss infectados via 

intracerebroventricular com 2.000 formas tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi 

derivados de células Vero não imunossuprimidos e imunossuprimidos com ciclofosfamida e avaliados15 

e 30 dias pós-infecção. 

 

Legenda: Aspecto histopatológico dos cérebros de animais não imunossuprimidos 15 (A, B e C) e 30 (D, 

E e F) dias pós infecção e imunossuprimidos (G, H e I). O infiltrado inflamatório (cabeças de setas) é 

mais significativo nos animais não imunossuprimidos. Aos 15 dias os animais imunossuprimidos 

apresentam presença de ninhos frequentes (H e I, setas) embora os sinais de neurodegeneração (*) sejam 

menos intensos (I) do que nos animais não imunossuprimidos (C). Aos 30 dias (D, E e F) não há 

alterações inflamatórias ou presença de ninhos evidentes de amastigotas nos animais não 

imunossuprimidos. A, B, D, E, G e H: barra de escala representa 10µm; C, F e I: barra de escala 

representa 2µm. 
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5.2.3 Animais não imunossuprimidos infectados via icv e tratados com carbacol  

Nos animais não imunossuprimidos tratados com carbacol (ativador dos 

receptores colinérgico) antes da infecção via icv (carbacol+icv) avaliados com 15 d.p.i, 

a infecção se apresentou mais focal, embora acompanhada de lesão degenerativa 

associada diretamente ao processo inflamatório. No córtex as lesões inflamatórias foram 

focais e mais evidentes (Figura 19 A, B, C e detalhes). Aos 30 d.p.i, neste mesmo 

grupo, foi observado uma inflamação mononuclear focal, predominantemente 

perivascular e na transição cortico-talâmica (Figura 19 D, E, G e detalhes), sem 

parasitismo visível e com poucas alterações degenerativas. 

5.2.4 Animais imunossuprimidos infectados via icv e tratados com carbacol  

No grupo de animais imunossuprimidos avaliados no 15º d.p.i que tiveram os 

receptores colinérgicos ativados (carbacol+icv) foi observado um aspecto bastante 

homogêneo com o córtex relativamente mais preservado que no grupo atropina+icv 

(imunossuprimidos), embora tenha sido observado acometimento importante das 

regiões da substância branca e corpo caloso no grupo carbacol+icv (Figura 19 G, H, I e 

detalhes). Nestes animais (carbacol+icv) foram mais evidentes as lesões inflamatórias e 

degenerativas na transição córtex hipocampo, corpo caloso e cápsula interna. 

Houve em ambos os grupos (carbacol+icv avaliado no 15 d.p.i 

imunossuprimidos e não imunossuprimidos), meningite mais discreta. No córtex as 

lesões inflamatórias foram focais e mais evidentes no grupo não imunossuprimido 

(Figura 19 A, B, C e detalhes). Não se observou parasitismo visível quando estes 

grupos foram comparados com os demais grupos imunossuprimidos. A lesão 

hipotalâmica observada no grupo carbacol+icv imunossuprimido foi similar ao 

encontrado no grupo somente infectado pela via icv sendo um pouco menor no grupo 

carbacol + icv do que no grupo tratado com atropina + icv. 

 

  



78 

  

Figura 19 - Aspectos histopatológicos de cérebros de camundongos Swiss tratados com carbacol 

(agonista dos receptores colinérgicos) e infectados via intracerebroventricular com 2000 formas 

tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi derivados de células Vero não 

imunossuprimidos e imunossuprimidos com ciclofosfamida e avaliados 15 e 30 dias pós-infecção. 

 

 

Legenda: Aspecto histopatológico de cérebros de animais não imunossuprimidos 15 (A, B e detalhe, C e 
detalhe) e 30 (D, E, F e detalhes) dias pós infecção e imunossuprimidos (G, H, I e detalhes). É observado 

infiltrado inflamatório (cabeça de setas) que é focal e predominantemente cortical nos animais não 

imunossuprimidos (A, B e C). O hipocampo e o tálamo também apresentam áreas de inflamação com 

provável parasitismo (seta). No grupo não imunossuprimido predominam focos corticais com sinais de 

parasitismo (C detalhe). Aos 30 dias não se encontram parasitas, mas focos perivasculares 

predominantemente corticais (cabeça de seta – D, E, F e detalhe) foram encontrados. A, D, E e G: barra 

de escala representa 10µm; B e H: barra de escala representa 27µm; C, F e I: barra de escala representa 

5µm. 
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5.2.5 Animais não imunossuprimidos infectados via icv e tratados com atropina  

Nos animais não imunossuprimidos tratados com atropina (bloqueador dos 

receptores colinérgico muscarínico) antes da infecção via icv (atropina+icv) avaliado 15 

d.p.i, foram observados meningite focal, muitos infiltrados inflamatórios na região 

cortical, reatividade vascular, gliose, presença de células em necrose e alguns ninhos de 

parasitos e parasitos isolados (Figura 20 A B e C). No grupo de animais não 

imunossuprimidos as amastigotas encontravam-se isoladas em meio ao infiltrado 

inflamatório (Figura 20 B). 

 Nos animais do grupo atropina+icv sacrificados no 30º d.p.i., embora tenha sido 

observada persistência do perfil de reatividade vascular, foram encontrados raros focos 

inflamatórios e ausência de meningite. Houve também presença de vacuolização no 

corpo caloso e hipocampo (Figura 20 D, E e F).  

5.2.6 Animais imunossuprimidos infectados via icv e tratados com atropina  

No grupo de animais imunossuprimidos que tiveram os receptores colinérgicos 

muscarínicos bloqueados (atropina+icv) no 15º d.p.i todas as áreas do cérebro 

encontravam-se parasitadas. Foram observadas importantes alterações degenerativas do 

parênquima, tais como necrose na área periventricular, áreas de degeneração cortical 

além de áreas com edema (Figura 20 G, detalhe, H, I e J). Houve ainda parasitismo 

importante no parênquima e nas meninges com presença de ninhos de amastigotas mais 

íntegros. 

Houve muitas áreas onde os parasitos e os infiltrados inflamatórios estão 

associados com neurônios em processo degenerativos e com morte celular. Tanto o 

hipocampo como o córtex foram lesados de forma extensiva. O parasitismo, inflamação 

e reatividade vascular foram muito mais intensos nos animais do grupo atropina+icv do 

que os animais infectados pela via icv. 

 

  



80 

  

Figura 20 - Aspectos histopatológicos de cérebros de camundongos Swiss não imunossuprimidos e 

imunossuprimidos com ciclofosfamida, tratados com atropina (antagonista dos receptores 

colinérgicos muscarínicos) e infectados via intracerebroventricular com 2000 formas tripomastigotas 

da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi derivados de células Vero e avaliados 15 e 30 dias pós-

infecção. 

 

Legenda: Aspecto histopatológico de cérebros de animais não imunossuprimidos 15 (A, B, detalhe, C e 

detalhe) e 30 (D, E e F) dias pós-infecção e imunossuprimidos (G, detalhe, H, I e J). No grupo não 

imunossuprimido são observados infiltrados inflamatórios (cabeça de seta) (A, B e C), reatividade 

vascular (B), com gliose (B), sinais de degeneração celular (C), amastigotas (B), embora mais discreta 

que no grupo imunossuprimido. Aos 30 dias os animais apresentaram o mesmo perfil de reatividade 

vascular, alguns focos inflamatórios (D) sem meningite, mas vacuolização no corpo caloso (D) e 

hipocampo (E e F). Aos 15 dias os animais imunossuprimidos apresentaram um intenso parasitismo (seta, 

G (e detalhe), H e I) e alterações degenerativas importantes (*) (G), incluindo uma área de necrose na 

base do terceiro ventrículo (J). A, C, D: barra de escala representa 10µm; E, F, H e I: barra de escala 

representa 5µm; J: barra de escala representa 27µm; B: barra de escala representa 2µm. 
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5.2.7 Grupos controle não imunossuprimidos e imunossuprimidos 

5.2.7.1 Controles não imunossuprimidos 

O grupo controle salina (Sham) de animais não imunossuprimidos apresentou no 

15º d.p.i discreto aumento da celularidade nas meninges (Figura 21 D). Aos 30 dias não 

foram encontrados sinais de meningite (dados não mostrados). 

5.2.7.2 Controles imunossuprimidos 

Entre os animais imunossuprimidos inoculados pela via icv, o grupo de animais 

controle injetados com salina (sham) aos 15 d.p.i. apresentou apenas meningite 

reacional (Figura 21 D) caracterizada por sinais de inflamação aguda, com congestão, 

edema das meninges e presença de células inflamatórias, predominantemente 

mononucleares.  

Nos animais controle não infectados (CNI) (Figura 21 C) não foram observadas 

alterações histopatológicas. 
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Figura 21 - Aspectos histopatológicos de cérebros de camundongos Swiss não infectados (grupo 

controle não infectado) e inoculados com salina (grupo controle Sham) não imunossuprimidos e 

imunossuprimidos com ciclofosfamida e avaliados no 15º d.p.i. 

 

Legenda: Aspecto histopatológico de cérebros de animais não imunossuprimidos (A e B) e 

imunossuprimidos (C e D), controle e injetados com salina, aos 15 dias pós infecção. É observada 

meningite reacional mais visível no animal imunossuprimido (D, seta) do que no animal não 

imunossuprimido (D, seta). A, B, C e D: barra de escala representa10µm. 
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5.3 Alterações Comportamentais 

5.3.1 Avaliação do estado de ansiedade de animais infectados pela via ip e icv com 

a cepa Colombiana de T. cruzi tratados com os fármacos colinérgicos 

5.3.1.1 Animais não imunossuprimidos 

Avaliação do estado de ansiedade: teste do Labirinto em Zero Elevado, Zero Maze  

O teste do Labirinto em Zero Elevado, Zero Maze avalia o estado de ansiedade 

do animal pelo número de vezes que o mesmo entra nos braços abertos do aparelho, 

sendo considerado um animal mais ansioso quando o mesmo entra menos vezes nos 

braços abertos ou quando permanece por menos tempo nos braços abertos.  

Foi observado que os animais dos grupos teste icv (com uma taxa média de 

entrada nos braços abertos de 58,62%, carbacol+icv (57,64%) e atropina+icv (54,86%) 

apresentaram um comportamento mais ansiolítico do que os animais CNI, que 

apresentaram uma taxa média de entrada nos braços abertos de 44%. Os animais dos 

grupos controle sham apresentaram uma taxa média de entrada nos braços abertos de 

(53,10%).  

Camundongos do grupo sham não apresentaram diferença estatística 

significativa entre os animais infectados pela via icv, carbacol+icv e atropina+icv, bem 

como também não foram encontradas diferenças estatísticas entre o grupo infectado via 

icv e demais grupos experimentais em relação a porcentagem de entradas nos braços 

abertos. 

 Não foi observada diferença estatística significativa entre os animais controle 

dos grupos inoculados pela via ip (49,13%) e icv (58,62%) em relação ao nível de 

ansiedade. Também não houve diferenças estatísticas entre os grupos controle 

carbacol (54%) versus o grupo teste carbacol+icv (57,54%) e o controle atropina 

(52,34%) versus o grupo teste atropina+icv (54,86%) neste aspecto (Figura 22).  

Os resultados indicaram que possivelmente a administração de salina ou parasito 

ou bloqueadores pela via icv em animais não imunossuprimidos possa estar induzindo 

um leve estado ansiolítico nesses animais, pois os animais destes grupos entraram 

mais vezes nos braços abertos do aparelho. 
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Figura 22 - Participação da via colinérgica no processo de infecção intracerebroventricular (icv) por 

tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi derivados de células Vero revelada no teste 

comportamental labirinto elevado do tipo zero maze em animais não imunossuprimidos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sham ip icv carbacol+icv atropina+icv 

CNI * ns *** ** * 

Sham  ns ns ns ns 

ip ns  ns   

icv ns ns  ns ns 

carbacol ns  ns ns  

atropina ns  ns  ns 

 

Legenda: Dados normalizados representando a porcentagem de entrada nos braços abertos dos animais 

não imunossuprimidos. Os grupos controle compreendem CNI: Controle não infectado; Controle sham: 

Grupo inoculado com 5 µl de solução salina tamponada (PBS 1X) pela via icv; Controle carbacol: Grupo 

tratado com o fármaco agonista carbacol (3 µM) pela via icv; Controle atropina: Grupo tratado com o 

fármaco antagonista atropina (20 µM) pela via icv; Grupo controle ip: Grupo infectado pela via 

intraperitoneal. Os grupos testes compreendem: Grupo icv: Grupo infectado pela via icv; Grupo 

carbacol+icv: Grupo tratado com o carbacol (3 µM) e infectado pela via icv; Grupo atropina+icv: Grupo 

tratado com atropina (20 µM) e infectado pela via icv. A análise estatística foi feita utilizando ANOVA 

One-way, com pós-teste de Newman-Keuls (Prisma Graphpad versão 7.0).  ns: diferença não 

significativa; Diferença estatística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001; ****p<0,0001. Foram 

observadas diferenças estatísticas conforme demonstrado no quadro acima. 

Foi observada diferença estatística no tempo de permanência dos animais nos 

braços abertos entre os animais infectados pela via icv (média de 73,57%) quando 
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comparados aos inoculados pela via ip (60,77%), o que confirma os resultados 

anteriores. Foi ainda verificado que animais do grupo CNI (taxa média de 60,76%) 

apresentaram diferença estatística em relação aos animais dos grupos icv, carbacol+icv 

(72,34%) e atropina+icv (73,43%) (Figura 23), revelando que animais infectados pela 

via icv permaneceram mais tempo nos braços abertos, um indicador de estado 

ansiolítico de grau leve a moderado nestes animais. 
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Figura 23 - Participação da via colinérgica no processo de infecção intracerebroventricular (icv) por 

tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi derivados de células Vero revelada no teste 

comportamental labirinto elevado do tipo zero maze em animais não imunossuprimidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legen

da: 

Dados 

norma

lizado

s representando a porcentagem de tempo de permanência nos braços abertos dos animais não 

imunossuprimidos. Os grupos controle compreendem: CNI: controle não infectado; Controle sham: 

Grupo inoculado com 5 µl de solução salina tamponada (PBS 1X) pela via icv; Controle carbacol: Grupo 

tratado com o fármaco agonista carbacol (3 µM) pela via icv; Controle atropina: Grupo tratado com o 

fármaco antagonista atropina (20 µM) pela via icv; Grupo controle ip: Grupo infectado pela via 

intraperitoneal. Os grupos testes são formados por:  Grupo icv: Grupo infectado pela via icv; Grupo 

carbacol+icv: Grupo tratado com o carbacol (3 µM) e infectado pela via icv; Grupo atropina+icv: Grupo 

tratado com atropina (20 µM) e infectado pela via icv. A análise estatística foi feita utilizando ANOVA 

One-way, com pós-teste de Newman-Keuls (Prisma Graphpad versão 7.0).ns: diferença não significativa; 

Diferenças significativas ou estatísticas: Diferença estatística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001; 

****p<0,0001. Foram observadas diferenças estatísticas conforme demonstrado no quadro acima. 

  

 Sham ip icv carbabol+icv atropina+icv 

CNI ns ns ** ** * 

Sham  ns ns ns ns 

ip ns  **   

icv ns **  ns ns 

carbacol ns  ns ns  

atropina ns  ns  ns 
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5.3.1.2 Animais imunossuprimidos 

Avaliação do estado de ansiedade: teste do Labirinto em Zero Elevado, Zero Maze  

A Figura 24 mostra que em relação à porcentagem de entradas nos braços 

abertos, os animais imunossuprimidos não apresentaram diferença estatística em relação 

aos animais dos grupos CNI (média de 53,04%), controle sham (59,22%), e os grupos 

inoculados pelas vias ip (54,01%) e icv (49,24%). O grupo sham apresentou diferença 

significativa quando comparado ao grupo controle carbacol (média de 77,56%) e grupo 

carbacol+icv (93,85%). Em relação aos grupos teste, os resultados demonstraram que os 

animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados (carbacol+icv) entraram mais 

vezes nos braços abertos (93,85%) do que os animais infectados controle via icv 

(49,24%). Os animais controle carbacol também apresentaram uma redução 

significativa do estado de ansiedade, pois apresentaram uma taxa de entrada nos braços 

abertos (77,56%), porém maior do que os animais controle infectados pela via icv 

(45,24%). O grupo carbacol+icv apresentou diferença significativa quando comparado 

ao controle carbacol em relação a porcentagem de entrada nos braços abertos (93,85% 

vs 77,56%, respectivamente). Já o grupo atropina+icv (bloqueador) não apresentou 

alterações significativas no nível de ansiedade dos animais (49,22%) quando 

comparados ao grupo controle icv (49,24%) e ao grupo atropina (67,37%).  
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Figura 24 - Participação da via colinérgica no processo de infecção intracerebroventricular (icv) por 

tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi derivados de células Vero revelada pelo teste 

comportamental labirinto elevado do tipo zero maze em animais imunossuprimidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sham ip icv carbacol+icv atropina+icv 

CNI Ns ns ns **** ns 

sham  ns ns *** ns 

ip ns  ns   

icv  ns  **** ns 

carbacol *  ** *  

atropina ns  ns  ns 

Legenda: Dados normalizados representando a porcentagem de entrada nos braços abertos dos animais 

imunossuprimidos, por ciclofosfamida. Os grupos controle compreendem: CNI: Controle não-infectado; 

Controle sham: Grupo inoculado com 5 µl de solução salina tamponada (PBS 1X) pela via icv; Controle 

carbacol: Grupo tratado com o fármaco agonista carbacol (3 µM) pela via icv; Controle atropina: Grupo 

tratado com o fármaco antagonista atropina (20 µM) pela via icv; Grupo controle ip: Grupo infectado pela 

via intraperitoneal. Os grupos testes compreendem: Grupo icv: Grupo infectado pela via icv; Grupo 

carbacol+icv: Grupo tratado com o carbacol (3 µM) e infectado pela via icv; Grupo atropina+icv: Grupo 

tratado com atropina (20 µM) e infectado pela via icv. A análise estatística foi feita utilizando ANOVA 

One-way, com pós-teste de Newman-Keuls (Prisma Graphpad versão 7.0). ns: diferenças não 

significativas; Diferenças significativas: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001; ****p<0,0001. Foram 

observadas diferenças estatísticas conforme demonstrado no quadro acima. 
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Quanto ao tempo de permanência dos animais imunossuprimidos nos braços 

abertos não foi observada diferença estatística significativa entre os grupos CNI (taxa 

média de 45,9%) e controle sham (64,37%) e entre os grupos inoculados pelas vias ip 

(54,01) e icv (40,55%). Animais controle sham apresentaram diferença significativa 

entre o tempo de permanência nos braços abertos (64,37%) em relação aos animais 

infectados pela via icv (40,55%). De maneira semelhante ao observado na figura 

anterior, os animais do grupo carbacol (77,56%) e carbacol+icv (85%) apresentaram-se 

menos ansiosos do que o grupo controle sham (64,37%), pois permaneceram nos braços 

abertos do aparelho na maior parte de tempo da avaliação. 

 Em relação aos grupos testes com os fármacos colinérgicos, os animais do grupo 

carbacol+icv apresentaram-se menos ansiosos permanecendo 85% do tempo nos braços 

abertos, quando comparados aos animais controle inoculados pela via icv (40,55%) e 

aos animais CNI (45,9%). Porém, quando os animais do grupo carbacol+icv foram 

comparados com o grupo carbacol não houve diferença significativa (85% x 77,56%). 

No grupo atropina+icv, em que a via colinérgica muscarínica foi bloqueada, não houve 

diferença, neste parâmetro entre o grupo atropina+icv (49,22%) e o grupo controle 

atropina (67,37%) (Figura 25). 
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Figura 25 - Participação da via colinérgica no processo de infecção intracerebroventricular (icv) por 

tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi derivados de células Vero revelada pelo teste 

comportamental labirinto elevado do tipo zero maze em animais imunossuprimidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sham ip icv carbacol+icv atropina+icv 

CNI ns ns ns *** ns 

Sham  ns * ns ns 

ip ns  ns   

icv * ns  *** ns 

carbacol ns  *** ns  

atropina ns  *  ns 

Legenda: Dados normalizados representando a porcentagem de tempo de permanência nos braços 

abertos dos animais imunossuprimidos por ciclofosfamida. Os grupos controle compreendem: CNI: 

controle não-infectado; Controle sham: Grupo inoculado com 5 µl de solução salina tamponada (PBS 1X) 

pela via icv; Controle carbacol: Grupo tratado com o fármaco agonista carbacol (3 µM) pela via icv; 

Controle atropina: Grupo tratado com o fármaco antagonista atropina (20 µM) pela via icv; Grupo 

controle ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal. Os grupos testes são formados por: Grupo icv: 

Grupo infectado pela via icv; Grupo carbacol+icv: Grupo tratado com o carbacol (3 µM) e infectado pela 

via icv; Grupo atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20 µM) e infectado pela via icv. A análise 

estatística foi feita utilizando ANOVA One-way, com pós-teste de Newman-Keuls (Prisma Graphpad 

versão 7.0). ns: diferenças não significativas; Diferenças significativas: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** 

p<0,001; ****p<0,0001. Foram observadas diferenças estatísticas conforme demonstrado no quadro 

acima. 
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5.3.2 Avaliação da coordenação motora e do equilíbrio de animais infectados pela 

via ip e icv com a cepa Colombiana de T. cruzi relacionando à participação da via 

colinérgica no processo de infecção. 

5.3.2.1 Animais não imunossuprimidos 

Avaliação da coordenação motora e equilíbrio: teste no Rotarod  

 O teste no Rotarod avalia a coordenação motora e equilíbrio dos animais sendo 

considerados em melhor estado aqueles que permanecem por mais tempo na haste 

giratório do aparelho. 

Em relação aos animais não imunossuprimidos, foi observado que os animais do 

grupo icv permaneceram por menos tempo (81 segundos) na haste quando comparados 

aos animais infectados pela via ip (116,38 s). Também foram observadas diferenças 

estatísticas quanto ao tempo de equilíbrio na haste entre os animais infectados pela via 

icv (81s) quando comparados com os animais do grupo CNI (118,2 s) e os animais do 

grupo controle sham (116, 13 s) (Figura 26).  

 Os animais infectados que tiveram a via colinérgica ativada (carbacol+icv) 

apresentaram-se com melhor estado locomotor (permanência de 101,05 segundos na 

haste) do que os animais infectados que tiveram a via colinérgica muscarínica 

bloqueada, atropina+icv (65,53 segundos) e os animais controle infectados pela via icv 

(81 s). Os animais do grupo atropina+icv apresentaram-se com estado locomotor 

comprometido (permanecendo 65,53 segundos na haste) do que os animais infectados 

icv (85,3%), os animais dos grupos controles CNI e sham apresentaram-se em melhor 

estado de coordenação motora e equilíbrio, pois permaneceram na haste giratória por 

quase 120 segundos de teste (Figura 26). 
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Figura 26 - Participação da via colinérgica no processo de infecção intracerebroventricular (icv) por 

tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi derivados de células Vero revelada pelo teste 

da atividade locomotora do Rotarod em animais não imunossuprimidos. 

 

 sham ip icv carbacol+icv atropina+icv 

CNI ns ns **** ** **** 

Sham  ns **** ** **** 

ip ns  ****   

icv **** ****  *** *** 

carbacol ns  **** **  

atropina ns  ****  *** 

 

Legenda: Dados normalizados representando a porcentagem do tempo de latência na haste giratória dos 

animais não-imunossuprimidos submetidos ao teste de Rotarod. Os grupos controle compreendem: CNI: 

Controle não-infectado; Controle sham: Grupo inoculado com 5 µl de solução salina tamponada (PBS 

1X) pela via icv; Controle carbacol: Grupo tratado com o fármaco agonista carbacol (3 µM) pela via icv; 

Controle atropina: Grupo tratado com o fármaco antagonista atropina (20 µM) pela via icv; Grupo 

controle ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal. Os grupos testes são formados por: Grupo icv: 

Grupo infectado pela via icv; Grupo carbacol+icv: Grupo tratado com o carbacol (3 µM) e infectado pela 

via icv; Grupo atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20 µM) e infectado pela via icv. A análise 

estatística foi feita utilizando ANOVA One-way, com pós-teste de Newman-Keuls (Prisma Graphpad 

versão 7.0). ns: Diferença não significativo; Diferença estatística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001; 

****p<0,0001. Foram observadas diferenças estatísticas conforme demonstrado no quadro acima. 
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5.3.2.2 Animais imunossuprimidos 

Nos grupos de animais imunossuprimidos, foi observado que os infectados pela 

via icv permaneceram menos tempo na haste giratória (4,3 s) do que os animais 

infectados pela via ip (108,81 s), CNI (119,66 s) e sham (118,58 s).  

Ao se comparar os grupos testes, com ativação e inativação da via colinérgica 

foi observado que os animais do grupo carbacol+icv (ativação) permaneceram mais 

tempo na haste giratória (87,08s) do que os animais que somente foram infectados pela 

via icv (4,3s). Por outro lado, foi observado que em relação aos animais que tiveram a 

via colinérgica bloqueada atropina+icv (3,4s), não foi observada diferença estatística 

quando comparados aos animais controle infectados pela via icv (4,3s). 

Ao se comparar os animais dos grupos que tiveram a via colinérgica estimulada 

(carbacol+icv) com os do grupo que tiveram esta via bloqueada (atropina+icv) foi 

observado que estes últimos permaneceram por muito menos tempo na haste giratória 

(3,4s) quando comparados aos anteriores (87,08s). Também foi observado que houve 

diferença estatística entre o grupo teste atropina+icv (3,4s) versus o grupo controle 

atropina (102,70s), contudo não houve diferença estatística entre o grupo teste 

carbacol+icv (87,08s) versus o grupo controle carbacol (111s) (Figura 27).  

Os grupos controle CNI (em média 119,66 segundos) e sham (118,58 segundos) 

permaneceram na haste giratória durante quase 120 segundos do teste, não apresentando 

distúrbio locomotor e de equilíbrio. 
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Figura 27 - Participação da via colinérgica no processo de infecção intracerebroventricular (icv) por 

tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi derivados de células Vero revelada pelo teste 

da atividade locomotora do Rotarod em animais imunossuprimidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Dados normalizados representando a porcentagem do tempo de latência na haste giratória dos 

animais imunossuprimidos submetidos ao teste de Rotarod. Os grupos controle compreendem: CNI: 

controle não infectado; Controle sham: Grupo inoculado com 5 µl de solução salina tamponada (PBS 1X) 

pela via icv; Controle carbacol: Grupo tratado com o fármaco agonista carbacol (3 µM) pela via icv; 

Controle atropina: Grupo tratado com o fármaco antagonista atropina (20 µM) pela via icv; Grupo 

controle ip: Grupo infectado pela via intraperitoneal. Os grupos testes são formados por: Grupo icv: grupo 

infectado pela via icv; Grupo carbacol+icv: Grupo tratado com o carbacol (3 µM) e infectado pela via icv; 

Grupo atropina+icv: Grupo tratado com atropina (20 µM) e infectado pela via icv. A análise estatística foi 

feita utilizando ANOVA One-way, com pós-teste de Newman-Keuls (Prisma Graphpad versão 7.0).  ns: 

diferença não significativo Diferenças estatísticas (* p< 0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001; ****p<0,0001). 

Foram observadas diferenças estatísticas conforme demonstrado no quadro acima.  

  

 Sham ip icv carbacol+icv atropina+icv 

CNI ns ns **** * **** 

Sham  ns **** ** **** 

ip ns  ****   

icv **** ****  **** ns 

carbacol ns  **** ns  

atropina ns  ****  **** 
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5.3.3. Outras alterações comportamentais 

5.3.3.1 Animais não imunossuprimidos 

 Não foram observadas alterações comportamentais nos animais não 

imunossuprimidos avaliados no 15º d.p.i. No grupo de animais avaliados no 30º d.p.i, 

foi observado um animal do grupo icv andando em círculo (sempre para o mesmo 

sentido) e piloereção nos animais do grupo atropina+icv (Dados não mostrados). 

 

5.3.3.2 Animais imunossuprimidos 

 Nos animais imunossuprimidos infectados pela via icv avaliados no 15º d.p.i, foi 

observado perda de pelos e piloereção (Figura 28 A). Foi ainda observado coluna 

encurvada, convulsões, dificuldade de locomoção e piloereção nos animais que tiveram 

os receptores colinérgicos bloqueados (atropina+icv) (Figura 28 B, C, D e E). Nos 

animais imunossuprimidos avaliados no 30º d.p.i, foram observadas as mesmas 

alterações descritas acima (Dados não mostrados). 

Não foram observadas alterações comportamentais nos animais dos outros 

grupos experimentais.  
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Figura 28 - Fotos dos camundongos Swiss infectados via intraperitoneal e intracerebroventricular com 

2000 formas tripomastigotas da cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi derivados de células Vero 

imunossuprimidos com ciclofosfamida e avaliados durante 15 dias pós infecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Alterações comportamentais dos animais infectados pela via icv (A) e tratados com atropina 

(bloqueador dos receptores colinérgicos muscarínico) (B, C, D e E) imunossuprimidos avaliados durante 

15 d.p.i. 
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6. DISCUSSÃO 

Tendo em vista a necessidade da caracterização anatomopatofisiológica 

associada às manifestações nervosas da DCh e a pouca elucidação das vias 

farmacológicas envolvidas nesta infecção, a proposta deste trabalho foi investigar a 

neuropatologia e alterações comportamentais em camundongos normais e 

imunossuprimidos infectados com a cepa Colombiana (DTU I) de T. cruzi. Sabendo-se 

da relevância funcional moduladora dos receptores colinérgicos muscarínicos de 

acetilcolina (mAChR) em diversas funções periféricas e centrais parcialmente 

investigadas nesta doença, foi avaliada ainda a participação desses receptores mAChR 

no processo de infecção por esta cepa em animais imunossuprimidos e não 

imunossuprimidos. 

Para tal abordagem foi utilizado neste trabalho um modelo experimental in vivo 

infectado pela via intracerebroventricular, que nos garante a infecção do SNC 

possibilitando o parasito ter acesso direto aos seus receptores específicos no sentido de 

assegurar uma melhor exploração dos mecanismos farmacológicos envolvidos no 

processo de infecção e desenvolvimento das manifestações nervosas da doença causada 

pelo T. cruzi (doença de Chagas) Assim sendo, a discussão dos resultados será 

subdividida em duas partes seguindo a ordem em que eles foram apresentados. 

6.1. Resultados parasitológicos histopatológicos vs tratamento com fármacos 

colinérgicos 

Parasitemia 

Na infecção dos animais não imunossuprimidos, não houve parasitemia patente 

em nenhum grupo experimental na avaliação feita até o15º d.p.i. Por outro lado, nos 

animais avaliados durante 30 d.p.i., dois animais infectados pela via ip apresentaram 

parasitemia patente durante um único dia (16 e 19 d.p.i, respectivamente) e um animal 

infectado pela via icv (16º d.p.i). A ausência de parasitemia patente nos animais não 

imunossuprimidos, pode ter ocorrido pelo fato do inóculo ser baixo (2000 formas) e por 

utilizarmos tripomastigotas derivados de cultivo celular, pois, é conhecida sua baixa 

infectividade em relação a formas tripomastigotas sanguíneas, mais infectantes 

(MAEDA, CORTEZ e YOSHIDA, 2012). Além disto, a cepa Colombiana apresenta 

predomínio de formas largas que interagem mais lentamente com a célula hospedeira 

(ANDRADE, 1974), apresentando um período pré-patente em torno de 10 dias. 
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Resultado oposto foram observados por Silva et al. (1999) e Vilar-Pereira et al. 

(2012), que observaram em camundongos C3H/He não imunossuprimidos infectados 

pela via ip com 100 formas tripomastigotas sanguíneas da cepa Colombina de T. cruzi 

parasitemia do 14º ao 63º d.p.i. O aparecimento de parasitemia patente foi justificado 

pelos autores pela maior susceptibilidade da linhagem C3H/He de camundongos à 

infecção pelo T. cruzi. 

Devido a parasitemia subpatente aqui encontrada na maioria dos animais 

infectados pela via ip e icv, tratados ou não com os fármacos colinérgicos [agonista 

(carbacol) e antagonista (atropina)], e sabendo-se que as formas graves da doença de 

Chagas aguda (cardiomiopatia chagásica e meningoencefalite) acometem crianças e 

principalmente pacientes imunossuprimidos, utilizamos a intervenção da ciclofosfamida 

(imunossupressor) para obtermos uma parasitemia patente e melhor demonstrar as 

alterações causadas pela DChN. 

Com a imunossupressão observamos de fato, que os animais infectados pela via 

ip avaliados no 15º e 30º d.p.i apresentaram parasitemia patente, embora em níveis de 

mais baixos quando comparados aos animais que foram infectados pela via icv, sendo 

encontrada diferença estatística na parasitemia apenas na avaliação de 30 d.p.i. Mesmo 

com a imunossupressão, não observamos aumento considerável nos níveis de 

parasitemia nos animais infectados pela via ip, independentemente do tempo de 

avaliação. Isso pode ser explicado pelo fato da imunossupressão ter sido iniciada no 3º 

d.p.i., e não antes da infecção o que facilitaria a ocorrência de parasitemia mais elevada. 

Sendo assim, até o terceiro dia os parasitos tiveram a chance de ter contato prévio com o 

sistema imune do animal, o que pode ter dado início aos primeiros processos 

imunológicos contra a infecção dificultando a multiplicação dos parasitos nas células e a 

evolução da infecção, o que ocorre muito rapidamente em cultivo celular em 

macrófagos (24-48h) (ANDREWS, 1990; DE CARVALHO e SOUZA, 1989; 

DVORAK, 1973).  

Nos animais imunossuprimidos infectados pela via icv e tratados com os 

fármacos colinérgicos, observamos que os animais do grupo tratado com o agonista 

(carbacol+icv) apresentaram níveis de parasitemia mais baixos quando comparados aos 

animais tratados com o antagonista (atropina+icv) nas avaliações de 15 e 30 d.p.i, 

porém não houve diferença estatística entre os dados. Aparentemente os animais que 

tiveram os receptores colinérgicos ativados (carbacol+icv) conseguiram bloquear a 
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entrada do parasito, apresentando consequentemente parasitemia mais baixa. Já nos 

animais que tiveram os receptores colinérgicos bloqueados (atropina+icv) a infecção foi 

mais favorecida, e a parasitemia foi mais elevada. No entanto, o curioso é que a curva 

de parasitemia foi significativamente maior nos animais infectados pela via icv do que 

nos animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados (carbacol) e bloqueados 

(atropina). Este resultado sugere que possivelmente outros receptores, talvez os 

nicotínicos, tiveram participação neste processo de infecção. 

Nos animais imunossuprimidos a parasitemia patente foi observada até o 18º ou 

19º d.p.i. nos diferentes grupos experimentais, sugerindo que a imunossupressão 

favoreceu a multiplicação e saída dos parasitos do cérebro para a corrente sanguínea nos 

animais infectados pela via icv e tratados com os fármacos colinérgicos.  

Em relação aos parâmetros biológicos da curva de parasitemia observamos que 

os animais imunossuprimidos infectados pela via icv apresentaram PMP (52.000 

parasitos) e AUA (82.000 parasitos) maiores que os animais do grupo carbacol+icv 

(tratados com agonista colinérgico) (8.667 e 11.667 parasitos, respectivamente) na 

avaliação no 30 d.p.i, demonstrando que a ativação da via colinérgica pareceu proteger 

os animais da infecção. Não foram observadas diferenças entre os outros grupos 

experimentais (ip e atropina + icv) em relação a estes e outros parâmetros biológicos 

derivados da curva de parasitemia nas avaliações de 15 e 30 d.p.i. 

Mortalidade 

A mortalidade foi mais alta nos animais imunossuprimidos infectados pela via 

icv (30 a 60%) do que nos não imunossuprimidos (10 a 20%). Seu porcentual foi de 

40% e de 30% nos animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados 

(carbacol+icv), porém ela se mostrou mais elevada (60%) nos animais tratados com o 

bloqueador colinérgico (atropina+icv) na avaliação até 15 d.p.i. Comparativamente 

observamos que no maior tempo de avaliação (30 d.p.i) dos animais imunossuprimidos 

as taxas de mortalidade foram mais elevadas, sendo de 10% e 50% nos animais 

infectados pela via ip e icv, respectivamente e de 100% nos animais tratados com os 

fármacos colinérgicos carbacol e atropina. Sendo assim, da mesma forma que a 

imunossupressão favoreceu a multiplicação do parasito, um maior tempo de avaliação 

também permitiu verificar uma maior multiplicação pelo mesmo (parasitemia mais 

elevada) com ocorrência de maior mortalidade consequente da evolução da infecção A 
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alta multiplicação pode ocasionar danos em áreas/órgãos vitais do hospedeiro, o que 

justifica essa alta na mortalidade nos animais infectados pela via icv tratados ou não 

com fármacos colinérgicos e imunossuprimidos.  

Esse aumento na mortalidade corrobora em parte a taxa de 70 a 100% de 

mortalidade observada por esta cepa ao longo de passagens sucessivas em camundongos 

de diferentes linhagens, empregando inóculos de 100.000 formas tripomastigotas 

sanguíneos (ANDRADE et al., 1985) e de 100% também observada por Molina et al. 

(2000) até o 30º d.p.i em camundongos Swiss (fêmea) infectados pela via ip com 10.000 

formas de tripomastigotas sanguíneos da cepa Colombiana, submetidos à 

imunossupressão por ciclofosfamida. Esta mortalidade ainda mais elevada do que a aqui 

observada parece demonstrar que um inóculo mais elevado, com formas tripomastigotas 

sanguíneas (mais infectante que a forma derivada de cultivo celular) e a 

imunossupressão proporcionaram em conjunto, maior parasitemia e maiores lesões e, 

consequentemente, maior mortalidade dos animais observada pelos autores 

(ANDRADE et al., 1985; MOLINA et al.; 2000). 

Positividade na Hemocultura, PCR e ELISA 

Como visto anteriormente, os animais não imunossuprimidos em geral tiveram 

parasitemia subpatente, exceto 3/40 animais. Nos animais avaliados por apenas 15 dias 

a positividade da HC variou de 50 -75%, e da PCR de 22 a 40%, sendo relativamente 

mais baixas do que o verificado nos animais avaliados por 30 dias que foram positivos 

entre 60 – 100% na HC e entre 80 -100% na PCR, sugerindo que o tempo favoreceu a 

intensidade da infecção. No entanto, o exame sorológico ELISA foi sempre positivo 

(100%) em todos os animais confirmando que todos se infectaram. 

Já nos animais imunossuprimidos a positividade dos exames parasitológicos, HC 

e PCR, foi sempre total (100%), exceto no grupo infectado pela via ip (90%), 

independente do tempo de avaliação dos animais (15 ou 30 d.p.i.). Por outro lado, o 

teste sorológico ELISA foi negativo em todos estes animais, indicando claramente que 

eles encontravam-se imunossuprimidos com total incapacidade para desenvolver 

imunoglobulinas anti-T. cruzi, fato corriqueiro em qualquer paciente imunssosuprimido 

frente a qualquer antígeno ou agente infeccioso. Não foi possível avaliar HC, PCR e 

ELISA nos grupos carbacol+icv e atropina+icv aos 30 d.p.i. devido à mortalidade 

consequente da infecção intensa observada nestes animais. 
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Alterações histopatológicas 

Na avaliação histopatológica dos animais infectados pela via ip, não observamos 

sinais de infecção nas meninges ou no córtex e hipocampo dos animais infectados pela 

via ip 15 e 30 d.p.i, imunossuprimidos ou não, sugerindo que os parasitos não 

conseguiram atravessar a barreira hematoencefálica. Sanabria (1969) observou que 

apenas 5% dos animais infectados pela via intraperitoneal com 20.000 tripomastigotas 

sanguíneas da cepa CFL desenvolveram infecção cerebral em camundongos Swiss. 

Na avaliação histopatológica dos cérebros dos animais não imunossuprimidos 

infectados pela via icv avaliados no 15º d.p.i. observamos infiltrado inflamatório focal, 

associado a áreas de degeneração neuronal, provável necrose celular, além de 

vacuolização da substância branca. As meninges também apresentaram alterações com 

grande número de células inflamatórias mononucleares. Houve vasos reativos, 

expandidos e em proliferação, algumas vezes com endotélio reativo com suspeita da 

presença de ninhos intracitoplasmáticos de amastigotas. A presença do parasito no SNC 

pareceu mobilizar uma resposta inflamatória causando degeneração neuronal. O oposto 

foi observado por Coradonna & Pereira Perren (2009) em camundongos C57BL/6 

infectados via intranasal com 25.000 formas tripomastigotas derivadas de cultivo celular 

(Cepa Tulahuén), relatando que a invasão do T. cruzi no cérebro não desencadeou 

neurodegeneração em avaliação realizada 25 dias pós infecção. No entanto, sabe-se que 

esta cepa é de mais baixa virulência e pertencente a DTU VI ou TcVI de T. cruzi 

(ZINGALES et al., 2009). Já SANÁBRIA (1969) estudando o cérebro de camundongos 

infectados com inóculo intracerebral, por microscopia eletrônica de transmissão, sem 

informar a idade dos animais, observou 100% de infecção nos animais com parasitismo 

em macrófagos, astrócitos e algumas vezes em axônios.  

Em comparação, os animais não imunossuprimidos deste grupo avaliados 30 

d.p.i, não apresentaram alterações histopatológicas importantes e nem ninhos de 

parasitos. A não observação de alterações e danos nas estruturas dos cérebros dos 

animais avaliados no 30 d.p.i já foi demonstrada em outros trabalhos (SILVA et al., 

1999; ROFFÊ et al., 2003) que relatam uma regressão dos danos cerebrais com a 

evolução da doença, favorecendo a falta de dados anatomopatológicos em pacientes na 

fase mais tardia da infecção aguda e especialmente na fase crônica da DCh.  
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A linhagem do camundongo, tamanho e ou via da inoculação, cepa do parasito e 

origem da forma do tripomastigota (sanguínea ou de cultivo celular) utilizados na 

infecção são fatores que interferem no desenvolvimento da meningoencefalite. Silva et 

al. (1999), Roffê et al. (2003), Vilar-Pereira et al. (2012) e Silva et al. (2015) também 

observaram que camundongos C3H/He infectados com a cepa Colombiana 

desenvolvem meningoencefalite grave restrita a fase infecção aguda. Por outro lado, os 

camundongos C57BL/6 foram resistentes à meningoencefalite induzida por T. cruzi. 

Camundongos C3H/He infectados com tripomastigotas sanguíneos das cepas CL (TcVI) 

ou Y (TcII), apresentaram por sua vez, infiltrado inflamatório leve, embora as lesões 

tenham sido encontradas no cérebro durante a infecção aguda tardia e persistindo até a 

fase crônica, sugerindo que a cepa do parasito tem um papel importante na patologia, 

inclusive no compartimento cerebral (YOUNES- CHENNOUFI et al., 1988). Por outro 

lado, Coradonna & Pereira Perren (2009) observaram baixos níveis de parasitemia e alta 

invasão no cérebro de camundongos C57BL/6 infectados via intranasal com 25.000 

formas tripomastigotas da cepa Tulahuen derivadas de cultivo celular, demonstrando 

assim a importância da via de inoculação no favorecimento da ocorrência de lesões 

cerebrais. 

Com a intervenção da imunossupressão, observamos que no 15 d.C. os animais 

infectados pela via icv apresentaram lesões com aumento da celularidade e discretos 

sinais de degeneração celular com presença frequente de ninhos íntegros de parasitos. 

Também observamos parasitismo nos neurônios hipocampais, embora não se possa 

descartar que a glia nestas regiões também esteja infectada. Os achados histopatológicos 

demostraram que a imunossupressão realmente favoreceu a multiplicação do parasito e 

consequentemente possibilitou o desenvolvimento de maiores danos nos cérebros dos 

animais. Para determinarmos os tipos celulares parasitados seria necessária a utilização 

da pesquisa de antígenos de T. cruzi por imunohistoquímica (BARBOSA et al., 1989). 

Vilar-Pereira et al. (2012) observaram que camundongos C3H/He infectados 

com 100 formas tripomastigotas sanguíneos (cepa Colombiana) na fase aguda, 

apresentaram várias áreas do SNC afetadas, incluindo o hipocampo, uma região cerebral 

que faz parte do sistema límbico que regula as emoções e está associada à memória, 

principalmente à de longo prazo, e a ocorrência de convulsões. Esta região também está 

envolvida na depressão em modelos de camundongo (BAHI & DREYER, 2012). 
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Essas importantes alterações e o parasitismo encontrados nos cérebros estão 

compatíveis com a alta parasitemia e mortalidade encontradas nos animais 

imunossuprimidos infectados pela via icv, uma vez que as associações da encefalite 

chagásica com a miocardite chagásica são responsáveis pela gravidade e alta taxa de 

mortalidade nas formas nervosas e cardíacas agudas sintomáticas da doença de Chagas 

(QUEIROZ, 1978).  

Nos animais não imunossuprimidos tratados com carbacol (ativador dos 

receptores colinérgicos) antes da infecção via icv, avaliados com 15 d.p.i, a infecção se 

apresentou mais focal, embora acompanhada de lesão degenerativa associada 

diretamente ao processo inflamatório. No córtex, as lesões inflamatórias foram focais e 

mais evidentes, quando comparadas ao grupo somente infectado pela via icv e não 

imunossuprimido, reforçando a nossa hipótese de que a ativação dos receptores 

colinérgicos protege os animais no processo de infecção. 

Comparativamente, aos 30 dias de avaliação os animais do mesmo grupo acima 

apresentaram uma inflamação mononuclear focal, predominantemente perivascular e na 

transição cortico-talâmica (próxima à inoculação) com presença de parasitos e poucas 

alterações degenerativas. Na literatura também já foram descritos que em casos com 

lesões inflamatórias mais dispersas, com ou sem presença de parasitos, a morte pode 

ocorrer como resultado de complicações que não estão relacionadas diretamente com o 

sistema nervoso, como a insuficiência cardíaca congestiva secundária à miocardite 

aguda chagásica (PITTELLA, 2009), o que pode ter ocorrido em alguns dos animais 

não imunossuprimidos (10 a 20% em alguns grupos). 

Com a intervenção da imunossupressão nos animais avaliados no 15º d.p.i que 

tiveram os receptores colinérgicos ativados (carbacol+icv) observamos um aspecto 

bastante homogêneo com o córtex relativamente mais preservado que no grupo 

atropina+icv (imunossuprimido), embora tenha sido observado acometimento 

importante das regiões da substância branca e corpo caloso. Nos animais do grupo 

carbacol+icv foram mais evidentes as lesões inflamatórias e degenerativas na transição 

córtex hipocampo, corpo caloso e cápsula interna, indicando que a lesão ficou restrita à 

área próxima da inoculação. 

Houve em ambos os grupos (carbacol+icv avaliado no 15 d.p.i imunossuprimido 

e não imunossuprimido), meningite mais discreta. No córtex, as lesões inflamatórias 
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foram focais e mais evidentes no grupo não imunossuprimido, possivelmente por 

desenvolver resposta imune dirigida ao parasito. Não se observou parasitismo visível 

quando o grupo carbacol+icv imunossuprimido avaliado no 15º d.p.i. foi comparado 

com os demais grupos imunossuprimidos, resultado compatível com os baixos níveis de 

parasitemia encontrado neste grupo. A lesão hipotalâmica observada no grupo 

carbacol+icv imunossuprimido foi similar ao encontrado no grupo somente infectado 

pela via icv, sendo um pouco menor no grupo tratado com carbacol do que no grupo 

tratado com atropina + icv, revelando mais uma vez o seu papel protetor em relação à 

infecção e suas consequências (lesões). Ficou evidente que o tempo de 15 d.p.i. não foi 

suficiente para a ocorrência de lesões cerebrais mais graves, mesmo com a 

imunossupressão, em relação ao que foi visto nos animais inoculados e infectados nas 

mesmas condições quando avaliados ao 30º d.p.i. 

Trabalhos anteriores mostraram que durante a invasão intracelular pelas formas 

tripomastigotas metacíclicas ou derivadas de tecidos e/ou cultivo celular de T. cruzi, 

desencadeiam na célula hospedeira a mobilização de Ca
2+

 intracelular e exocitose 

lisossomal (MAEDA, CORTEZ, & YOSHIDA, 2012). Em detalhes, a invasão mediada 

por tripomastigotas metacíclicos de T. cruzi requer a participação da molécula de 

superfície gp82 e ativação de alvos das células de mamíferos como o receptor para 

rapamicina (mTOR), a fosfatidilinositol 3-cinase (PI3K), proteína cinase C (PKC) 

associada com o desarranjo de Ca
2+-

 dependente do citoesqueleto (MAEDA, CORTEZ, 

& YOSHIDA, 2012). 

Em contrapartida, a invasão por tripomastigotas de T. cruzi oriundos de tecidos 

e/ou cultivo celular (usados neste trabalho) não depende da ativação de mTOR e pode 

envolver autofagia/endocitose pela célula hospedeira para ocorrer a internalização do 

parasito. Para tal, moléculas que são secretadas e expressas na superfície do parasito 

têm sido implicadas na internalização dessa forma tripomastigota. A cruz paina, a maior 

cisterna protease de T. cruz desencadeia o IP3 e medeia o influxo de Ca
2+

 através da 

ativação do receptor de bradicinina (MEIRELLES et al., 1992).  

Outra enzima, a trans-sialidase de T. cruzi, que atua em moléculas de ácido 

siálico da célula hospedeira ativando diversas vias de sinalização nas células de 

mamíferos de formas ainda não muito esclarecidas, tais como, PI3K/Akt, da proteína 

cinase ativada por mitógeno (MAPK) ou da cinase regulada extracelular (ERK) 
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(CHUENKOVA, FURNARI, CAVENET, & PEREIRA, 2001). Ademais, ativa o 

receptor tirosina cinase ativado primariamente pelo fator de crescimento do nervo 

(TrKA), promovendo autofosforilação e sinalização PI3K/Akt (MAEDA, CORTEZ, & 

YOSHIDA, 2012). Por último, o fator solúvel (de estrutura desconhecida) produzido 

pela ação da oligopeptidase B citosólica, é secretado pelas tripomastigotas e 

desencadeia na célula hospedeira a mobilização do Ca
2+

 do retículo endoplasmático 

mediada pela ativação da PLC e produção de IP3 (CALER, MORTY, BURLEIGH, & 

ANDREWS, 2000), além de induzir o aumento do AMPc (MAEDA, CORTEZ, & 

YOSHIDA, 2012).  

Sendo assim, uma hipótese a ser sugerida é que o carbacol em contato primário 

com a célula hospedeira (durante 30 minutos pré-infecção) promove a ativação das PLC 

de membrana e aumento de IP3 e consequentemente Ca
2+

 via mAChR M1 e M5, 

facilitando inicialmente a exocitose lisossomal e invasão celular pelo T. cruzi, 

possibilitando a ocorrência de parasitemia mais elevada observada até o 12º d.p.i. 

Porém, após a facilitação inicial pelo aumento do Ca
2+

 intracelular, possivelmente deve 

ter ocorrido uma competição das vias envolvendo a PLC recrutada pelo parasito com a 

via de ativação dos mAChR pela proteína Gq/11, ativada pelo carbacol, o que levou a 

redução da parasitemia, como observado a partir do 18º d.p.i. 

Além dos fatores acima mencionados, a ativação dos mAChR M4 pelo carbacol 

inibe a produção de AMPc via proteína Gi, molécula importante para a potencialização 

da exocitose lisossomal regulada pelo Ca
2+

 e internalização do parasito. Logo, a 

provável combinação dessas últimas possibilidades dificulta e/ou impede o aumento da 

infecção celular pelo parasito com consequente redução da curva de parasitemia e 

preservação das estruturas nos cérebros desses animais. 

Outra vertente, seria que pelo fato do carbacol ser agonista muscarínico que 

possui também afinidade pelos receptores nicotínicos, estes efeitos do poderiam estar 

agindo simultaneamente no início da infecção.  

Nos animais não imunossuprimidos tratados com atropina (bloqueador dos 

receptores colinérgico muscarínico) antes da infecção via icv (atropina+icv) avaliado 15 

d.p.i, também observamos uma meningite focal, muitos infiltrados inflamatórios na 

região cortical, reatividade vascular, gliose, presença de células em necrose, alguns 

ninhos de parasitos e parasitos isolados. As amastigotas encontravam-se isoladas em 



106 

  

meio ao infiltrado inflamatório. Comparativamente nos animais avaliados no 30º d.p.i., 

embora tenha sido observado persistência do perfil de reatividade vascular, foram 

encontrados raros focos inflamatórios e ausência de meningite. Houve ainda presença de 

vacuolização no corpo caloso e hipocampo. De novo verificamos que com um maior 

tempo de infecção o sistema imune começando a atuar, reduziu a parasitemia como já 

visto anteriormente e por consequência as lesões e parasitismo do SNC. 

Nossos achados nos grupos de animais atropina+icv não imunossuprimidos se 

assemelham aos observados por Silva et al. (1999) que revelaram edema, aumento de 

espaços perivasculares, meningoencefalite focal e infiltrados mononucleares 

perivasculares e parenquimatosos distribuídos irregularmente em todo o SNC durante a 

fase aguda. As áreas de barreira hematoencefálica incompleta, como o plexo coroide e o 

hipocampo, apresentaram infiltrados inflamatórios intensos durante a infecção aguda.  

Com a intervenção da imunossupressão, os animais do grupo atropina+icv 

avaliados 15º d.p.i apresentaram todas as áreas do cérebro parasitadas. Foram 

observadas importantes alterações degenerativas do parênquima, tais como necrose na 

área periventricular, áreas de degeneração cortical além de áreas com edema. Houve 

parasitismo importante no parênquima e nas meninges com presença de ninhos de 

amastigotas mais íntegros nos animais imunossuprimidos.  

Houve muitas áreas onde os parasitos e o infiltrado inflamatório estavam 

associados com neurônios em processo degenerativo e com morte celular. Tanto o 

hipocampo como o córtex foram lesados de forma extensiva. O parasitismo, inflamação 

e reatividade vascular do grupo atropina+icv foram muito mais intensos nos animais do 

que nos animais somente infectados pela via icv e os animais que tiveram os receptores 

colinérgicos ativados (carbacol+icv). 

Essas importantes alterações histopatológicas e o alto parasitismo encontrado 

nos animais imunossuprimidos do grupo atropina+icv (tratados com antagonista dos 

receptores colinérgicos muscarínicos), explicariam a alta taxa de mortalidade observada 

no tempo de 15 dias de avaliação e os altos níveis de parasitemia nos tempos de 15 e 30 

d.p.i. 

Estudos histopatológicos anteriores mostraram que as formas amastigotas de T. 

cruzi não são detectadas ou raramente encontradas dentro de focos inflamatórios ou 
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dentro de células gliais e neurônios (PITTELLA, 1993). Silva et al. (1999) também não 

detectaram parasitos dentro do SNC, exceto em um animal infectado com 28 dias de 

infecção, apesar dos altos níveis de parasitemia. Já Vilar-Pereira et al. (2012), 

demostraram que os camundongos C3H/He e C57BL/6 durante a fase aguda, 

apresentaram parasitismo no SNC principalmente dentro de células GFAP
 + 

(astrócitos) 

e células F4/80
+
 (células micróglias) espalhadas por todo o parênquima cerebral. 

O tratamento com a atropina (bloqueador colinérgico) facilitou a infecção com o 

aumento da parasitemia, parasitismo e danos das estruturas do cérebro, o que pode ser 

justificado pelo bloqueio da atividade do receptor mAChR do tipo M2 e M4, facilitando 

o aumento do AMPc promovido pelo parasito, além do bloqueio dos demais receptores 

muscarínicos M1, M3 e M5, que recrutam a via da PLC, deixando a enzima 

“disponível” para a ativação pelo parasito, consequente facilitando a entrada do T. cruzi 

nas células do hospedeiro (MAEDA, CORTEZ, & YOSHIDA, 2012). Estes resultados 

corroboram com os dados de Oliveira (2018) obtidos por nosso grupo em células 

glioblastoma astrocitoma humana U373-MG também infectadas com a cepa 

Colombiana de T. cruzi tratadas com os mesmos fármacos colinérgicos utilizadados 

neste trabalho. 

Em relação aos controles, observamos que o grupo controle salina (Sham) não 

imunossuprimido apresentou no 15º d.p.i discreto aumento da celularidade das 

meninges. Aos 30 d.p.i. não foram encontrados sinais de meningite induzida pelo 

procedimento da injeção. Já nos animais controle inoculados com salina via icv 

imunossuprimidos e avaliados no 15º d.p.i., encontramos apenas meningite reacional à 

inoculação da salina via icv, caracterizada por sinais de inflamação aguda, com 

congestão, edema das meninges e presença de células inflamatórias, predominantemente 

mononucleares nas meninges.  

 

6.2. Alterações comportamentais vs a participação da via colinérgica 

Sabendo-se que alterações comportamentais, como depressão e paralisia 

principalmente, foram relatadas em pacientes e animais experimentalmente infectados 

que reproduziram a forma nervosa da DCh, utilizamos os testes de labirinto em Zero 

Elevado (Zero Maze) e o Rotarod para avaliar (15 d.p.i) o estado de ansiedade e 
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atividade motora dos animais infectados pela via ip e icv tratados ou não com fármacos 

colinérgicos, sem e com a intervenção de imunossupressão. 

Na avaliação do estado de ansiedade dos animais pelo teste do Labirinto em 

Zero Elevado, não foram observadas alterações comportamentais dos animais infectados 

pela via ip, independente da imunossupressão. Já os animais não imunossuprimidos do 

grupo icv apresentaram uma taxa média de entrada nos braços abertos de 58,62%, 

revelando assim um comportamento mais ansiolítico do que o observado nos animais 

CNI (44%) e controle sham (53,10%). 

O teste de Labirinto em Zero Elevado baseia-se em duas tendências inatas 

conflitantes no animal: explorar um ambiente inovador e evitar espaços elevados e 

abertos que constituam situações de risco em relação ao seu predador. O aparelho 

consiste em dois braços elevados abertos (estressantes) e dois fechados (protetores) que 

formam um zero ou um círculo. O tempo gasto na exploração dos braços fechados 

versus os braços abertos indicam o nível de ansiedade do animal. Quando colocados 

neste aparelho, os animais, por natureza, tendem a explorar menos os braços abertos 

devido ao seu medo natural de alturas e espaços abertos que os expõem ao predador. 

Neste contexto, os fármacos ansiolíticos geralmente aumentam o tempo gasto pelo 

animal explorando os braços abertos e os fármacos ansiogênicos têm efeito oposto, 

aumentando o tempo gasto nos braços fechados (BRAUN, SKELTON, VORHEES, 

WILLIAMS, 2012). 

Nos animais não imunossuprimidos inoculados pela via ip a porcentagem de 

entrada nos braços abertos do labirinto foi menor (49,13%) revelando assim um 

comportamento mais ansiolítico em relação aos animais infectados pela via icv 

(58,62%). Os resultados indicaram ainda que possivelmente a administração de salina 

ou parasito pela via icv em animais não imunossuprimidos possa estar induzindo um 

leve estado ansiolítico nesses animais, pois em ambos os grupos eles entraram mais 

vezes nos braços abertos do aparelho. Este comportamento dos animais pode explicado 

pela discreta meningite observada nestes mesmos grupos experimentais.   

Resultado oposto foi observado por Vilar-Pereira et al. (2015) em animais 

C57BL/6 na fase crônica da infecção com a cepa Colombina de T. cruzi (100 formas 

tripomastigotas sanguíneas via ip) que apresentam uma redução significativa no número 

de entradas nos braços abertos, sugestiva de estado ansiogênico. A histopatologia destes 
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animais não detectou meningite ao contrário do observado em nosso trabalho e 

comentado anteriormente. Vilar-Pereira et al. (2015) ainda mostraram um 

comportamento repetitivo/compulsivo naqueles animais revelado por outro tipo de teste 

comportamental também indicativo de ansiedade.  

Nos animais não imunossuprimidos foram observados que os grupos testes 

inoculados pela via icv (controle) apresentaram uma taxa média de entrada nos braços 

abertos de 58,62%, seguido do grupo carbacol+icv (57,64%) e atropina+icv (54,86%), 

todos indicativos de um comportamento mais ansiolítico do que o observado nos 

animais CNI, que apresentaram uma taxa média de entrada nos braços abertos de 44%. 

Os animais do grupo controle sham apresentaram uma taxa de entrada nos braços 

abertos de 53,10%, semelhante ao observado nos grupos teste inicialmente mencionados 

neste parágrafo. 

Também não houve diferenças estatísticas entre os grupos controle carbacol 

(54%) versus o grupo teste carbacol+icv (57,54%) e o controle atropina (52,34%) 

versus o grupo teste atropina+icv (54,86%). Os resultados indicaram que possivelmente 

a administração (salina ou parasito ou bloqueadores) pela via icv em animais não 

imunossuprimidos possa está induzindo um leve estado ansiolítico nesses animais, pois 

os animais dos respectivos grupos entraram mais vezes nos braços abertos do aparelho 

do que o grupo controle CNI. 

O tempo de permanência dos animais nos braços abertos do labirinto do grupo 

CNI não imunossuprimido (taxa média de 60,76%) foi menor em relação ao observado 

nos animais dos grupos icv (média de 73,57%), carbacol+icv (72,34%) e atropina+icv 

(73,43%), revelando que animais infectados pela via intracerebroventricular 

permaneceram mais tempo nos braços abertos, um indicador de estado ansiolítico de 

grau leve a moderado. 

Os resultados dos animais não imunossuprimidos em relação ao estado de 

ansiedade sugerem que a ativação ou inativação prévia das vias colinérgicas não 

influenciou no estado de ansiedade desses animais. Estes resultados ainda mostram 

que o inóculo via icv interfere parcialmente no estado de ansiedade quando comparado 

à via clássica de infecção (ip), fazendo com que os animais permaneçam mais tempo 

nos braços abertos.  

Nos animais imunossuprimidos o grupo sham apresentou redução significativa 

de entradas nos braços abertos (59,22%) quando comparado ao grupo controle carbacol 
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(média de 77,56%) e grupo carbacol+icv (93,85%), sugerindo que apenas o uso prévio 

do fármaco carbacol já diminue o estado ansiolítico desses animais. Em relação aos 

grupos teste, os resultados demonstraram que os animais que tiveram os receptores 

colinérgicos ativados (carbacol+icv) entraram mais vezes nos braços abertos (93,85%) 

do que os animais controle infectados via icv (49,24%), indicando que esses animais 

apresentaram um aumento do estado ansiolítico. Os animais controle carbacol também 

apresentaram uma redução significativa do estado de ansiedade, pois apresentaram uma 

taxa de entrada nos braços abertos maior (77,56%) do que os animais controle 

infectados pela via icv (45,24%). O grupo carbacol+icv (93,85%) quando comparado ao 

controle carbacol (77,56%) também apresentou diferença significativa no tempo de 

permanência nos braços abertos, sugerindo que a presença da infecção por T.cruzi 

reduziu ainda mais o estado de ansiedade dos animais. 

Já o grupo atropina+icv (bloqueador) não apresentou alterações significativas no 

nível de ansiedade dos animais (49,22%) quando comparados ao grupo controle icv 

(49,24%) e ao grupo atropina (67,37%), demonstrando que o bloqueio da via 

muscarínica colinérgica parece não interferir no estado de ansiedade desses animais.  

Quanto ao tempo de permanência dos animais imunossuprimidos nos braços 

abertos, o grupo controle sham permaneceu mais tempo nos braços abertos (64,37%) 

em relação aos animais infectados pela via icv (40,55%), mostrando que a presença do 

parasito pode aumentar o estado ansiogênico dos animais. 

De maneira semelhante ao observado em relação ao número de entradas nos 

braços abertos, a variável taxa de permanência dos animais nos braços abertos do grupo 

carbacol (77,56%) e carbacol+icv (85%) apresentaram-se maiores do que o grupo 

controle sham (64,37%), ou seja, menos ansiosos. Em relação aos grupos testes com os 

fármacos colinérgicos, os animais do grupo carbacol+icv (85%) apresentaram-se menos 

ansiosos quando comparados aos animais controle inoculados pela via icv (40,55%) e 

aos animais CNI (45,9%). Porém, quando foram comparados os animais do grupo 

carbacol+icv (85%) com o grupo controle carbacol (77,56%) não houve diferença 

significativa, o que mostra que possivelmente o estímulo prévio da via colinérgica inibe 

o comportamento ansiogênico provocado pelo processo de infecção. 

No grupo atropina+icv, em que a via colinérgica muscarínica foi bloqueada, não 

houve diferença entre o grupo controle atropina (67,37%) e o grupo controle 

atropina+icv (49,22%), demonstrando que possivelmente a via colinérgica muscarínica 
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não deve estar envolvida no aumento do estado comportamental ansiogênico induzido 

pela infecção com a cepa Colombiana de T. cruzi.  

Logo, pode-se concluir com os resultados comportamentais referentes ao estado 

de ansiedade dos animais imunossuprimidos que o processo de infecção pela cepa 

Colombiana de T. cruzi parece induzir um quadro ansiogênico nesses animais, que a 

ativação da via colinérgica muscarínica e/ou nicotínica altera o estado de ansiedade 

desses animais fazendo com que os mesmos fiquem menos ansiogênicos. Em 

contrapartida, os animais que tiveram a via colinérgica previamente ativada 30 minutos 

antes do processo de infecção via icv (carbacol+icv) não demonstraram estar menos 

ansiosos do que os animais controle que apenas receberam o fármaco agonista carbacol, 

mas pareceu prevenir o estado ansiogênico induzido pelo processo de infecção. 

Ademais, os resultados mostraram que a inibição da via colinérgica muscarínica 

(tratamento com atropina) não foi capaz de promover alterações no estado de ansiedade 

dos animais na presença ou ausência dos parasitos. 

Em relação ao comprometimento motor e do equilíbrio mensurado pelo teste do 

Rotarod, os animais não imunossuprimidos infectados pelo T. cruzi avaliados no 15 

d.p.i, inoculados pela via icv apresentaram um comprometimento motor e de equilíbrio, 

pois permaneceram menos tempo (81 segundos) na haste giratória, quando comparados 

aos animais inoculados pela via ip, e controles carbacol e sham, que permaneceram 

todos por quase 120 segundos neste local.  

A inoculação de salina pela via icv e de parasitos via ip não alteraram a atividade 

locomotora dos animais. A inoculação de parasitos via icv pareceu promover danos em 

áreas cerebrais importantes para a atividade motora, o que explicaria o 

comprometimento motor nesses animais.  

Em relação aos animais que tiveram os receptores colinérgicos ativados (tratados 

com carbacol) e bloqueados (tratados com atropina), observamos que os animais do 

grupo carbacol+icv apresentaram um melhor estado locomotor, pois permaneceram 

mais tempo na haste giratória (101,05 s), quando comparados aos grupos atropina+icv 

(65,53 s) e icv (85,3 s). Os animais do grupo atropina+icv apresentaram um 

comprometimento motor e de equilíbrio maior do que os animais somente infectados 

pela via icv. O bloqueio da via colinérgica no processo de infecção pela cepa 

Colombiana de T. cruzi comprometeu o estado locomotor dos animais, pois os animais 
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do grupo atropina+icv permaneceram menos tempo na haste giratória do que os animais 

infectados pela via icv. 

Já nos animais imunossuprimidos, observamos que os animais infectados pela 

via icv permaneceram menos tempo (4,3 s) na haste giratória do que os animais 

infectados pela via ip, e controles sham e CNI, que permaneceram quase os mesmos 120 

segundos na haste giratória, demonstrando que a salina e a inoculação via ip do parasito 

não comprometeram o estado locomotor dos animais, independente da 

imunossupressão. 

Os animais do grupo carbacol+icv (ativação da via colinérgica) permaneceram 

mais tempo na haste giratória (87,08s) do que os animais que somente foram infectados 

pela via icv (4,3s). Por outro lado, foi observado que os animais que tiveram a via 

colinérgica bloqueada ou tratados com atropina permaneceram um tempo semelhante na 

haste giratória (3,4s) quando comparados aos animais que somente foram infectados 

pela via icv (4,3s), nos quais os danos cerebrais foram também semelhantes. 

Comparativamente os animais dos grupos que tiveram a via colinérgica 

estimulada (carbacol+icv) com os do grupo que tiveram esta via bloqueada 

(atropina+icv) foi observado que estes últimos permaneceram menos tempo na haste 

giratória (3,4s) quando comparados aos anteriores (87,08s). O comprometimento motor 

pode ser explicado pelos extensivos danos no córtex e hipocampo encontrados nos 

animais imunossuprimidos do grupo atropina+icv. Também foi observado que houve 

diferença estatística entre o grupo teste atropina+icv (3,4s) versus o grupo controle 

atropina (102,70s).  

Vilar-Pereira et al. (2012) não observaram alterações locomotoras/exploratórias 

nos camundongos C3H/He (mais suscetíveis ao desenvolvimento de inflamação no 

SNC e submetidos a infecção por T. cruzi), mas elas estavam presentes nos 

camundongos C57BL/6 mais resistentes à inflamação do SNC quando avaliados por 

outro teste de avaliação locomotora, o do campo aberto. Estes animais C57BL/6 

infectados na fase aguda exibiram uma diminuição significativa na atividade 

locomotora/exploratória em comparação com os controles não infectados. Resultado 

semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2010). 

Vilar-Pereira et al. (2015) demonstraram que a coordenação motora avaliada 

pelo teste Rotarod, empregado em nosso estudo, foi reduzida na infecção experimental 

crônica com T. cruzi de camundongo C57BL/6 infectados com a cepa Colombiana, 
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quando os animais apresentaram significativas alterações no desempenho locomotor e 

diminuição na coordenação motora demonstradas pelo tempo reduzido de permanência 

dos animais na haste giratória quando comparados aos animais controle não infectados.  

Em suma, os resultados demonstraram que a infecção no SNC ocasionada pela 

cepa Colombiana de T. cruzi promoveu um prejuízo na locomoção e no equilíbrio de 

animais não-imunossuprimidos e imunossuprimidos. Os resultados mostraram ainda que 

a ativação da via colinérgica protege parcialmente os danos da atividade locomotora e 

que o bloqueio da via muscarínica colinérgica parece prejudicar ainda mais essa 

atividade. Além disso, foi demonstrado que os animais imunossuprimidos apresentaram 

um maior prejuízo da atividade locomotora quando infectados do que os não 

imunossuprimidos. 

Ao longo de todo o experimento foram observados se os animais apresentariam 

outras alterações comportamentais. Nos animais não imunossuprimidos avaliados até no 

30º d.p.i, foram observadas alterações em apenas um animal infectado pela via icv que 

andava em círculo (sempre no mesmo sentido). Já nos animais imunossuprimidos onde 

os danos cerebrais foram maiores, quando observamos que os animais infectados pela 

via icv apresentaram perda de pelos e piloereção. 

Silva et al. (1999) relataram que alguns animais infectados apresentaram 

sintomas neurológicos visíveis, que não estavam correlacionados com a intensidade da 

inflamação no SNC. Esses sintomas repetiram-se sequencialmente, mostrando uma 

tendência a queda ou movimentos circulares, sempre direcionados para o mesmo lado, 

caminhada com a coluna encurvada, perda de tônus e paralisia, afetando principalmente 

os membros traseiros. Villela & Torres (1926) também observaram encefalite 

acompanhada de neuropatias semelhantes durante a fase aguda da DCh experimental em 

cães. 

Nos animais não imunossuprimidos somente foram observadas alterações como 

piloereção nos animais que tiveram os receptores colinérgicos bloqueados (atropina) 

avaliados até o 30º d.p.i.. Com a intervenção da imunossupressão foram observados 

animais com a coluna encurvada, convulsões, dificuldade de locomoção e piloereção 

nos animais que tiveram os receptores colinérgicos bloqueados (atropina+icv) avaliados 

até o 15º d.p.i. Não foram observadas alterações nos animais do grupo carbacol+icv 

(ativador da via colinérgica), independente da imunossupressão. 
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As alterações comportamentais observadas nos animais que tiveram a via 

colinérgica bloqueada refletem os danos no córtex e hipocampo, principalmente por 

degeneração e necrose. As convulsões observadas por BRUNTON (2006) são alteração 

transitória do comportamento recorrente do disparo rítmico, sincrônico e desordenado 

de populações de neurônios cerebrais De Lorenzo et al (2001) demonstraram que a 

atividade convulsiva pode ocorrer após a perda suficiente e duradoura de neurônios em 

diferentes regiões cerebrais. As convulsões também podem ocorrer quando há um 

aumento do nível basal de excitação do SNC (ENGEL E PEDLEY, 1997). Acredita-se 

que o neurotransmissor glutamatérgico pode ter um papel crucial importante no 

desenvolvimento e manutenção das convulsões (NAFFAHMAZZACORATTI et al., 

2004). Durante as convulsões, a concentração de Ca
2+

 intracelular aumenta e o Ca
2+

 

extracelular diminui (HEINEMANN ET al., 2002), e a hipótese levantada é que, durante 

um processo patológico há liberação de glutamato que, por sua vez, ativa os receptores 

NMDA (N-metio D-Aspartato) levando à necrose neuronal por elevação da 

concentração de cálcio, ativando potencialmente enzimas dependentes de cálcio 

(MELDRUM & GARTHWAITE, 1990). Entretanto, não podemos descartar a 

possibilidade do envolvimento de outros sistemas de neurotransmissores, como o 

GABAérgico e o colinérgico no desenvolvimento de convulsões nos animais infectados 

pela via icv. 

Em modelos experimentais (modelo rato) de epilepsia induzida por alta dose de 

pilocarpina (agonista colinérgico muscarínico), foram observadas perdas neuronais no 

hipocampo, corpo estriado, amígdala ou amídala, córtex piriforme, córtex entorrianal, 

septo lateral, tálamo e sustância nigra, sugerindo o envolvimento dessas diferentes áreas 

durante o estabelecimento do processo epilético (FREITAS et al., 2006). 

Sabe-se que a atividade convulsivante está associada a mudanças bioquímicas 

em algumas áreas cerebrais e afeta diversos neurotransmissores: dopamina, glutamato, 

serotonina, ácido γ – aminobutírico (GABA), metabolismo dos carboidratos, os sistemas 

de segundos mensageiros e a expressão gênica, processos envolvidos na fisiopatologia 

das alterações neuronais (SIMONIC et al., 2000). 

Processos inflamatórios, incluindo a ativação da micróglia e astrócitos e a 

produção de citocinas pró-inflamatórias tem sido descritos em cérebros de roedores que 

tiveram convulsões induzidas quimicamente ou eletricamente (OPRICA et al., 2003). 
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Em ratos adultos tratados com pilocarpina, foram observadas alterações 

comportamentais que mostraram sinais colinérgicos periféricos como piloereção (ereção 

de pelo) e tremores (SIQUEIRA, 2011) semelhantes aos observados por nós. 

Outra hipótese seria a participação da via colinérgica modulando a resposta 

imune, como demonstrado por Razani-Boroujerdi et al. (2008) em modelo animal 

tratado cronicamente com fármacos colinérgicos, onde o carbacol estimula e a atropina 

inibe os anticorpos e as respostas proliferativas das células T. Além disso, a atropina 

também suprimiu a infiltração leucocítica induzida por torpentina e a lesão tecidual, e 

inibiu ainda quimiotaxia dos leucócitos em direção aos neutrófilos e quimioatraentes de 

monócitos/linfócitos. Assim, a ativação dos receptores nicotínicos e muscarínicos têm 

efeitos opostos nas respostas imune/inflamatórias. 

Como conclusão acreditamos ter cumprido com os objetivos propostos neste 

trabalho no tocante ao emprego de um modelo de infecção do SNC com T. cruzi no 

sentido de tentar reproduzir a infecção nervosa, as lesões cerebrais e compreender os 

mecanismos envolvidos na infecção mediante a investigação da participação dos 

receptores colinérgicos no processo infeccioso, nas lesões e alterações comportamentais 

observadas em modelo murino infectado com a cepa Colombiana de T. cruzi. 

Realizamos também a dosagem de L-glutamato liberada no cérebro dos animais, 

mas infelizmente não tivemos tempo de incluir os resultados e discuti-los frente aos 

demais aqui apresentados. 
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7. RESUMOS DE RESULTADOS 

1. A infecção pela cepa Colombiana de T. cruzi nos animais não imunossuprimidos 

via icv, tratados ou não com fármacos colinérgicos não apresentou parasitemia 

patente nos grupos avaliados 15 e 30 d.p.i, enquanto a imunossupressão 

favoreceu a multiplicação do parasito, com consequente surgimento de 

parasitemia patente nos animais infectados via ip e icv, tratados ou não com 

fármacos colinérgicos, nos dois tempos de avaliação. O grupo de animais 

inoculados diretamente no cérebro e imunossuprimido (via icv) apresentou 

parasitemia mais elevada; 

2. O tratamento com o fármaco agonista colinérgico carbacol, nos animais 

imunossuprimidos, pareceu proteger/bloquear a entrada dos parasitos nas células 

cerebrais, o que repercutiu no baixo nível de parasitemia observado nos animais 

por 15 e 30 d.p.i;  

3. O tratamento com o fármaco antagonista colinérgico atropina, em animais 

imunossuprimidos, pareceu favorecer/potencializar a entrada dos parasitos nas 

células cerebrais, o que refletiu na alta parasitemia observada; 

4. Os parasitos inoculados via ip não conseguiram atravessar a barreira 

hematoencefálica e não infectaram a meninge ou encéfalo desses animais, 

independente da imunossupressão e do tempo de avaliação; 

5. A inoculação dos parasitos via icv em animais não imunossuprimidos avaliados 

no 15º d.p.i, causou alterações histopatológica importantes e variadas e suspeita 

da presença de ninhos de amastigotas. Nos animais avaliados no 30º d.p.i as 

alterações cerebrais foram discretas; 

6. A imunossupressão em animais infectados via icv, causou lesões com aumento 

da celularidade com discretos sinais de degeneração celular, além da presença 

frequente de ninhos de parasitos, inclusive em neurônios hipocampais. 

7. O tratamento com carbacol (agonista colinérgico) em animais não 

imunossuprimidos infectados pela via icv (carbacol+icv) preservou o cérebro 

durante a infecção avaliada no 15º d.p.i. Nos animais avaliados no 30º d.p.i. foi 

encontrada inflamação mononuclear focal com presença de parasitos, 

predominantemete na área próxima ao local da inoculção (crtico-talâmico).  

8. O tratamento com a atropina (antagonista colinérgico) em animais não 

imunossuprimidos infectados via icv (atropina+icv) favoreceu a infecção pelo T. 

cruzi, causando no cérebro lesões mais graves com presença de parasitos em 
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ninhos e isolados, em animais avaliados no 15º d.p.i. No 30º d.p.i a infecção 

cerebral apresentou o mesmo perfil de reatividade semelhante; 

9. A imunossupressão intensificou ainda mais o parasitismo no cérebro dos 

animais do grupo (atropina+icv) demonstrado pelo parasitismo em todas as áreas 

cerebrais com importantes alterações degenerativas do cortical e do parênquima; 

10. A inoculação de salina pela via icv causou meningite reacional no tempo de 15 

d.p.i., independente da imunossupressão; 

11. A inoculação de parasitos via ip não alterou o estado de ansiedade dos animais, 

independente da imunossupressão. Já a administração de salina ou parasitos ou 

bloqueadores (carbacol ou atropina) via icv nos animais não imunossuprimidos 

induziu um leve estado ansiolítico; 

12. A infecção via icv nos animais imunossuprimidos induziu um quadro 

ansiogênico, por outro lado a ativação da via colinérgica (tratados com carbacol) 

induziu um quadro menos ansiogênico nos animais. O bloqueio da via 

colinérgica muscarínica (tratados com atropina) não alterou o estado de 

ansiedade dos animais; 

13. A inoculação de parasitos via ip e de salina via icv não comprometeram a 

atividade motora e o equilíbrio dos animais, independente da imunossupressão. 

14. A infecção via icv comprometeu o estado locomotor dos animais não 

imunossuprimidos.  

15. O tratamento com o agonista colinérgico carbacol melhorou o estado locomotor 

e o equilíbrio dos animais e o tratamento com o antagonista colinérgico 

muscarínico prejudicou; 

16. A imunossupressão promoveu um prejuízo ainda maior na locomoção e no 

equilíbrio nos animais infectados via icv tratados com antagonista atropina 

(atropina+icv), enquanto o tratamento com o agonista (carbacol+icv) protegeu 

parcialmente o estado locomotor e de equilíbrio dos animais; 

17. A infecção via icv com intervenção da imunossupressão também ocasionou 

outras alterações comportamentais como andar em círculo, perda de pêlo e 

piloereção; 

18. O bloqueio da via colinérgica muscariníca, pelo tratamento com atropina, causou 

piloereção nos animais não imunossuprimidos. A imunossupressão nesse grupo 

de animais causou coluna encurvada, convulsões, dificultade de locomoção e 

piloereção; 
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19. O fármaco agonista carbacol durante o processo de inoculação protegeu os 

animais da infecção com a infecção com a cepa Colombiana de T. cruzi em 

modelo animal normal e imunossuprimido. Por outro lado, o fármaco 

antagonista muscarínico atropina potencializou o processo de infecção. 
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8. 0 CONCLUSÃO 

 A infecção em camundongos via icv se apresentou como um bom modelo para o 

estudo da doença de Chagas nervosa. A via colinérgica muscarínica está envolvida no 

processo de infecção e seu bloqueio favoreceu a infecção com a observação de maior 

parasitemia, parasitismo e lesões que repercutiram proporcionalmente nas alterações 

comportamentais dos animais. 
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