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RESUMO  

 A via oral representa atualmente a principal forma de transmissão do T. cruzi no Brasil, 

especialmente na região Amazônica. Os surtos da doença de Chagas por essa via ocorrem em 

sua maioria pela contaminação de alimentos como o açaí e os indivíduos apresentam quadros 

graves com acometimento cardíaco. Além disso, altas taxas de mortalidade são registradas 

ainda na fase aguda da doença. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar as lesões 

cardíacas em camundongos infectados pela via oral e intraperitoneal com as cepas Be-78 e 

VL-10 do T. cruzi. Para isso, camundongos Swiss foram distribuídos em três grupos 

experimentais: controle não infectado (C); infectados pela via oral (VO) e infectados pela via 

intraperitoneal (VI). Os animais dos grupos VO e VI foram inoculados com 1x105 formas 

tripomastigotas metacíclicas das cepas Be-78 e VL-10 e eutanasiados nos dias 14, 21, 28, 35, 

42 (fase aguda) e 180 (fase crônica) após a infecção para a cepa Be-78 e no dias 14, 21 e 28 

(fase aguda) após a infecção para a cepa VL-10. Foram avaliadas a curva de parasitemia e a 

taxa de sobrevida durante todo o experimento. Além disso, foram coletados o sangue 

periférico para a obtenção do soro com o objetivo de analisar a atividade da isoenzima CK-

MB e o coração in totum para avaliar o parasitismo cardíaco, o processo inflamatório, a 

neoformação de colágeno e a expressão de fibronectina (FN). Na infecção com a cepa Be-78, 

o grupo VO apresentou pico máximo de parasitemia no 24° DAI e o grupo VI no 23º DAI. 

Em relação à infecção com a cepa VL-10, o grupo VO apresentou pico máximo de 

parasitemia no 22° DAI e o grupo VI no 21º DAI. Na infecção com a cepa Be-78, os animais 

do grupo VO apresentaram aumento significativo do parasitismo cardíaco no 21º DAI e no 

21º e 28º DAI no grupo VI. Já na infecção com a cepa VL-10, o parasitismo cardíaco 

apresentou aumento significativo somente no grupo VI no 21º DAI. Em relação à atividade de 

CK-MB, somente os animais do grupo VO apresentaram aumento, sendo estes no 14º e 35º 

DAI na infecção com a cepa Be-78, enquanto que na infecção com a cepa VL-10 a dosagem 

da atividade de CK-MB foi maior no 14º e 21º DAI no grupo VO e no 21º DAI no grupo VI. 

Quanto ao processo inflamatório, na infecção com a cepa Be-78 observou-se aumento durante 

toda a fase aguda no grupo VO e  no 35º e 42º DAI no grupo VI. Na infecção com a cepa VL-

10, o processo inflamatório no grupo VO também foi anterior, observado no 14º e 21º DAI e 

enquanto no grupo VI ocorreu somente no dia 21º DAI. Em relação ao reparo tecidual, foi 

detectado deposição de colágeno somente na infecção com a cepa VL-10, no 28º no grupo VI. 

A expressão de FN foi avaliada na fase aguda tardia (42º DAI) e na fase crônica (180º DAI) 

da infecção com a cepa Be-78, e somente o grupo VO apresentou aumento da expressão de 

FN no 42º DAI. Esses resultados indicam que a infecção pela via oral com as formas 

tripomastigotas metacíclicas das cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi resultaram em lesões 

cardíacas mais precoces e intensas na fase aguda em relação à via intraperitoneal. 

Palavras chaves: doença de Chagas; transmissão oral; T. cruzi; lesões cardíacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 
 

The oral route currently represents the main form of transmission of T. cruzi in Brazil, 

especially in the Amazon region. The outbreaks of Chagas disease through this route mostly 

occur due to the contamination of foods such as “açaí” and individuals present with severe 

conditions with cardiac involvement and high mortality rates are recorded in the acute phase 

of the disease. Therefore, the objective of this study was to evaluate cardiac lesions in mice 

infected by the oral and intraperitoneal route with the T. cruzi Be-78 and VL-10 strains. For 

this, Swiss mice were divided into three experimental groups: uninfected control (C); infected 

by the oral route (OR) and infected by the intraperitoneal route (IR). Animals in groups OR 

and IR were inoculated with 1x105 metacyclic trypomastigote forms of the Be-78 and VL-10 

strains and euthanized on days 14, 21, 28, 35, 42 (acute phase) and 180 (chronic phase) after 

infection for the Be-78 strain and on days 14, 21 and 28 (acute phase) after infection for the 

VL-10 strain. The parasitemia curve and the survival rate throughout the experiment were 

evaluated. In addition, peripheral blood was collected to obtain the serum in order to analyze 

the activity of the CK-MB isoenzyme and the heart in totum to assess cardiac parasitism, the 

inflammatory process, the new formation of collagen and the expression of fibronectin (FN). 

In the infection with the Be-78 strain, the OR group showed a maximum peak of parasitemia 

on the 24 DAI and the IR group on the 23 DAI. Regarding infection with the VL-10 strain, 

the OR group showed a maximum peak of parasitemia on the 22 DAI and the IR group on the 

21 DAI. In infection with the Be-78 strain, animals in the OR group showed a significant 

increase in cardiac parasitism on the 21 DAI and on the 21 and 28 DAI in the IR group. In the 

case of infection with the VL-10 strain, cardiac parasitism increased significantly only in the 

IR group on the 21 DAI. Regarding the CK-MB activity, only the animals in the OR group 

showed an increase, these being in the 14 and 35 DAI in the infection with the Be-78 strain, 

while in the infection with the VL-10 strain, the dosage of the CK activity-MB was higher on 

the 14 and 21 DAI in the OR group and on the 21 DAI in the group IR. As for the 

inflammatory process, in infection with the Be-78 strain, an increase was observed throughout 

the acute phase in the OR group and in the 35 and 42 DAI in the IR group. In the infection 

with the VL-10 strain, the inflammatory process in the OR group was also previous, observed 

in the 14 and 21 DAI and whereas in the IR group, it occurred only on the 21 DAI. Regarding 

tissue repair, collagen deposition was detected only in the infection with the VL-10 strain, in 

the 28 in the IR group. FN expression was assessed in the late acute phase (42 DAI) and in 

the chronic phase (180 DAI) of infection with the Be-78 strain, and only the OR group 

showed an increase in FN expression in the 42 DAI. These results indicate that oral infection 

with the metacyclic trypomastigote forms of the T. cruzi Be-78 and VL-10 strains resulted in 

earlier and more intense cardiac lesions in the acute phase compared to the intraperitoneal 

route. 

 

 

Keyword: Chagas disease, oral route, T. cruzi, cardiac lesions 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A doença de Chagas 

 

A doença de Chagas ou Tripanossomíase Americana é uma protozoonose presente no 

continente americano sendo endêmica em 21 países da América Latina. Segundo dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 6-7 milhões de pessoas encontram-se 

infectadas e aproximadamente 75 milhões correm risco de adquirir essa doença. Além disso, 

são registrados em média 30.000 novos casos da doença e 12.000 mil mortes anualmente 

(OMS, 2020).  

Com o aumento do fluxo migratório das populações das áreas endêmicas, a doença de 

Chagas vêm sendo cada vez mais notificada em áreas não endêmicas como a Europa, Japão, 

Austrália e América do Norte (Rassi et al., 2010). Nesses países a transmissão se dá, 

principalmente, pela transfusão sanguínea, devido à falta de controle dos bancos de sangue, e 

transplante de órgãos, sendo, portanto, considerada pela OMS um sério problema de saúde 

pública Mundial (Figura 1) (OMS, 2020). Essa doença tropical negligenciada afeta 

principalmente a população de baixo poder aquisitivo que reside em sua maioria em locais de 

condições precárias, onde as habitações favorecem a presença do agente vetor, e na maioria 

das vezes não possui acesso a tratamento adequado (Pérez-Molina et al.,  2017). 

O agente etiológico da doença de Chagas é um tripanossomatídeo flagelado que pertence 

ao gênero Trypanosoma, espécie Trypanosoma cruzi (Ordem Kinetoplastida e família 

Trypanosomatidae) descoberto em 1909 por Carlos Chagas. Esse pesquisador ao ser enviado 

ao Norte de Minas Gerais, em Lassance, para o controle de surtos de Malária, visualizou esses 

protozoários  após dissecar insetos que viviam nas paredes de casas dos moradores da região, 

denominando-o como Trypanosoma cruzi (T. cruzi) em homenagem ao seu mentor Oswaldo 

Cruz. Além de descobrir o agente etiológico e o vetor da doença, Carlos Chagas também 

elucidou as manifestações clínicas que podiam ser observadas nos moradores e trabalhadores 

da Estrada de Ferro Central do Brasil (Chagas, 1909). 
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Figura 1. Distribuição global de casos estimados da doença de Chagas no período de 2006-2018. 

Adaptado de OMS, 2020. 

 

O T. cruzi possui como vetores espécies de triatomíneos da família Reduviidae que são 

insetos exclusivamente hematófogos nos seus estágios de vida, conhecidos popularmente 

como barbeiro (devido ao local que ele realiza a hematofagia ser a face) ou chupança. Esses 

vetores pertencem aos gêneros: Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius e são amplamente 

distribuídos pela América Latina. Em relação aos hospedeiros vertebrados, esse parasito pode 

estar presente em aproximadamente 150 espécies de mamíferos, onde pode ser encontrado 

parasitando os órgãos desses animais como o coração, cólon, esôfago, bexiga e pâncreas (JR 

et al., 1984; Jansen et al., 2010; Barreto-de-Albuquerque et al., 2015). Essa grande variedade 

de hospedeiros do T. cruzi, que aconteceu devido ao meio de pressão seletivas para a 

adaptação em espécies diferentes, fez com que várias subpopulações surgissem com 

diferenças moleculares e biológicas, como será abordado adiante. Um desses hospedeiros, os 
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marsupiais, possui uma característica muito peculiar que é o fato de ser também um vetor, 

podendo disseminar esses parasitos através das secreções das glândulas anais (Deane et al., 

1984).  

No hospedeiro invertebrado, o T. cruzi pode ser encontrado no trato digestivo, sob a forma 

de epimastigota que após metaciclogênese diferencia-se em formas tripomastigotas 

metacíclicas (TM), que são as formas infectantes do parasito pela via de transmissão vetorial. 

Já no hospedeiro vertebrado pode-se encontrar no interior de suas células as formas 

amastigotas e na corrente sanguínea as formas tripomastigotas sanguíneas (TS) (Hoares, et al., 

1972; Pérez-Molina et al., 2017). 

O T. cruzi apresenta características biológicas, genéticas e tropismo diversificados. As 

formas evolutivas do parasito podem ser diferenciadas em alguns aspectos como a forma, a 

motilidade e moléculas expressas em sua superfície. Em relação a sua morfologia, são 

relatadas três tipos: delgadas, largas e muito largas que, de acordo com suas características 

morfológicas, podem ser mais susceptíveis/resistentes por exemplo ao sistema imunitário do 

hospedeiro ou ter uma maior facilidade em infectar as células do hospedeiro vertebrado 

(Brener et al., 1969).  

Em 2009, ao completar um século da descoberta, vários pesquisadores propuseram uma 

nova classificação do T. cruzi devido à grande heterogeneidade genética, em subpopulações 

que apresentam características mais comuns entre si para facilitar também a comunicação 

entre a comunidade científica. Nessa classificação a espécie foi agrupada em seis grupos (T. 

cruzi I-VI) denominados unidades discretas de tipagem (DTU’s) e um sétimo grupo 

denominado Tcbat em morcegos (Zingalles et al., 2009; Marcili et al., 2009). As cepas 

Berenice-78 e VL-10, que foram utilizadas nesse trabalho, são classificadas dentro do grupo 

DTU II. A cepa Berenice-78 possui formas largas e tropismo por células musculares, sendo 

considerada miotrópica. Dados presentes na literatura mostram que essa cepa apresenta alta 

taxa de infectividade e baixa virulência e é susceptível ao tratamento com Benznidazol, o 

único fármaco disponível para tratar a doença de Chagas no Brasil (Filardi et al.,  1987; Lana 

et al., 1986). Já a cepa VL-10 apresenta formas largas ou muito largas e um tropismo por 

células musculares, principalmente células musculares cardíacas (Caldas et al., 2011 e 2017). 

Em um estudo realizado para avaliar a susceptibilidade ao BZ, mostrou-se resistente com 

baixas taxas de cura dos animais avaliados (Filardi et al., 1987). As características explanadas 

acima e a ausência de trabalhos sobre a infecção oral na doença de Chagas com essas cepas 
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foram preponderantes para a escolha destas para os experimentos, além disso ambas são cepas 

amplamente estudadas pelo nosso grupo de pesquisa, sendo importante a obtenção de mais 

informações sobre o comportamento dessas subpopulações do T. cruzi na infecção oral.  

 

1.2.  Ciclo biológico do T. cruzi e evolução da doença de Chagas 

 

O T. cruzi pode ser transmitido para os hospedeiros vertebrados por diversas vias de 

infecção como a vetorial, a forma clássica de transmissão da doença de Chagas, na qual 

ocorre o contato das fezes e/ou urina dos triatomíneos contaminados pelo T. cruzi com a pele 

ou mucosa do hospedeiro (Figura 2). Entretanto, trabalhos sobre os mecanismos de 

transmissão dessa doença mostram que além da transmissão vetorial citada acima, casos 

alternativos, como a via transfusional (Freitas et al., 1952; Flores-Chavez et al., 2008), a 

congênita (Dao et al., 1949; Carlier et al., 2015), os transplantes de órgãos, principalmente de 

coração (Centers For Disease Control And Prevention, 2006),  os acidentes laboratoriais e a 

via oral (Shikanai-Yasuda et al., 1991; Dias et al., 2006; Steindel et al., 2008; Paredes et al., 

2020) também podem ser descritos. 

Após a transmissão do T. cruzi, seja por quaisquer formas citadas anteriormente, o 

processo evolutivo da infecção pode resultar em duas fases clínicas bem descritas na 

literatura: fase aguda e fase crônica. A fase aguda tem início logo após a infecção, com 

duração entre 2-4 meses. Nessa fase é observada uma parasitemia patente que resulta na 

disseminação desses parasitos para vários tecidos de acordo com o tropismo da cepa. Esse 

processo culmina num acentuado parasitismo tecidual e recrutamento de células inflamatórias 

para os locais de infecção, o que resulta num intenso processo inflamatório. A sintomatologia 

é inespecífica, podendo estar presente febre, diarreia, vômitos, anorexia, linfoadenopatia, 

hepatoesplenomegalia e, em casos de transmissão vetorial, podem estar presentes sinais 

clássicos de porta de entrada do parasito como o chagoma de inoculação, reação inflamatória 

no local da penetração do parasito, ou sinal de Romaña, um edema inflamatório bipalpebral 

unilateral presente quando a conjuntiva é a porta de entrada do T. cruzi (Romaña et al., 1935). 

 Aproximadamente 70% dos indivíduos infectados desenvolvem a forma indeterminada 

ou assintomática, que representa uma das formas crônicas da doença de Chagas. Nesse estágio 

da doença observa-se sorologia positiva para o T. cruzi e exames clínicos e de imagem, como 
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eletrocardiograma e radiológico do tórax, normais. Entretanto, 20-30% dos indivíduos 

infectados evoluem para a forma determinada ou sintomática da doença de Chagas na qual 

pode desenvolver a forma cardíaca resultando na cardiomiopatia chagásica, a forma digestiva, 

que é caracterizada pela presença do megacolón/megaesôfago, e a forma mista na qual tanto o 

coração quanto o trato digestivo são acometidos pela doença (Rassi et al., 1956 e 1958; 

Rezende et al., 1960; Brener et al., 1987; Tanowitz et al., 2016).  

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida do T. cruzi. Modificado de 

https://www.cdc.gov/dpdx/trypanosomiasisamerican/index.html 
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1.3. Resposta imune na doença de Chagas   

 

A evolução da doença de Chagas é determinada por vários fatores como a cepa e a carga 

parasitária e condições relacionadas ao hospedeiro vertebrado como: o estado nutricional, 

características genéticas, idade e a resposta imune desencadeada após a infecção inicial contra 

o T. cruzi (Marinho et al., 1999; Vieira et al., 2012). Durante a fase aguda da doença, com o 

acentuado parasitismo tecidual, ocorre um predomínio de linfócitos T CD4+ e CD8+, 

interferon gama (IFN-γ) e macrófagos que são de extrema importância para o controle da 

replicação intracelular dos parasitos, sendo os linfócitos T CD8+ as principais células efetoras 

que reconhecem e destroem as células infectadas (Reis et al.,1993; Brener et al., 1997). Um 

estudo com indivíduos infectados portadores da doença de Chagas aguda apresentou um 

predomínio de linfócitos T CD4+ e CD8+ com a presença de miocardite em todas as biópsias 

analisadas, além disso foi observada uma correlação inversamente proporcional entre a 

quantidade de antígenos do parasito e o número de células inflamatórias (Fuenmayor et al, , 

2005).  

A infecção pelo T. cruzi pode modular a resposta imune do hospedeiro vertebrado 

resultando numa infecção prolongada, podendo levar a fase crônica da doença de Chagas 

(Cardoso et al., 2016; Freire-de-Lima et al, 2000). Estudos mostram que a interação do 

parasito com leucócitos resulta em apoptose dessas células durante a fase aguda da doença. 

Antígenos produzidos pelo T. cruzi como a enzima trans-sialidase e a proteína HSP70 

induzem a morte celular de linfócitos o que leva a uma replicação e disseminação do parasito 

para vários tecidos (Leguizamo et al. 1999; Marañón et al., 2000). 

 Em relação à resposta imune a infecção oral, um estudo realizado em camundongos 

demonstrou que tanto a resposta Th1 quanto a Th2 são capazes de induzir proteção na mucosa 

após infecção oral pelo T. cruzi, entretanto, somente a Th1 protege em nível sistêmico (Hoft 

et al., 2002).  Apesar de apresentar maiores taxas de mortalidade, a via de infecção oral não 

altera o estabelecimento de uma resposta robusta por linfócitos T CD8+ no sangue periférico 

(Collins et al., 2011). Além disso, Kuehn et al (2014) mostraram que tanto a resposta imune 

por linfócito T CD8+ quanto o perfil de citocinas também são similares, independente da via 

de infecção.  
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1.4.  Interação parasito hospedeiro na infecção  pelo Trypanosoma cruzi  

 

O processo de interação de moléculas presentes na superfície do T. cruzi com aquelas 

presentes na célula hospedeira é fundamental para que ocorra a internalização do parasito. 

Alguns trabalhos mostram que a interação entre glicoproteínas presentes nas formas 

metacíclicas e as células do estômago frente à infecção oral contribuem para a maior 

gravidade da doença (Hoft et al., 1996; Maeda et al., 2016). As formas metacíclicas do T. 

cruzi expressam diferentes glicoproteínas, como a gp82 que é específica das formas 

tripomastigotas metacíclicas e possui afinidade pela mucina gástrica e são muito resistentes à 

degradação proteolítica, conseguindo sobreviver às condições desfavoráveis encontradas no 

estômago (Mortara et al., 1992). Além disso, estudos experimentais analisando as 

glicoproteínas de membrana das formas metacíclicas demonstraram que as glicoproteínas 

gp82, gp30 e gp90 desempenham um importante papel no processo de ligação e penetração 

dos parasitos às células gástricas, sendo que as duas primeiras atuam positivamente na 

internalização dos parasitos e a gp90 é susceptível a degradação proteolítica e modula 

negativamente as via de sinalização para a penetração do parasito (Staquicini et al., 2010; 

Yoshida et al., 2006 e  2008). 

A interação da gp82 com os receptores da célula hospedeira ativam diferentes vias de 

sinalização que resultam em uma internalização mais eficiente dos parasitos (Maeda et al., 

2016). Desta maneira, formas tripomastigotas metacíclicas, que expressam em maior 

quantidade estas glicoproteínas, conseguem se ligar com maior afinidade a receptores 

específicos presentes na mucina gástrica e desencadear várias reações enzimáticas que podem 

levar, por exemplo, ao recrutamento de filamentos de actina para a membrana celular 

resultando na fagocitose do parasito (Rosestolato et al., 2002; Melo et al., 2014). Essa 

afinidade pela mucina gástrica e a ativação da fagocitose faz com que o ambiente se torne 

mais propício para a infecção e proliferação dos parasitos nas células do estômago e posterior 

disseminação sistêmica pela corrente sanguínea. Dados da literatura mostram também a 

interação de moléculas de superfície das formas metacíclicas e sanguíneas com componentes 

da matriz extracelular (MEC). Essas moléculas se ligam a diversas proteínas da MEC para 

facilitar a penetração nessas células, como a fibronectina (FN) (Ouaissi et al., 1984; Grimaud 

et al., 1984; Wirth et al., 1984; Colli  et al., 2012). Além disso, o aumento da expressão de 
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fibronectina também está correlacionado com maior processo inflamatório na fase aguda da 

doença, sugerindo uma influência desse componente da MEC na migração de células 

inflamatórias na infecção pelo T. cruzi (Calvet et al., 2004). 

1.5. A importância da infecção oral na transmissão da doença de Chagas 

 

Na década de 90  teve início um programa de controle dos bancos de sangue e ações de 

combate químico ao principal vetor domiciliar, o Triatoma infestans, o que resultou no 

decréscimo da transmissão por doação de sangue e na interrupção da transmissão vetorial pelo 

principal vetor em alguns países como Uruguai em 1997, no Chile em 1999 e em 2006 o 

Brasil recebeu a Certificação Internacional de Eliminação da Transmissão da doença de 

Chagas pelo T. infestans conferida pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2014). 

Com isso ocorreu uma inversão da forma principal de transmissão dessa antropozoonose, 

sendo a via oral atualmente a principal forma de transmissão da doença de Chagas no Brasil.  

A infecção pela via oral é a forma primária de contaminação entre os animais no ciclo 

silvestre onde animais carnívoros, onívoros e insetívoros tornam-se infectados após a 

predação de mamíferos ou triatomíneos infectados ou após a ingestão de alimento 

contaminado com as formas tripomastigotas metacíclicas do T. cruzi (Paredes et al., 2020). A 

transmissão oral representa a principal via de transmissão da doença aguda humana na 

Amazônia e parece ter sido o principal mecanismo de dispersão do parasito entre os 

mamíferos desde 1921 (SVS/MS, 2019; Nathan-Larrier et al., 1921). 

Em 1940, Dias e colaboradores descreveram, pela primeira vez, a infecção oral 

experimental utilizando os agentes vetores da espécie Panstrongylus megistus contaminados 

pelo T. cruzi como alimento para tatus. O primeiro caso de infecção oral humana relatado no 

Brasil data de 1965 no Rio Grande do Sul. A partir de então vários surtos de transmissão oral 

foram relatados em vários locais do Brasil, como Santa Catarina, Amapá, Rio Grande do Sul e 

região Amazônica. Outros países também apresentam dados, embora subestimados, de 

infecção oral como a Argentina, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Sendo todos esses casos 

associados ao consumo de alimentos contaminados com as formas tripomastigotas 

metacíclicas presentes nos triatomíneos, ingestão de carne crua ou mal cozida de caça ou de 

alimentos contaminados por urina ou secreção anal de marsupiais infectados (Paredes et al., 

 Interrupção da transmissão vetorial 
 não é meta 

Paraguai 



  

 

9 

 

2020). No Brasil, a transmissão oral está relacionada à ingestão de água ou alimentos 

contaminados como o caldo de cana, jaci (coquinho), sucos de frutas, como a bacaba 

(Oenocarpus bacaba) e o açaí (Euterpe oleracea), frutas regionais da região Amazônica 

(Ferreira et al., 2016). Um fato que deve ser levado em consideração quando trata-se da 

infecção pela via oral é a quantidade de parasitos que são ingeridos juntamente com os 

alimentos que em relação às outras vias de infecção, como a vetorial, é bem maior (Yoshida et 

al., 2006).   

A contaminação dos alimentos pode ocorrer, eventualmente, também por meio de moscas 

e baratas que tenham tido contato com as fezes de triatomíneos infectados sendo carreadores 

casuais (Dias et al., 2011), uma vez nos alimentos os parasitos conseguem permanecer vivos 

por 24h à temperatura ambiente (OPAS, 2009). Alguns dados mostram que para a eliminação 

do parasito presente no açaí é necessário técnicas de pasteurização e branqueamento, uma vez 

que as cepas foram resistentes aos tratamentos com hipoclorito de sódio e aquecimento 

(Oliveira et al., 2019). No ano de 2014 por meio de incentivo do governo do Pará, algumas 

cidades como Belém criaram um selo de qualidade para aqueles vendedores que praticam o 

branqueamento dos frutos. Isso mostra a importância da higiene correta durante o manuseio 

dos frutos, o que pode ser o diferencial para controlar a expansão da doença por meio da 

contaminação do açaí. 

Atualmente, a maioria dos casos agudos da doença de Chagas no nosso país são relatados 

na região Norte (>90%), sendo que aproximadamente 75% foram notificados no estado do 

Pará e estão intimamente relacionados à infecção pela via oral (SVS/MS, 2019). Entre os anos 

de 1968/2000 cerca de 50% dos casos agudos da doença de Chagas foram relacionados a 

infecção oral (Barbosa et al., 2006). Durante o período de 2007-2019, foram confirmados 

3.060 casos agudos da doença, dos quais cerca de 70% ocorreram por meio da transmissão 

oral (Figura 3) (SVS/MS, 2020). Podemos observar que após quase 13 anos o percentual de 

casos notificados da doença pela via oral se mantém constante mesmo após um decreto sobre 

a obrigatoriedade do branqueamento dos frutos para evitar a contaminação com o T. cruzi, a 

partir do ano de 2012 no estado do Pará, que apresenta a maioria dos casos, cerca de 50,6 % 

(SVS/MS, 2019). 
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Somente no ano de 2018 foram confirmados 380 casos da doença de Chagas aguda no 

país, e destes 92,1% foram registrados na região Norte. A forma de transmissão oral foi 

associada à aproximadamente 86% dos casos, a maioria no estado do Pará. Em fevereiro de 

2018 a Secretaria de Saúde do Amazonas (SUSAM) confirmou 10 casos de doença de 

Chagas, também pela via oral, em Lábrea devido à contaminação do vinho do açaí, no qual 

após 10 dias do consumo do fruto os indivíduos começaram a apresentar os sintomas da 

doença. Os pesquisadores analisaram amostras de suco de açaí congelado, a -20°C na 

residência da família, que tinha sido consumido por todas as pessoas que apresentaram a 

mesma sintomatologia. Após a centrifugação da amostra foi observada a formação de três 

camadas: a polpa, camada intermediária de gordura e o sobrenadante. Estas foram semeadas 

em meio de cultura, sendo detectado o parasito na cultura correspondente à camada de 

gordura do suco. Esses dados mostram que a sobrevivência do T. cruzi pode ser associada ao 

congelamento na presença de crioprotetores presentes na camada de gordura da polpa 

(Santana et al., 2019). Esse foi o primeiro caso no qual foi comprovada por meio de análises 

laboratoriais dos alimentos investigados, a presença do T. cruzi, não se baseando apenas nos 

sinais clínicos, exames sorológicos e histórico dos indivíduos. Pela primeira vez, também 

foram traçadas estratégias para reduzir os riscos de contaminação do açaí durante o seu 

processamento no estado; pois até essa comprovação oficial ocorrer, a maioria dos estados do 

Figura 3.  Distribuição de casos da doença de Chagas aguda no Brasil, segundo provável forma de 

transmissão e ano de início de sintomas. Brasil, 2007 a 2019. Fonte: Secretaria de Vigilância em 

Saúde/Ministério da Saúde do Brasil, 2020. 
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Norte do Brasil não associavam o consumo do açaí e a infecção oral pelo T. cruzi 

(FVS/Susam, 2018).  

A taxa de mortalidade, ainda na fase aguda da doença, causada pela infecção pela via oral 

é entre 8-35%, bem maior quando comparamos com as outras formas de infecção como, por 

exemplo, na vetorial onde o risco de mortalidade é <5-10% (Pérez-Molina et al., 2017; 

Paredes et al., 2020). Um surto foi relatado no ano de 2015 em quatro municípios do Rio 

Grande do Norte, onde 18 foram confirmados, e destes 3 foram a óbito aproximadamente 

duas semanas após a exposição. A contaminação foi associada ao consumo de caldo de cana, 

o fator em comum entre os casos (Vargas et al., 2016).  No Pará em abril de 2017, 12 casos 

suspeitos de infecção pela via oral foram relatados, e no ano de 2016, 127 casos foram 

confirmados, sendo que em Santarém uma criança faleceu. Em março do mesmo ano a 

Secretaria de Saúde do Acre relatou 4 casos de contaminação após o consumo de açaí, 

acompanhados de 2 óbitos num período de 30 dias. Esses dados corroboram com a elevada 

taxa de mortalidade observada na infecção oral pelo T. cruzi, um dos principais agravos dessa 

forma de transmissão. O que todos esses surtos têm em comum é a gravidade da doença, pois 

a maioria dos indivíduos infectados apresenta intensa miocardite culminando em óbito, em 

alguns casos. A transmissão pela via oral está associada à alta taxa de mortalidade nas 

primeiras duas semanas após a infecção (Paredes et al., 2020).  

Os sinais e sintomas clínicos da doença de Chagas aguda transmitida oralmente, 

embora semelhantes aos da doença transmitida pelo vetor, apresentam algumas 

peculiaridades.  Os sinais de porta de entrada como o chagoma de inoculação ou sinal de 

Romaña se fazem ausentes em infecções orais e as manifestações agudas tendem a ser mais 

graves quando comparadas com as outras vias (De Noya et al., 2015). O tempo de incubação 

é de aproximadamente 3-22 dias, sendo os principais sintomas: febre, vômito, edema 

periocular, mialgia, prostração, esplenomegalia, hepatomegalia, dor abdominal, hemorragia 

digestiva e manifestações cardíacas como uma intensa miocardite aguda (Hernandez et al., 

2009; Noia et al., 2010; Vargas et al., 2016; Pérez-Molina et al., 2017). Diante dessas 

características, pode-se questionar se a infecção pela via oral alteraria a capacidade do T. cruzi 

no estabelecimento de infecção sistêmica com maior gravidade do dano cardíaco. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Após medidas de controle da transmissão vetorial e transfusão de sangue, a infecção pela 

via oral se tornou o mais importante mecanismo de transmissão da doença de Chagas em 

diversas regiões do Brasil, principalmente na região Amazônica, onde está concentrado mais 

da metade dos casos agudos da doença relatados nos últimos 40 anos. Estes casos podem ser 

atribuídos a microepidemias resultantes principalmente da contaminação de alimentos como o 

açaí e a bacaba (frutas regionais da Amazônia). Além disso, é importante ressaltar que estes 

surtos apresentam como característica comum a gravidade da doença, com elevadas  taxas de 

mortalidade em poucas semanas, mostrando uma grande diferença da mortalidade da infecção 

pela via oral em comparação com a vetorial. Dessa maneira, podemos sugerir que a infecção 

oral levaria a um distinto perfil de interação do parasito/hospedeiro e/ou de resposta imune em 

comparação com outras vias de infecção pelo T. cruzi. Portanto, um estudo sobre a lesão 

cardíaca na infecção pela via oral com diferentes cepas e utilizando a via intraperitoneal como 

um parâmetro comparativo, permitiria entender melhor como essa via pode resultar em casos 

mais graves e/ou fatais.  
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3. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo geral 

Caracterizar a lesão cardíaca em camundongos infectados com as cepas Be-78 e VL-10 do     

T. cruzi pelas vias oral e intraperitoneal. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

 

 Padronizar a infecção pela via oral em camundongos Swiss com as cepas Be-78 

e VL-10 do T. cruzi; 

 Analisar a curva de parasitemia e sobrevida; 

 Quantificar o parasitismo cardíaco; 

 Avaliar a atividade da isoenzima CK-MB;  

 Avaliar o processo inflamatório no tecido muscular cardíaco;  

 Avaliar a neoformação de colágeno no tecido muscular cardíaco;  

 Avaliar a expressão de fibronectina no tecido muscular cardíaco.  
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4.  MATERIAL E MÉTODOS   

4.1. Obtenção de formas tripomastigotas metacíclicas de cultura 

 

4.1.1. Obtenção de formas epimastigotas 

 
Foi coletado com anticoagulante aproximadamente 1 mL de sangue do plexo orbital de 

camundongos infectados com as cepas Be-78 e VL-10 respectivamente do T. cruzi. O sangue 

foi transferido para dois tubos Falcon de 15 mL, onde foram adicionados 2 mL de meio de 

cultura LIT 20%. Cada tubo contendo o sangue infectado com as diferentes cepas foi 

mantido em estufa de BOD (Biochemical Oxygen Demand) para T. cruzi à temperatura de 

28ºC por 15 dias. Esse procedimento de repique foi repetido de 15 em 15 dias para a cepa 

Berenice-78 e a cada 7 dias para cepa VL-10, mantendo a proporção de 1:3, e completando 

cerca de 1,5 mês, até à purificação das culturas com observação da presença de formas 

epimastigotas viáveis (vivas; com morfologia e motilidade normais) ao microscópio óptico, 

em objetiva de 40x.  Todo o procedimento foi realizado em capela de fluxo laminar. 

4.1.2. Metaciclogênese das formas epimastigotas 

 

A cultura rica em formas epimastigotas viáveis obtidas das cepas Be-78 e VL-10 foram 

submetidas à metaciclogênese in vitro. Para isto, foram transferidas 5 mL de cada cultura de 

epimastigotas para garrafas de culturas contendo 10 mL de meio Grace’s Insect Medium 

20% com L-glutamina e NaHCO3, Sigma® Life Science (Sigma, Aldrich, USA) estéril (1:3) 

para a cepa Berenice-78 e 10 mL de meio LIT 20% para as cepas VL-10. Feita a 

homogeneização em movimentos circulares, as garrafas contendo as culturas foram mantidas 

na horizontal em estuda de BOD de T. cruzi à 28ºC, durante 45 dias para a cepa Berenice-78 

e 7 dias para cepa VL-10. Após esses períodos, as culturas foram diluídas 10x em PBS 

previamente autoclavado para observar a presença e posterior contagem das formas 

tripomastigotas metacíclicas em câmara de Neubauer em microscópio óptico. Após a 

contagem foi feito o ajuste de 1x105 parasitos/mL para os inóculos. 
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4.2.  Preparo do inóculo  

           Após o ajuste do inóculo, as culturas com a quantidade de formas metacíclicas 

conhecidas, foram centrifugada a 2200 rpm por 10 minutos à 4ºC para a obtenção de um 

pellet. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em PBS ou RPMI para a 

realização da infecção dos animais pela via  oral ou intraperitoneal, respectivamente. Foi 

utilizado o RPMI para tornar o meio glicosado uma vez que o açaí ou a cana-de-açúcar 

possuem em sua composição a glicose. 

 

4.3.  Animais 

 Foram utilizados 502 camundongos da linhagem Swiss, jovens (idade: 30 dias), 

machos, obtidos do Centro de Bioterismo da Universidade Federal de Minas Gerais. Os 

animais foram mantidos em ambiente controlado com ciclos regulares de luz, temperatura de 

23 ± 2 ºC, disponibilidade de água e ração ad libitum.  

 

4.4. Infecção  

 As formas de inóculo na cavidade oral foram testadas com o objetivo de obter altas 

taxas de infectividade, e também avaliar se a presença de um meio rico em nutrientes, como 

os alimentos que são ingeridos juntamente com os parasitos, exerce influência na capacidade 

do T. cruzi em estabelecer a infecção (Fluxograma 1). Para isso, 58 camundongos foram 

distribuídos aleatoriamente e inoculados com 1x105 formas tripomastigotas metacíclicas do 

T. cruzi de três formas: inóculo na cavidade oral por pipetagem, onde os parasitos foram 

depositados na cavidade oral com o auxílio de uma pipeta com uma ponteira de plástico; 

inóculo na cavidade oral com o auxílio da agulha de gavagem onde foi introduzida a agulha 

de gavagem no estômago e retirada cuidadosamente até a cavidade oral onde foi depositado 

os parasitos (gavagem incompleta); e inóculo intragástrico onde com o auxílio da agulha de 

gavagem os parasitos foram depositados diretamente no estômago dos animais. Além disso, 

com o intuito de avaliar se a presença de um meio rico em nutrientes, como os alimentos que 

são ingeridos juntamente com os parasitos, exerce influência na capacidade do T. cruzi em 

estabelecer a infecção, os inóculos foram realizados na presença de PBS ou RPMI 

(mimetizando os alimentos ricos em nutrientes). Os animais foram avaliados diariamente a 



                                        
 

16 

 

partir do 4o dia após a infecção (DAI) até a confirmação da infecção ou até a negativação por 

20 dias seguidos. A partir dos resultados obtidos foi escolhida a forma de infecção oral com 

maiores taxas de infectividade para prosseguir com os outros experimentos. 

 Após os experimentos anteriores para verificar a melhor forma de realizar o inóculo na 

cavidade oral, os camundongos foram distribuídos aleatoriamente em três grupos 

experimentais: controle não infectado (C); infectados pela via oral (VO) e infectados pela via 

intraperitoneal (VI) com 1 x 105 formas tripomastigotas metacíclicas das cepas Be-78 e VL-

10 do T. cruzi. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com os princípios éticos 

preconizados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), 

tendo sido os mesmos aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (protocolo n°2012/13– ANEXO) 

 

 

Fluxograma 1. Distribuição dos animais utilizados para a padronização da infecção oral com formas 

tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular das cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi. 1: 

PBS e 2: RPMI. 
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4.5. Curvas de parasitemia e taxa de mortalidade 

Para a determinação da parasitemia, 10 camundongos de cada grupo experimental VO 

e VI foram avaliados diariamente a partir do 4o dia após a infecção (DAI) até a negativação do 

exame, por cinco dias consecutivos, segundo a metodologia de Brener modificada (1962). 

Cinco µL de sangue da veia caudal dos camundongos foram analisados diariamente ao 

microscópio óptico e a curva de parasitemia plotada para cada grupo empregando a média 

diária da parasitemia detectada nos animais. Esta foi expressa em número de tripomastigotas 

sanguíneos/0,1 mL de sangue e os parâmetros abaixo também foram avaliados: período pré-

patente (PPP): período compreendido entre o dia de inoculação e o primeiro dia de detecção 

do parasito no sangue periférico do animal; período patente (PP): período compreendido entre 

o primeiro dia de exame a fresco positivo até a completa negativação da parasitemia; pico 

máximo de parasitemia (PMP): referente ao máximo de parasitemia e foi expresso em número 

de tripomastigotas sanguíneos/0,1 mL de sangue e dia do pico máximo de parasitemia 

(DPMP): corresponde ao dia de ocorrência do PMP. Para determinar a taxa de sobrevida, os 

animais utilizados para estabelecer a curva de parasitemia foram acompanhados diariamente 

até 180 DAI e a sobrevida registrada. Também foi registrada cada morte natural dos animais 

antes das datas de necropsia, sendo expressa em porcentagem cumulativa (Fluxograma 2). 
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4.6. Eutanásia para a coleta do sangue e coração para determinação da atividade da 

enzima creatino quinase isotipo MB (CK-MB) no soro e quantificação do 

parasitismo tecidual 

 

            Quatro animais de cada grupo foram eutanasiados, por deslocamento cervical no 14º, 

21º, 28º, 35º, 42° e 180º DAI sendo procedida a necropsia. Durante a necropsia foram 

coletados o sangue e coração dos animais. Sendo o sangue utilizado para a obtenção do soro 

para a dosagem bioquímica da atividade da isoenzima (CK-MB) e o coração foi armazenado 

no freezer -80ºC para posterior realização da quantificação do parasitismo tecidual por Real 

Time – PCR (Fluxograma 3). 

 

 

Fluxograma 2. Distribuição dos animais utilizados para determinação da curva de parasitemia e da 

taxa de sobrevida após a infecção com formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura 

acelular das cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi pela via oral e via intraperitoneal. 
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4.7. Dosagem bioquímica da atividade da enzima CK-MB 

 

A dosagem sérica da atividade de creatino quinase isotipo MB (CK-MB) é uma 

ferramenta importante que permite avaliar a destruição de cardiomiócitos. Amostras de 

sangue foram colhidas em cada dia de eutanásia e acondicionadas em tubos sem 

anticoagulante para a obtenção do soro. Esse foi então utilizado para determinação da 

atividade enzimática de CK-MB. Foi utilizado o método colorimétrico (Kit Labtest 

Diagnóstica S.A., Lagoa Santa, MG, Brasil). As leituras foram conduzidas em analisador 

semi-automático (BIOPLUS - BIO 200FL®). 

 

 

 

Fluxograma 3. Distribuição dos animais utilizados para a quantificação do parasitismo cardíaco e determinação 

da atividade da enzima creatino quinase isotipo MB após a infecção com formas metacíclicas derivadas de 

cultura acelular das cepas Be-78 e VL-10 do T.  cruzi pela via oral e via intraperitoneal. 
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4.8. Parasitismo tecidual  

 

4.8.1.  Reação em cadeia da polimerase (PCR)  

 

4.8.1.1.  Extração de DNA 

  

A extração de DNA foi realizada utilizando-se o Kit WizardTM Genomic DNA 

Purification Kit (Promega, Madison, WI, USA). Os tecidos do coração previamente 

armazenados em freezer -80ºC foram cortados com auxílio de lâmina de bisturi e pesados 

obtendo fragmentos de 20-30 mg. Estes foram transferidos para tubos de microcentrífuga de 

1,5 mL nos quais se adicionaram 500 µL da Solução de Lise Nuclear (Nuclear Lise Solution) 

e, então, foram mantidos em gelo por 2 minutos. Em seguida, as amostras receberam 20 µL de 

Proteinase K (Sigma-Aldrich®), na concentração de 20 mg/L, e após homogeneização, foram 

incubadas overnight em banho-seco a 55°C. No outro dia, após digestão completa dos 

fragmentos, observando, a presença de um homogenato, adicionaram-se 3 µL da Solução de 

RNAse (Promega) e, durante 30 minutos a 37ºC, as amostras foram incubadas. Posterior ao 

resfriamento por 5 minutos à temperatura ambiente, foram adicionados 200 µL de Solução de 

Precipitação Proteica (Protein Precipitations Solution). Mantidas no gelo por 5 minutos, as 

amostras foram, então, homogeneizadas vigorosamente em vórtex durante 20 segundos e 

centrifugadas a 12.000 x g (temperatura ambiente, 5,5 minutos) com formação de um pellet. 

O sobrenadante foi cuidadosamente transferido para um novo tubo contendo 600 L de 

isopropanol e misturado delicadamente por inversão por 1-2 minutos até turvação do DNA. 

Novamente as amostras foram centrifugadas a 12.000 x g, à temperatura ambiente, porém, 

durante 5 minutos, sendo observada a formação de um pellet claro. O sobrenadante foi 

descartado e após a adição de 200 L de etanol 70% (ETOH), as amostras foram 

centrifugadas por 3 minutos também à temperatura ambiente. O etanol foi então vertido e as 

quantidades remanescentes evaporadas. Por fim, 100 L da Solução de reidratação de DNA 

(DNA Rehidratation Solution) foram adicionados às amostras que permaneceram à 

temperatura ambiente durante 18 horas para posterior quantificação do DNA e de sua pureza, 

os quais foram analisados em nanoespectrofotômetro (Nanodrop® 2000, Thermo Scientific). 
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Após a dosagem, as amostras foram armazenadas a -20ºC até o momento da análise por 

qPCR. 

4.8.1.2.  Amplificação específica do DNA do T. cruzi  

 

 A fim de quantificar os parasitos por qPCR, foi construída uma curva padrão para 

determinar o número de cópias do DNA do parasito. Para realizar este procedimento, utilizou-

se epimastigotas da cepa Y do T. cruzi, crescidas em meio de cultura, até atingir o número de 

1 x 107 parasitos, os quais foram submetidos ao protocolo de extração de DNA (conforme 

descrito acima), seguido de sua quantificação e determinação do grau de pureza utilizando o 

nanoespectrofotômetro NanoDrop® 2000 (Thermo Scientific). A partir daquele número de 

parasitos, foram feitas diluições seriadas em água (1:10) com o objetivo de obter os pontos da 

curva, totalizando seis pontos, cujas quantidades foram medidas a partir de DNA equivalente 

a 1 x 105 até 1 x 100 parasito. 

Foram utilizados os iniciadores TCZ-F 5’-GCTCTTGCCCACAMGGGTGC-3’, (onde 

M = A or C) e TCZ-R 5’-CCAA-GCAGCGGATAGTTCAGG-3’ que amplificam o produto 

de 195 bp do DNA nuclear do T. cruzi, conforme descrito por Cumming e Tarleton, 2003.  

Além disso, utilizaram-se, como controle de amplificação, os iniciadores de fator de necrose 

tumoral (TNF) murino, cujas sequências são: TNF-5241(F) 5’-TCCCTCTCATCA- 

GTTCTATGGCCC-3’ e TNF-5411(R) 5’-CAGCAAGCAT- CTATGCACTTAGAC-3’. Cada 

placa de reação de 96 poços, havia 7 µL de mix de Sybr® Green PCR Mastermix (Applied 

Biosystems) + TCZ/R;F (em duplicata) ou 7 µL de mix de Sybr® Green  + TNF/5241;4511 

(em unicata), portanto, cada amostra de DNA foi quantificada em triplicata. Além disso, 

também foram adicionados nos poços 3 µL da curva padrão e 3 µL da amostra extraída e 

posteriormente diluída em água, contendo 50 ng de DNA genômico. A placa continha um 

controle negativo da reação constituído por iniciadores específicos do T. cruzi e água, sem a 

presença do DNA. A amplificação do DNA foi feita utilizando o equipamento 7500 Real 

Time PCR System (Applied Biosystems). 
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4.9. Eutanásia e coleta do coração para análises histopatológicas por microscopia 

convencional e confocal  

 
Quatro animais de cada grupo foram eutanasiados, por deslocamento cervical no 14º, 21º, 28º, 

35º, 42° e 180º DAI  para a cepa Be-78 e nos dias 14, 21 e 28 após a infecção para a cepa VL-

10 sendo procedida a necropsia. Durante a necropsia foi coletado o coração dos animais, que 

posteriormente foi recortado longitudinalmente resultando em dois fragmentos iguais, sendo 

um para avaliação por microscopia convencional e o outro para análise por microscopia 

confocal (Fluxograma 4). 

 

 

 

 

Fluxograma 4. Distribuição dos animais utilizados para a caracterização da lesão cardíaca por microscopia 

convencional e confocal após a infecção com formas metacíclicas derivadas de cultura acelular das cepas Be-78 e 

VL-10 do T.  cruzi pela via oral e via intraperitoneal 
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4.10. Processamento dos fragmentos do coração e obtenção de cortes histológicos para 

análise por microscopia convencional e confocal 

 
        Os fragmentos do coração foram fixados em metanol/DMSO (80%/20%) e processados 

rotineiramente para inclusão em parafina. Os blocos de parafina foram submetidos à 

microtomia para a obtenção de cortes com espessura de 4 μm. Foram confeccionadas lâminas 

dos blocos parafinizados do coração para os ensaios de imunofluorescência para avaliação da 

expressão de fibronectina, coloração pelo método de Hematoxilina-Eosina (HE) para análise 

rotineira das alterações histopatológicas e quantificação do processo inflamatório e coloração 

de Gomori para avaliar a neoformação de colágeno. 

 

4.11.  Ensaio de imunofluorescência  

 

Para as reações de imunofluorescência indireta foram utilizados o anticorpo anti-

fibronectina para análises de alterações da expressão de fibronectina. Os anticorpos, suas 

especificações e as titulações finais utilizadas estão presentes no Quadro 1. Todos os 

anticorpos foram titulados previamente por meio de padronizações. Foram utilizados como 

controle positivo das reações cortes de cólon de um camundongo não infectado que 

expressam em condições normais a FN (Figura 4). 

 

Quadro 1. Especificações dos anticorpos utilizados no ensaio de imunofluorescência para 

microscopia confocal. 

 

 

 
 

 

Anticorpos 
Anticorpo 

secundário 
Fabricante 

Diluição 

Padronizada 
Alvo no estudo 

Anti-Fn Alexa 647  Invitrogen 1:50 Fibronectina 

DAPI - 
Sigma 

Aldrich 
1:2000 Núcleo 
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Figura 4. Imagens representativas de análises por microscopia confocal da 

padronização da expressão de fibronectina no cólon e no tecido muscular cardíaco de 

camundongos Swiss. Cortes do cólon e coração marcados com anticorpos anti-

fibronectina em diferentes diluições. Os fragmentos do cólon foram utilizados como 

controle positivo de expressão da fibronectina e para a titulação do anticorpo primário 

anti-fibronectina. Foi utilizado anticorpo secundário conjugado com Alexa 647 

(vermelho). Os núcleos das células são visualizados em azul (DAPI). O controle 

negativo foi marcado somente com Alexa 647 e DAPI. Barra= 50 µm. 
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Para avaliar a expressão de fibronectina nos cortes de tecido muscular cardíaco foi 

seguido o protocolo descrito abaixo. 

Os cortes foram submetidos a três banhos de xilol de 5 minutos para a retirada da 

parafina. Após isso, os corte foram hidratados em diferentes concentrações de álcool: álcool 

absoluto I e II, 90%, 80%, 70%, 50% e 25%; por 5 minutos em cada. Feito isso, os cortes 

foram hidratados em água destilada por 5 minutos e posteriormente em PBS, também por 5 

minutos. Para reduzir as marcações inespecíficas, os cortes foram incubados com solução de 

bloqueio (BSA 1%/0,1% Tween 20/PBS) por 1 hora em temperatura ambiente em câmara 

úmida. Em seguida, os cortes foram incubados com o anticorpo primário diluído em BSA 

0,1%/Tween 20 0,01% /PBS overnight a 4ºC. Posteriormente, foram realizados 4 banhos de 5 

minutos em PBS, temperatura ambiente, a partir desse ponto todo processo ocorreu em abrigo 

de luz. Os cortes foram incubados com o anticorpo secundário conjugado com o fluorocromo 

em solução de BSA 0,1%/Tween 20 0,01% em PBS por 1 hora em temperatura ambiente. Em 

seguida, os cortes foram submetidos à 4 banhos de 5 minutos em PBS. Posteriormente, os 

cortes foram incubados com DAPI (4’,6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride- Sigma, 

Aldrich, USA) 1:2000 em PBS por 20 minutos em temperatura ambiente para a marcação dos 

núcleos. Foi realizada uma nova etapa de 4 banhos de 5 minutos em PBS. As lâminas foram 

então montadas em solução de glicerina 90%/TRIS 1M 10% pH 9,0 e mantidas em câmara 

úmida para análises posteriores por microscopia de varredura confocal.  

 

4.12.  Análise morfométrica da microscopia convencional e confocal 

 

Para avaliação do infiltrado inflamatório cardíaco todos os núcleos celulares presentes 

foram quantificados em 20 imagens (campos) aleatórias (área total percorrida igual a 1,5 x 

106 μm2) para a quantificação. As imagens foram visualizadas utilizando a objetiva de 40x e 

digitalizadas através da microcâmera Leica DFC340FX acoplada ao microscópio Leica 

DM5000B. O processo inflamatório foi determinado pela diferença significativa (p<0,05) 

entre o número de núcleos celulares presentes nos animais infectados pelo T. cruzi, 

distribuídos nos grupos VO e VI, e aquele observado nos animais não-infectados ± desvio 

padrão. Para a quantificação da área ocupada pelo colágeno, os pixels com tons de azul foram 

selecionados para a criação de uma imagem binária e posterior cálculo da área total ocupada 
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por colágeno. Foram avaliadas 35 imagens (campos) aleatórias (área total percorrida igual a 

1,5 x 106 μm2). As imagens foram visualizadas utilizando a objetiva de 20x. As imagens para 

avaliação da expressão da FN foram obtidas utilizando o microscópio Confocal Zeiss LSM 

780.  Para a análise das imagens da expressão de FN foi utilizado o programa Zen 2.3 lite. 

  

4.13. Análises estatísticas 

Os testes estatísticos foram realizados utilizando-se o software GraphPad Prism 7.00 

(Prism Software, Irvine, CA, USA). Para a avaliação longitudinal dos dados entre um mesmo 

grupo, foi realizada análise de variância (ANOVA one-way) para testes paramétricos ou teste 

Kruskal-Wallis quando as médias foram não-paramétricas. Quando as alterações foram 

paramétricas, o teste de Tukey foi feito para determinar as diferenças específicas entre as 

médias. Para se realizar a comparação entre os grupos (VI e VO) foi utilizado Test T de 

Student ou teste Mann-Whitney. Diferenças entre médias com valores de p menores que 0,05 

foram consideradas significativas.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Padronização da infecção oral em camundongos Swiss 

  As taxas de infectividade dos experimentos para a padronização da infecção oral em 

camundongos Swiss estão descritos na Tabela 1. Pode-se observar que em todas as formas de 

realizar o inóculo avaliadas a taxa de infecção foi maior na presença do RPMI. Além disso, a 

forma de inóculo com maiores taxas de infectividade para as duas cepas foi a gavagem 

incompleta. Esses dados mostram que a escolha da forma do inóculo pode influenciar 

diretamente no sucesso da infecção experimental. De acordo com os resultados obtidos, a 

deposição dos parasitos na cavidade oral por gavagem incompleta foi então a forma de 

infecção oral utilizada neste trabalho e será denominada de VO nos experimentos posteriores. 
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Tabela 1. Padronização do inóculo na infecção oral de camundongos Swiss com formas 

tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular das cepas Be-78 e VL-10 do 

T. cruzi.  

  

 

  

 

 

 

 

 

Cepa 
Forma de 

inóculo 

Meio 

utilizado no 

inóculo 

 

Inoculados  

(n) 

 

Infectividade    

(%) 

Be-78 

Gavagem 

completa 

 

PBS 9 22 

RPMI 9 67 

Pipetagem 

PBS 

 
 4 75 

RPMI 4 100 

Gavagem 

incompleta 

PBS 4 75 

RPMI 4 100 

VL-10 

 

Gavagem 

completa 

 

PBS 4 50 

RPMI 4 75 

Pipetagem 

 

PBS 4 50 

RPMI 4 75 

Gavagem 

incompleta 

 

PBS 4 75 

RPMI 4 100 
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5.2. Infectividade, parasitemia e sobrevida  

 

O índice de infecção dos animais com a cepa Be-78 foi de 97 % para o grupo 

infectado pela via oral e 100% por via intraperitoneal (Tabela 2). A curva de parasitemia está 

representada na Figura 5A e os dados referentes ao período pré-patente, período patente, pico 

de parasitemia e dia do pico máximo de parasitemia na Tabela 2. O grupo VO apresentou 

período pré-patente de 7 dias e patente de 36 dias. Além disso observa-se um pico máximo de 

parasitemia no 24º DAI (629.435 tripomastigotas/0,1 mL de sangue). Já nos animais 

infectados pela via intraperitoneal, o período pré-patente foi de 8 dias e patente de 40 dias, 

com o maior pico de parasitemia no 23o DAI (530.828 tripomastigotas/0,1 mL de sangue) 

(Tabela 2). Não houve diferença significativa (p<0,05) entre as áreas sobre a curva de ambos 

os grupos avaliados.  

A taxa de infectividade com a cepa VL-10 foi de 100% para as duas vias de inóculo 

(Tabela 2). A curva de parasitemia está representada na Figura 5C e os dados referentes ao 

período pré patente, período patente, pico de parasitemia e dia do pico máximo de parasitemia 

na Tabela 2. O grupo VO apresentou período pré-patente de 6 dias, patente de 17 dias e pico 

máximo no 22º DAI (2.203.250 tripomastigotas/0,1 mL de sangue). Já nos animais infectados 

pela via intraperitoneal, o período pré-patente foi de 5 dias e patente também de 17 dias com 

pico máximo de parasitemia no 21o DAI (2.243.625 tripomastigotas/0,1 mL de sangue). Não 

houve diferença significativa (p<0,05) entre as áreas sobre a curva de ambos os grupos. 

Em relação a taxa de sobrevida dos animais infectados pela cepa Be-78, o grupo VO 

apresentou sobrevida de 43,8% enquanto nos animais infectados por via intraperitoneal o 

percentual de sobrevida foi 84% (Figura 5B). Podemos observar que ao final da fase aguda, 

cerca de 36% dos animais do grupo VO evoluíram para o óbito enquanto no grupo VI esse 

percentual foi somente de 6%. 
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Figura 5. Avaliação da parasitemia e taxa de sobrevida durante a infecção de camundongos Swiss pela via oral (VO) 

e via intraperitoneal (VI) com formas tripomastigotas metacíclicas das cepas Be-78 (5A-B) e VL-10 (5C-D) do T. 

cruzi. As curvas plotadas representam a média de 40 animais por grupo na infecção com a cepa Be-78 e 20 animais 

por grupo na infecção com a cepa VL-10. 
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Tabela 2. Valores das curvas de parasitemia referentes aos camundongos Swiss infectados 

com formas tripomastigotas metacíclicas das cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi pela via oral 

(VO) e via intraperitoneal (VI). 

 

 

PPP: período pré-patente; PP: período patente; PMP: pico máximo de parasitemia (tripomastigotas/0,1 

mL de sangue); DPMP: dia do pico máximo de parasitemia. 

 

Ao avaliar o percentual de sobrevida dos animais infectados com a cepa VL-10 pelas 

duas vias de infecção, observa-se que ambas apresentaram 0% de sobrevida ainda na fase 

aguda. Porém a mortalidade foi mais precoce no grupo VO, onde 100% dos animais 

morreram até o 22º DAI, em relação ao grupo VI que ocorreu até o 32º DAI (Figura 5D). Ou 

seja, a infecção com a cepa VL-10 não se estendeu até à fase crônica e devido a isso, os dados 

sobre os outros parâmetros avaliados em relação essa subpopulação do T. cruzi são 

relacionados somente aos dias 14 e 21 após a infecção para o grupo VO e para o grupo VI aos 

dias 14, 21 e 28 após a infecção.  

Sendo assim, os dados serão então apresentados primeiramente em relação à fase 

aguda da infecção com as cepas Be-78 e VL-10, e posteriormente relacionados à fase crônica 

da doença somente com a cepa Be-78. 

 

 

 

 

Cepa 

 

Grupo 

 

Infectividade (%) 

 

PPP(dias) 

 

PP (dias) 

 

PMP 

 

DPMP 

 

Be-78 
VO 95 7 36 629.435 24 

VI 100 8 40 530.828 23 

 

VL-10 
VO 100 6 17 2.203.250 22 

VI 100 5 17 2.243.625 21 
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5.3. Fase aguda da infecção de camundongos Swiss pela via oral e intraperitoneal com 

as cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi 

5.3.1. Parasitismo tecidual 

 

Com o objetivo de quantificar o parasitismo cardíaco, foi realizada a técnica de qPCR 

em fragmentos de coração dos animais infectados com as cepas Be-78 e VL-10 na fase 

aguda da infecção. Os dados estão representados na Figura 6. 

 Na infecção com cepa Be-78, as duas vias de infecção apresentaram aumento do 

parasitismo cardíaco na fase aguda. O grupo VO apresentou aumento significativo do 

parasitismo cardíaco apenas no 21º DAI em relação ao 28º, 35º, 42º DAI. Já no grupo VI, 

houve aumento significativo no número de parasitos nos dias 21º e 28º após a infecção em 

relação ao 35º DAI; e no 28º DAI esse aumento manteve-se também em relação ao 42 após a 

infecção. Ainda foi observado entre os grupos um aumento significativo da carga parasitária 

no 28º DAI do grupo VI em relação ao grupo VO. 

 Em relação à infecção com a cepa VL-10, embora o grupo VO apresente carga 

parasitária em todos os tempos avaliados, não foi detectada mudanças significativas no 

parasitismo. Os animais pertencentes ao grupo VI apresentaram aumento significativo no 

número de parasitos no 14º DAI em relação ao dia 21º e 28º após a infecção. Não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos analisados. Nesse sentido, pode-se 

observar que independente da via de inóculo foi detectado parasitismo cardíaco nas infecções 

com as cepas Be-78 e VL-10. 



                                        
 

33 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Quantificação do número de parasitos por miligrama de tecido muscular cardíaco durante a fase aguda 

da infecção de camundongos Swiss pela via oral (VO) e via intraperitoneal (VI) com formas tripomastigotas 

metacíclicas derivadas de cultura acelular das cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi. Diferenças significativas foram 

consideradas quando p<0.05 apontadas como “a”, “b”, “c”, “d” e “e” para comparação entre os tempos 14, 21, 28, 

35 e 42, respectivamente dentro de um mesmo grupo experimental. As linhas conectoras indicam diferenças 

significativas entre os grupos experimentais em um determinado tempo de avaliação. Experimento com a cepa Be-

78: dados expressos como Média ± Erro padrão. Experimento com a cepa VL-10 os dados são expressos como 

Mediana ± Erro padrão. 
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5.3.2. Atividade da isoenzima CK-MB 

 

Uma das formas de avaliar a lesão cardíaca é a dosagem sérica da isoenzima CK-MB. A 

creatinoquinase do tipo B ou CK-MB participa dos processos de fosforilação de creatina no 

tecido muscular cardíaco e está localizada no citoplasma das células ou associadas às 

miofibrilas, sendo assim uma lesão na membrana plasmática das células cardíacas faz com que 

essas enzimas sejam detectadas no sangue dos animais. Por isso o sangue dos animais foi 

coletado antes de cada necropsia, sendo obtido o soro para a dosagem bioquímica da atividade 

de CK-MB ao longo da infecção pela via oral e via intraperitoneal. 

 Na infecção aguda com a cepa Be-78, os animais do grupo VO apresentaram aumento da 

concentração de CK-MB em dois tempos: 14º e 35º DAI. Esse aumento foi significativo em 

relação ao 21º, 28º e 42º DAI; e também em relação aos mesmos tempos de experimentação, 

14º e 35º dia, dos grupos C e VI. Nos animais infectados pela via intraperitoneal não foi 

observado aumento dos níveis séricos de CK-MB ao longo da fase aguda da infecção (Figura 

7). Durante a fase aguda da infecção com a cepa VL-10, os animais do grupo VO tiveram 

aumento da concentração de CK-MB no 14º e 21º DAI em relação ao grupo controle não 

infectado. Já os animais infectados pela via intraperitoneal apresentaram mudança significativa 

na concentração de CK-MB somente no 21º DAI em relação ao dia 28 após a infecção. Esse 

aumento também foi significativo em relação ao mesmo tempo de experimentação dos animais 

do grupo C. Não foram encontradas alterações significativas entre os grupos infectados (Figura 

7). 

Os dados revelaram que na infecção com as cepas Be-78 e VL-10, a via oral foi capaz de 

resultar em maiores danos ao tecido muscular cardíaco em relação à via intraperitoneal durante 

a fase aguda da doença. 
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Figura 7. Atividade de CK-MB durante a fase aguda da infecção de camundongos Swiss pela via oral (VO) e via 

intraperitoneal (VI) com formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular das cepas Be-78 e VL-

10 do T. cruzi. A linha tracejada indica o valor da média da dosagem de CK-MB dos animais do grupo controle não 

infectado. Diferenças significativas foram consideradas quando p<0.05 apontadas como “a”, “b”, “c”, “d” e “e” 

para comparação entre os tempos 14, 21, 28, 35 e 42, respectivamente dentro de um mesmo grupo experimental. 

As linhas conectoras indicam diferenças significativas entre os grupos experimentais em um determinado tempo de 

avaliação; *: diferença significativa entre os grupos infectados e os animais do grupo controle não infectado. 

Experimento com a cepa Be-78: n= 16 animais por grupo. Experimento com a cepa VL-10: n=8 animais por grupo. 

Os dados são expressos como Média ± Erro padrão. 
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5.3.3. Quantificação do processo inflamatório  

 

Para avaliar se a via de inóculo do T. cruzi influenciou no recrutamento de células 

inflamatórias para o tecido muscular cardíaco, o processo inflamatório foi analisado nos 

cortes histológicos de fragmentos do coração corados pela técnica Hematoxilina-Eosina. A 

Figura 8 mostra as análises dos números de núcleos/35493,7 µm2 de tecido muscular 

cardíaco durante a fase aguda da infecção dos animais pela via oral e intraperitoneal com as 

cepas Be-78 e VL-10.   

   Os animais infectados com a cepa Be-78 pela via oral apresentaram processo 

inflamatório em todos os tempos avaliados da fase aguda da doença. Nos dias 21º e 28º foi 

possível detectar processo inflamatório maior em relação aos dias 14, 35 e 42 após a 

infecção. No 35º DAI o processo inflamatório foi maior em relação ao 14º DAI. Além disso, 

todos os tempos avaliados da fase aguda do grupo VO apresentaram aumento significativo 

do infiltrado inflamatório em relação aos mesmos tempos do grupo controle não infectado. 

Avaliando os dados dos animais infectados pela via intraperitoneal, observa-se um processo 

inflamatório com início mais tardio, no 35º DAI, onde foi maior em relação a todos os outros 

tempos avaliados da fase aguda da infecção. Ainda foi possível detectar no 42º DAI um 

infiltrado inflamatório maior em relação ao 14º e 21º DAI. Assim como foi observado no 

grupo VO, os tempos nos quais foram detectados processo inflamatório no grupo VI foi 

maior em relação ao mesmo tempo avaliado do grupo C. Em relação às diferenças entre os 

grupos infectados, nos dias 14, 21 e 28 após a infecção os animais do grupo VO 

apresentaram maior processo inflamatório em relação ao grupo VI (Figura 8 e 9). 

 Na infecção oral com a cepa VL-10, foi observado aumento do processo 

inflamatório no 14º DAI em relação ao mesmo tempo do grupo controle não infectado e do 

grupo infectado pela via intraperitoneal. No 21º DAI observou-se diferença significativa em 

relação ao 14º DAI e quando comparado com os grupos C e VI. Já na infecção por via 

intraperitoneal o processo inflamatório foi mais tardio, sendo detectado no 21º DAI em 

relação ao 14º DAI e 28° e ao mesmo tempo do grupo C (Figura 8 e 10). 

  Esses dados mostram que na fase aguda da infecção tanto com a cepa Be-78 como 

com a cepa VL-10, a via oral apresentou migração de células inflamatórias para o tecido 

muscular cardíaco mais precoce e também de maior intensidade 
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Figura 8. Quantificação do número de células no tecido muscular cardíaco durante a fase aguda da infecção de 

camundongos Swiss pela via oral (VO) e via intraperitoneal (VI) com formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de 

cultura acelular das cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi. A linha tracejada representa o número médio de núcleos 

celulares quantificados em cortes histológicos do coração de animais não infectados (n=48). Diferenças 

significativas foram consideradas quando p<0.05, apontadas como “a”, “b”, “c”, “d” e “e” para comparação entre 

os tempos 14, 21, 28, 35 e 42, respectivamente dentro de um mesmo grupo experimental. As linhas conectoras 

indicam diferenças significativas entre os grupos experimentais em um determinado tempo de avaliação; *: 

diferença significativa entre os grupos infectados e os animais do grupo controle não infectado. Experimento com a 

cepa Be-78: n= 8 animais por grupo e dados expressos como Média ± Erro padrão. Experimento com a cepa VL-

10: n=4 animais por grupo e os dados são expressos como Mediana ± Erro padrão.  
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Figura 9. Fotomicrografias representativas do número de células no tecido muscular cardíaco de camundongos Swiss após a infecção pela via oral e via 

intraperitoneal com formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular da cepa Be-78 do T. cruzi. (A) Aspecto histológico normal do tecido muscular 

cardíaco em animais do grupo controle não infectado; presença de processo inflamatório discreto no 14° DAI (B), intenso no 21º e 28° DAI (C, D), moderado no 

35º DAI (E) e discreto no 42° DAI (F) em animais infectados pela via oral; aspecto histológico compatível com a normalidade no 14º(G), 21º (H) e 28º (I) DAI e 

presença de processo inflamatório moderado no 35° DAI (J); e discreto no 42° DAI (K) em animais infectados por via intraperitoneal. Hematoxilina- Eosina. 

Barra=50µm 
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Figura 10. Fotomicrografias representativas do número de células no tecido muscular cardíaco de 

camundongos Swiss após a infecção pela via oral e via intraperitoneal com formas tripomastigotas 

metacíclicas derivadas de cultura acelular da cepa VL-10 do T. cruzi. (A) Aspecto histológico normal do 

tecido muscular cardíaco em animais do grupo controle não infectado; presença de processo 

inflamatório moderado no 14° DAI (B) e intenso no 21º DAI (C) em animais infectados pela via oral; 

aspecto histológico compatível com a normalidade no 14º(D) e presença de processo inflamatório 

discreto no 21º DAI (E) em animais infectados por via intraperitoneal. Hematoxilina-Eosina. 

Barra=50µm 
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5.3.4. Análise da neoformação de colágeno 

 

O processo inflamatório atua como uma resposta do organismo na tentativa de controlar a 

infecção, porém também ocorre a destruição tecidual que pode ser reparado, no caso do tecido 

muscular cardíaco, por meio da deposição de tecido conjuntivo. Para verificar o processo de 

reparo, foi então quantificado a área de neoformação de colágeno na infecção pela via oral e 

intraperitoneal com formas tripomastigotas metacíclicas das cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi. 

Para isso, cortes histológicos de fragmentos do coração foram corados por Gomori e 

analisados em relação à área ocupada por tecido conjuntivo fibroso (Figura 11).   

Na fase aguda infecção com a cepa Be-78, não foram encontradas diferenças significativas 

da deposição de colágeno nos grupos infectados pela via oral e via intraperitoneal (Figura 11-

12). Já na infecção com a cepa VL-10, pode-se observar em áreas lesionadas do tecido 

muscular cardíaco dos animais infectados pela via intraperitoneal aumento da deposição de 

colágeno no 28º DAI em relação ao grupo controle não infectado (Figura 11-13).  
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Figura 11. Quantificação da área de colágeno ocupada no tecido muscular cardíaco durante a fase aguda da 

infecção de camundongos Swiss pela via oral (VO) e via intraperitoneal (VI) com formas tripomastigotas 

metacíclicas derivadas de cultura acelular das cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi. A linha tracejada representa a 

média dos valores da área de colágeno ocupada no tecido muscular cardíaco do grupo controle não infectado. 

Diferenças significativas foram consideradas quando p<0.05, apontadas como “a”, “b”, “c”, “d” e “e” para 

comparação entre os tempos 14, 21, 28, 35 e 42, respectivamente dentro de um mesmo grupo experimental. *: 

diferença significativa entre os grupos infectados e os animais do grupo controle não infectado. Experimento com 

a cepa Be-78: n= 8 animais por grupo e dados são expressos como Média ± Erro padrão. Experimento com a cepa 

VL-10: n=4 animais por grupo e os dados são expressos como Mediana ± Erro padrão. 
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Figura 12. Fotomicrografias representativas da deposição de colágeno no tecido muscular cardíaco de camundongos Swiss após a infecção pela via oral e via 

intraperitoneal com formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular da cepa Be-78 do T. cruzi. (A) Aspecto histológico normal do tecido muscular 

cardíaco em animais do grupo controle não infectado; aspecto histológico compatível com a normalidade em animais infectados pela via oral (B-F) e 

intraperitoneal (G-K). Gomori. Barra= 50 µm. 
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Figura 13. Fotomicrografias representativas da deposição de colágeno no tecido muscular cardíaco de camundongos Swiss após a infecção 

pela via oral e via intraperitoneal com formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular da cepa VL-10 do T. cruzi. (A) 

Aspecto histológico normal do tecido muscular cardíaco em animais do grupo controle não infectado; aspecto histológico compatível com a 

normalidade no 14º (B) e 21º DAI (C) em animais infectados pela via oral; aspecto histológico compatível com a normalidade no 14º (D) e 

21º DAI (E) e deposição de colágeno no 28º DAI (F) em animais infectados pela via intraperitoneal. Gomori. Barra= 50 µm. 
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5.4. Fase crônica da infecção de camundongos Swiss pela via oral e intraperitoneal 

com a cepa Be-78 do T. cruzi 

 

5.4.1. Avaliação da expressão de fibronectina 

 
      Para avaliar se a interação das formas tripomastigotas metacíclicas da cepa Be-78 do T. 

cruzi com os cardiomiócitos na infecção sofre influência pela via de inóculo do parasito, a 

expressão de fibronectina, foi analisada o final da fase aguda (42º DAI) e na fase crônica da 

infecção. Para isso os cortes histológicos de fragmentos do coração foram submetidos aos 

ensaios de imunofluorescência utilizando a miscroscopia confocal (Figuras 14-16).   

 Os animais infectados pela via oral exibiram aumento de FN no 42º DAI em relação ao 

180º DAI e também em relação ao grupo controle não infectado. O grupo infectado por via 

intraperitoneal não mostrou mudanças significativas da expressão de FN nos tempos 

avaliados, assim como o grupo C. Em relação às diferenças entre os grupos infectados, 

observa-se uma maior expressão de FN no 42º DAI do grupo VO quando comparado com os 

animais infectados pela via intraperitoneal. As Figuras 15 e 16 mostram imagens 

representativas das análises de microscopia confocal para a expressão de fibronectina no 

tecido muscular cardíaco no 42º e 180º DAI respectivamente, dos camundongos infectados 

com as formas tripomastigotas do T. cruzi pela via oral e via intraperitoneal. 
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Figura 14.  Quantificação da expressão de fibronectina no tecido muscular cardíaco 

durante a infecção de camundongos Swiss pela via oral (VO) e via intraperitoneal (VI) 

com formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular da cepa Be-78 do T. 

cruzi no 42º e 180º dias após a infecção. A linha tracejada representa a média dos valores 

da intensidade de fluorescência do grupo controle não infectado. Diferenças significativas 

foram consideradas quando p<0.05 apontadas, como “a” e “b” para comparação entre os 

tempos 42º e 180º DAI dentro do mesmo grupo experimental, respectivamente. As linhas 

conectoras indicam diferenças significativas entre os grupos experimentais em um 

determinado tempo de avaliação; *: diferença significativa entre os grupos infectados e os 

animais do grupo controle não infectado. Dados são expressos como Média ± Erro Padrão 

de 8 animais por grupo. Experimento realizado em duplicata. 
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Figura 15. Imagens representativas da análise de microscopia confocal para a expressão de fibronectina no 

tecido muscular cardíaco durante a infecção de camundongos Swiss pela via oral (VO) e via intraperitoneal 

(VI) com formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular da cepa Be-78 do T. cruzi ao final 

da fase aguda (42º DAI). Tecido muscular cardíaco marcado com anticorpo primário anti-fibronectina e 

anticorpo secundário conjugado com Alexa 647 (vermelho). Os núcleos das células são visualizados em azul 

(DAPI). Barra= 50 µm. 
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Figura 16. Imagens representativas da análise de microscopia confocal para a expressão de fibronectina no tecido 

muscular cardíaco durante a infecção de camundongos Swiss pela via oral (VO) e via intraperitoneal (VI) com 

formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular da cepa Be-78 do T. cruzi na fase crônica (180 

DAI). Tecido muscular cardíaco marcado com anticorpo primário anti-fibronectina e anticorpo secundário 

conjugado com Alexa 647 (vermelho). Os núcleos das células são visualizados em azul (DAPI). Barra= 50 µm. 
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5.4.2. Parasitismo, atividade de CK-MB, processo inflamatório e neoformação de 

colágeno na fase crônica da infecção com a cepa Be-78 

 

Na Figura 17 estão representados os resultados das análises da fase crônica dos 

animais infectados pela via oral e via intraperitoneal com a cepa Be-78 do T. cruzi. Não foi 

observada diferença estatística em relação ao parasitismo e atividade da isoenzima CK-MB 

no 180º DAI entre os grupos VO e VI (Figura 17A-B). Assim como em relação à contagem 

de núcleos no tecido muscular cardíaco, onde os animais dos dois grupos infectados 

apresentaram padrão histológico normal, sem a presença de células inflamatórias (Figura 

17C-18). Quando observamos a deposição de colágeno no tecido muscular cardíaco, não 

houve aumento significativo entre os grupos infectados e em relação aos animais do grupo 

controle não infectado (Figura 17D-19). 
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Figura 17. Análises molecular, sorológica e histológicas durante a fase crônica da infecção de camundongos 

Swiss pela via oral (VO) e via intraperitoneal (VI) com as formas tripomastigotas metacíclicas da cepa Be-78 

do T. cruzi. (A) Número de parasitos/mg de tecido muscular cardíaco; (B) Atividade da isoenzima CK-MB; 

(C) Número de células/35493,7 µm2 de tecido muscular cardíaco; (D) Área de colágeno/ µm2 de tecido 

muscular cardíaco. A linha tracejada representa a média dos valores do grupo controle não infectado; *: 

diferença significativa entre os grupos infectados e os animais do grupo controle não infectado. Dados são 

expressos como Média ± Erro Padrão. Experimentos realizados em duplicata. 
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Figura 18. Fotomicrografias representativas do número de células do tecido muscular cardíaco de camundongos Swiss 

após a infecção pela via oral e via intraperitoneal com formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular da 

cepa Be-78 do T. cruzi. (A) Aspecto histológico normal do tecido muscular cardíaco em animais do grupo controle não 

infectado; aspecto histológico compatível com a normalidade em animais infectados pela via oral no 180º DAI em (B) e 

em animais infectados por via intraperitoneal no 180º DAI (C). Hematoxilina- Eosina. Barra= 50 µm. 
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 Figura 19. Fotomicrografias representativas da deposição de colágeno do tecido muscular cardíaco de camundongos Swiss 

após a infecção pela via oral e via intraperitoneal com formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura acelular da cepa 

Be-78 do T. cruzi. (A) Aspecto histológico normal do tecido muscular cardíaco em animais do grupo controle não infectado; 

aspecto histológico compatível com a normalidade em animais infectados pela via oral no 180º DAI em (B) e em animais 

infectados pela via intraperitoneal no 180º DAI (C). Gomori. Barra= 50 µm. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A transmissão oral do T. cruzi é considerada a principal forma responsável pelos casos 

agudos da doença de Chagas no Brasil atualmente, com altas taxas de mortalidade (8-32%) na 

fase inicial da doença, quando comparado com as outras vias de transmissão. Na maioria dos 

casos, a mortalidade está relacionada com a intensa miocardite ocasionada ainda na fase 

aguda, sendo assim é de grande relevância o desenvolvimento de estudos para avaliar quais 

fatores estão relacionados com a presença de lesões cardíacas mais graves na fase inicial da 

doença após a infecção oral.  

O T. cruzi possui uma grande variedade intraespecífica com diferentes cepas que são 

classificadas atualmente de acordo com suas características moleculares e biológicas em 

DTU`s (T. cruzi I-VI), que agrupam as subpopulações geneticamente mais relacionadas 

(Zingales et al., 2009). Apesar das cepas utilizadas nos experimentos pertencerem ao mesmo 

DTU II e ter tropismo cardíaco, estas apresentam características singulares como a diferença 

em relação à sua patogenicidade e resistência ao tratamento com BZN, sendo a cepa VL-10 

mais patogênica e resistente ao fármaco (Schlemper et al., 1982 e 1986; Lana et al., 1986; 

Filardi et al., 1987; Caldas et al., 2008). Além do mais, ainda não existem estudos que 

abordam a infecção oral in vivo com as cepas citadas acima, o que as tornam interessantes 

para a utilização nos experimentos de transmissão oral com o intuito de observar se a via de 

inoculação dos parasitos altera as características da doença que são observadas na literatura 

por outras vias de infecção por essas subpopulações do T. cruzi.  

Uma das características dos surtos da infecção oral é a grande quantidade de formas 

tripomastigotas metacíclicas do parasito que são ingeridos juntamente com os alimentos 

(SVS/MS, 2012). Foi utilizado por isso para a infecção dos animais um inóculo maior de 

formas tripomastigotas metacíclicas de cultura acelular das cepas Be-78 e VL-10 para as duas 

vias de transmissão do T. cruzi avaliadas nos experimentos.  

Os trabalhos presentes na literatura que abordam a infecção oral na doença de Chagas 

apresentam formas diferentes de realizar o inóculo, o que pode influenciar diretamente nos 

resultados de infectividade dos animais em relação às outras vias no mesmo experimento 

(Camandaroba et al., 2002; Eickhoff et al., 2013; Dias et al., 2013; Kuehn et al., 2014; 
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Barreto-de-Albuquerque et al., 2015; Domingues et al., 2015; Silva-dos-Santos et al., 2017; 

Lewis et al., 2018). Sendo assim, uma das primeiras etapas para a realização desse trabalho 

foi padronizar a forma de deposição dos parasitos pela via oral em camundongos. Em relação 

ao inóculo intragástrico, a baixa taxa de infectividade constatada reproduz os resultados que 

foram encontrados por trabalhos na literatura onde após a infecção intragástrica de 

camundongos com as cepas Colombiana, Y, Tulahuén, SC2005 e CL houve uma baixa taxa 

de infectividade dos animais (Camandaroba et al., 2002; Dias et al., 2013; Barreto-de-

Albuquerque et al., 2015; Domingues et al., 2015; Lewis et al., 2018).  Maeda et al. (2016) 

mostraram que as formas metacíclicas lançam no meio as glicoproteínas gp82 e/ou gp90 que 

interagem especificamente com a mucina gástrica, em maior ou menor quantidade, e estão 

associadas com a ativação e inibição respectivamente, da invasão da mucosa gástrica. O 

contato direto do parasito com o ambiente do estômago pode aumentar o tempo de exposição 

dos sítios de ligação específicos presentes na mucina para a gp82 com as glicoproteínas 

liberadas no meio. Com isso, pode ocorrer uma competição pelos sítios de ligação entre as 

gp82 que foram secretadas e aquelas presentes nas formas TM e por consequência uma 

diminuição da capacidade de translocação dos parasitos por meio da mucina e posterior 

replicação celular. Além disso, o contato direto das formas metacíclicas do parasito com o 

conteúdo gástrico pode levar a diminuição daqueles parasitos que não são resistentes à ação 

do suco gástrico, o que interfere diretamente na taxa de infecção desses animais.  

Os resultados obtidos com os animais inoculados na cavidade oral por pipetagem ou 

por gavagem incompleta apresentaram os maiores índices de infectividade, mostrando que a 

interação do parasito com estruturas da cavidade oral e em sequência com o estômago podem 

favorecer a disseminação sistêmica do T. cruzi. De fato, Santos-da-Silva et al (2017) 

mostraram por meio de métodos de bioluminescênca e qPCR que no início da infecção oral 

nos animais inoculados pela via oral, a disseminação sistêmica do parasito ocorre tanto pela 

cavidade nasal e tecidos adjacentes como também pelo estômago. Porém a deposição dos 

parasitos na cavidade oral por meio da pipetagem apresentou um grau de dificuldade maior de 

aceitação do inóculo pelos camundongos e com isso não se têm um controle da quantidade do 

volume ingerido por esses animais, o que pode ter influenciado diretamente os resultados de 

infectividade um pouco menor em relação ao obtido pelo grupo que foi inoculado na cavidade 

oral por gavagem incompleta. Além disso, a interação do parasito primeiramente com a 

cavidade oral faz com que a secreção das glicoproteínas, como citado acima, inicie na parte 
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anterior ao estômago, o que deixaria os sítios de ligação específicos da mucina gástrica livres 

para a adesão das gp82 presentes na superfície das formas TM, ocorrendo então o processo de 

translocação da camada de mucina e a proliferação nas células desse órgão com posterior 

disseminação sistêmica.  

Curiosamente, a utilização do RPMI nos inóculos foi capaz de aumentar a taxa de 

infectividade em todos os grupos avaliados. Dias et al. (2013) encontraram dados semelhantes 

quando comparavam a influência do volume do inóculo utilizando 0,1 ou 1mL de meio LIT 

ao infectar por via intragástrica os camundongos com formas tripomastigotas sanguíneas da 

cepa Y que pertence ao mesmo DTU II das cepas utilizadas nos nossos experimentos. Uma 

hipótese para esse fato seria que o T. cruzi utiliza os nutrientes presentes no meio do inóculo 

para gerar ATP, já que a o processo de adesão e translocação da mucina gástrica é um 

processo dependente de energia (Martins et al., 2009).  

Diante dos resultados obtidos, a forma de realizar o inóculo pela via oral que 

apresentou melhores resultados em ambas as cepas foi na cavidade oral utilizando a agulha de 

gavagem com o RPMI, sendo denominada somente de VO, e utilizado nos experimentos 

seguintes de infecção para avaliar o perfil parasitológico e as lesões cardíacas após o inóculo 

com as cepas Be-78 e VL-10.As curvas de parasitemia dos animais infectados com a cepa Be-

78 e VL-10 apresentaram perfil semelhante entre as vias oral e intraperitoneal, com os 

parâmetros PPP, PP e DPM bem próximos. Curiosamente, os dados encontrados mostram que 

os parasitos que foram inoculados pela via oral alcançaram a circulação sanguínea 

praticamente ao mesmo tempo que aqueles que foram inoculados pela via intraperitoneal, 

apesar da via oral apresentar mais barreiras físicas para que o parasito alcance a corrente 

sanguínea. Dados semelhantes dos parâmetros avaliados da curva de parasitemia foram 

obtidos em camundongos inoculados com formas TM das cepas Y e Tulahuén do T. cruzi pela 

via oral e intraperitoneal (Dias et al., 2013; Barreto-de-Albuquerque et al., 2015). Porém 

quando foi utilizado formas tripomastigotas sanguíneas para a infecção oral com as cepas 

Peruviana e Colombiana e Y a detecção do T. cruzi no sangue dos animais foi mais tardio e a 

parasitemia foi menor em comparação com o grupo infectado por via intraperitoneal 

(Camamdaroba et al., 2002; Kuen et al., 2014). Isso mostra que além da escolha do local de 

inóculo do parasito, a forma evolutiva a ser utilizada nos experimentos pela via oral possui 

grande relevância, uma vez que essas apresentam características intrínsecas que podem 

influenciar na taxa de infectividade. O início da infecção pelo T. cruzi ocorre por meio da 



                                        
 

55 

 

interação das formas metacíclicas ou sanguíneas com as células do hospedeiro seja por 

quaisquer vias de transmissão, apesar de alguns trabalhos mostrarem que as formas 

epimastigotas podem estar relacionadas também com esse processo no hospedeiro (Kessler et 

al., 2017). Porém somente as formas TM possuem moléculas de superfície estudadas que 

estão relacionadas com a adesão específica à componentes do estômago.  

Hoft et al. (1996) observou que as formas metacíclicas do parasito possuíam alguma 

característica específica que as tornava mais eficientes na infecção oral em comparação com 

as formas tripomastigotas sanguíneas, o que foi confirmado mais tarde em experimentos in 

vivo e in vitro  a interação de glicoproteínas específicas das formas metacíclicas do T. cruzi 

que direcionam a translocação do parasito por meio da mucina gástrica (Neira et al., 2003) As 

moléculas presentes na superfície das formas TM do parasito  que foram estudadas e estão 

associadas à esse processo são denominadas gp82 e gp30. Estas se ligam à receptores 

específicos presentes na mucina gástrica o que possibilita a translocação do T. cruzi que pode 

então aderir à células epiteliais da mucosa gástrica, onde a interação com receptores presentes 

na membrana plasmática das células epiteliais leva a ativação de vias de sinalização que 

resultam na internalização do parasito (Teixeira et al., 1985; Cortez et al., 2003; Neira et al., 

2003; Maeda et al., 2012).  

As altas taxas de mortalidade na infecção oral são em sua maioria associadas à grande 

quantidade de parasitos que são ingeridos (Paredes et al., 2020). Porém mesmo recebendo o 

mesmo inóculo, o percentual de sobrevida dos camundongos infectados pelas vias oral e 

intraperitoneal com a cepa Be-78 foi diferente, onde somente 44% dos animais do grupo VO 

sobreviveram até o 180 DAI enquanto que no grupo VI esse percentual foi de 84%, o que 

representa aproximadamente quase o dobro (1,9x) de sobrevida. Um dado importante é que a 

maioria dos óbitos do grupo VO ocorreu ainda na fase aguda da infecção (36%), enquanto que 

no grupo VI cerca de 6% dos animais morreram no mesmo tempo avaliado, o que leva à 

hipótese de que a via de infecção exerce influência no comportamento do parasito na infecção 

experimental por essa subpopulação do T. cruzi. Na infecção com a cepa VL-10 o grupo VO e 

VI apresentaram 0% de sobrevida na fase aguda da doença, assim como relatado por 

Schlemper et al. (1983) durante a primeira caracterização dessa subpopulação do T. cruzi na 

infecção intraperitoneal, porém no grupo infectado pela via oral a totalidade de mortalidade 

foi mais precoce, no 22º DAI, já no grupo VI no 32º DAI. Esses resultados reforçam a 



                                        
 

56 

 

característica de altas taxas de mortalidade que são encontradas na transmissão oral do T. 

cruzi nas primeiras semanas da doença (Perez-Molina et al., 2017). 

A fase aguda da doença de Chagas na transmissão vetorial é conhecida por apresentar 

altos níveis de parasitemia e parasitismo, sendo na maioria das vezes assintomática ou com a 

presença de miocardite aguda em poucos casos. No caso da infecção oral, a fase aguda é 

representada por quadros sintomáticos, com o acometimento cardíaco mais precoce, 

apresentando intensa miocardite e as altas taxas de mortalidade ainda nas primeiras semanas 

da doença (Paredes et al., 2020).  Para o estudo do comprometimento cardíaco na fase aguda 

da infecção oral no modelo murino com as cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi, foi então 

avaliado inicialmente o parasitismo, a presença de lesão dos cardiomiócitos e o recrutamento 

de células inflamatórias. 

 Na infecção oral com a cepa Be-78, foi detectado maior parasitismo no 21º DAI, e 

dosagem de CK-MB no 14º e no 35º DAI. O processo inflamatório foi encontrado durante 

todos os tempos avaliados da fase aguda, do 21º DAI ao 35º DAI mais intenso. Esses dados 

mostram que provavelmente nos dias anteriores ao 14º dia após a infecção, as células do 

coração desses animais já eram sítio de replicação do T. cruzi, como encontrado por Silva-

dos-Santos et al (2017) pela técnica de qPCR, que detectou DNA do parasito nos primeiros 60 

minutos e no 7º DAI no tecido muscular cardíaco dos camundongos inoculados pela via oral. 

Sendo assim, podemos inferir que o processo inflamatório presente no 14º DAI no grupo VO 

é resultado da lise das células do tecido muscular cardíaco provocada pela replicação 

intracelular do T. cruzi. Esse processo resultou então na liberação de CK-MB e de moléculas 

antigênicas, que estimulam a expressão de citocinas e quimiocinas que atuam na migração de 

células inflamatórias ainda no início da fase aguda, com o objetivo de controlar a replicação 

do parasito, o que podemos observar após o 21º DAI. Nos animais infectados pela via 

intraperitoneal, a carga parasitária foi maior nos dias 21 e 28 após a infecção, porém não 

houve aumento de CK-MB durante a fase aguda. O fato de não ser possível detectar a 

isoenzima no sangue desses animais pode indicar que as lesões das células podem ter ocorrido 

em menor quantidade não sendo possível detectar a presença de CK-MB. No grupo VI 

ocorreu processo inflamatório no 35º e 42º dia após a infecção, aproximando dos dados 

obtidos por Vieira et al. (2012) onde os camundongos inoculados por via intraperitoneal com 

formas tripomastigotas metacíclicas da cepa Be-78 apresentaram infiltrado inflamatório mais 

tardio. O processo inflamatório foi suficiente para o controle do parasitismo, uma vez que no 
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35º DAI este já se encontrava reduzido. Esses dados mostram que na infecção aguda com a 

cepa Be-78, os animais inoculados pela via oral apresentaram lesão cardíaca e miocardite 

mais precoce e intensa em relação à via intraperitoneal. 

Em relação à fase aguda da infecção com a cepa VL-10, o parasitismo cardíaco dos 

grupos VO e VI não apresentou diferenças significativas nos tempos avaliados. Porém o 

marcador de lesão cardíaca e o processo inflamatório, aumentou no 14º e 21° DAI nos 

animais infectados pela via oral, enquanto no grupo VI tanto os valores de CK-MB quanto o 

processo inflamatório foram maiores somente no 21º DAI. Esses dados revelam que na 

infecção oral, como foi observado nos experimentos com a cepa Be-78, o parasitismo 

cardíaco provavelmente foi mais precoce resultando em lesões celulares e migração de células 

inflamatórias no início da fase aguda, sendo essas alterações histológicas mais avançadas em 

relação aquelas observadas na via intraperitoneal.  

Diante do exposto sobre as duas cepas no que se diz respeito às alterações histológicas 

no tecido muscular cardíaco observadas na fase aguda da doença, podemos sugerir que os 

danos cardíacos possam ter sido responsáveis pelas altas taxas de mortalidade observada nos 

experimentos. De fato, na doença de Chagas humana transmitida pela via oral, o grande 

número de óbitos, registrados inclusive nas primeiras semanas da infecção, estão relacionados 

com a intensa miocardite aguda (Paredes et al., 2020). Além do mais, dados não publicados 

do nosso grupo de pesquisa sobre a avaliação do trato digestivo dos mesmos animais em 

estudo, mostram que na infecção oral com a cepa Be-78 o processo inflamatório foi 

encontrado no estômago e no duodeno somente no 28º DAI (Carvalho et al., 2017). Sobre a 

infecção com a cepa VL-10, os dados já analisados mostram processo inflamatório no 

duodeno no 14º e 21º e no cólon no 21º DAI, porém de forma mais moderada em relação ao 

apresentado no coração desses animais (Ferraz et al., 2018). Esses dados reforçam ainda mais 

a possibilidade que na infecção oral, as lesões cardíacas e a intensa miocardite aguda 

ocasionada pelo parasito pode ter sido responsável pela alta taxa de mortalidade desses 

animais, uma vez que a inflamação encontrada no TGI foi bem menor.  

 Avaliando outros estudos sobre a infecção oral com T. cruzi pode-se observar que nos 

camundongos infectados com formas tripomastigotas da cepa Y, que pertence ao mesmo DTU 

das cepas Be-78 e VL-10, as alterações histológicas foram mais tardias, com o processo 

inflamatório moderado presente somente no 30º DAI. Isso mesmo com o inóculo 20x maior 

do que o utilizado pelo presente estudo (Dias et al., 2013). Já no estudo de Barreto-de-
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Albuquerque et al. (2015), após a infecção oral com a cepa Tulahuén, que pertence ao DTU 

IV, os animais infectados pela via oral apresentaram baixo processo inflamatório cardíaco. 

Esses dados mostram que além da via de infecção, as características de cada subpopulação do 

T. cruzi, até aquelas que pertencem ao mesmo DTU, também influenciam no curso da doença.   

Para verificar se ocorreu o reparo do tecido muscular cardíaco após as lesões 

ocasionadas pela infecção, foi avaliada a deposição de tecido conjuntivo do coração. Na 

infecção com a cepa Be-78 o reparo tecidual não foi observado na fase aguda em ambas as 

vias de infecção. Já na infecção com a cepa VL-10, somente o grupo VI apresentou deposição 

de colágeno, podendo ser uma tentativa de solucionar a lesão tecidual mais precoce, ainda no 

início da infecção. 

 Como ainda existem várias lacunas em relação ao desenvolvimento da patogênese da 

doença de Chagas, o estudo de moléculas que podem estar associadas à interação do parasito 

com o cardiomiócito se faz relevante. O processo de adesão e invasão das células pelos 

agentes infecciosos ocorre por meio da interação com receptores presentes na membrana do 

parasito e da célula alvo. Alguns trabalhos mostram a importância da FN na interação do T. 

cruzi com células do hospedeiro resultando numa maior internalização do parasito e na 

migração de células inflamatórias durante a infecção por protozoários (Wirth et al., 1984; 

Ouaissi et al., 1984; Noisin et al., 1989; Silva et al., 2018). Somente os animais do grupo VO 

apresentaram aumento da expressão de fibronectina nos cardiomiócitos no 42º DAI; e assim 

como Calven et al (2004), os resultados mostraram uma relação positiva entre a intensidade 

do processo inflamatório durante toda a fase aguda com o aumento da expressão de 

fibronectina, sugerindo a associação da fibronectina com a migração de células inflamatórias 

(Marin et al., 2001). De fato, também foi observado essa relação na infecção natural de cães 

por Leishmania infantum que apresentaram aumento da produção de proteínas da MEC como 

a fibronectina no baço, concomitante com o intenso processo inflamatório que ocorreu no 

início da doença (Silva et al., 2018). Ou seja, o aumento da fibronectina pode ter influenciado 

a presença da intensa miocardite observada nos animais do grupo VO por meio da otimização 

da internalização do parasito e do direcionamento das células inflamatórias por meio do tecido 

muscular cardíaco. 

Em relação à fase crônica da infecção com a cepa Be-78, não foram encontradas 

alterações significativas. O processo de deposição de colágeno pode ser mais tardio no caso 

da infecção com essa subpopulação do T. cruzi, sendo assim se faz necessário um maior 
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tempo de avaliação dos animais da fase crônica. De fato, mesmo após 2 anos de infecção não 

foi observado fibrose no intestino de camundongos infectados com a cepa Be-78 (Nogueira et 

al., 2011). Além disso, Lewis et al. (2018) ao avaliarem o parasitismo, processo inflamatório 

e fibrose na fase crônica de animais infectados pela via oral com a cepa CL, também não 

encontraram alterações no tecido muscular cardíaco.   

Em suma, os resultados obtidos neste estudo mostram que a via de inóculo das formas 

tripomastigotas metacíclicas influenciou no curso da infecção de camundongos Swiss com as 

cepas Be-78 e VL-10. A infecção pela via oral estabeleceu uma intensa miocardite aguda mais 

precoce e altos índices de mortalidade, assemelhando-se com as características encontradas na 

infecção oral na doença de Chagas em humanos (Perez-Molina et al., 2017; Paredes et al., 

2020). Porém, se faz necessário mais estudos sobre as formas de realizar o inóculo pela via 

oral na infecção experimental no modelo murino, já que o local de deposição do parasito na 

cavidade oral é capaz de interferir diretamente na evolução da infecção. Espera-se que o 

presente trabalho possa fornecer informações para pesquisas futuras sobre o 

comprometimento cardíaco na infecção oral experimental por diferentes cepas do T. cruzi.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho permitiram concluir que a infecção realizada pela 

via oral causou lesões cardíacas mais precoces na fase aguda em relação à via intraperitoneal, 

com a presença de processo inflamatório mais intenso porém sem alteração na deposição de 

colágeno na fase crônica. 
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8. PERSPECTIVAS  

 

-Avaliar a expressão da proteína de junção conexina-43 no tecido muscular cardíaco dos 

animais infectados pela via oral e intraperitoneal com as cepas Be-78 e VL-10 do                   

T. cruzi; 

-Avaliar o fenótipo celular no tecido muscular cardíaco dos animais infectados pela via oral e 

intraperitoneal com as cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi; 

-Avaliar a expressão da gp82 nas formas tripomastigotas metacíclicas derivadas de cultura 

acelular das cepas Be-78 e VL-10 do T. cruzi. 
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10.  ANEXO  
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