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O uso de modelos animais para o estudo da infecção por Trypanosoma cruzi foi estabelecido desde o artigo
original no qual Carlos Chagas descreveu a doença que leva seu nome (Chagas, 1909). Antes que a infecção fosse
verificada nos humanos ou nos animais domésticos, Chagas enviou para Manguinhos os barbeiros infectados
coletados na área endêmica de Minas Gerais onde estava trabalhando e, no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz
alimentou esses hematófagos em macacos Callitrhrix penicillata, observando parasitemia patente nos animais
vinte a trinta dias depois. Escreveu Carlos Chagas em 1922:
a verificação da doença precedeu aqui a descoberta do parasita que a ocasiona, e quando no sangue periférico de uma criança
febril, observamos o flagelado patogênico, de sua biologia já possuíamos noção completa, adquirida em demorados estudos
anteriores.

Até as décadas de 30-40, cobaias, cães, coelhos, outros macacos e também o camundongo branco, foram
utilizados para o estudo da infecção experimental, tanto pelo próprio Chagas e sua equipe do Instituto Oswaldo
Cruz, como por seus discípulos, em especial Emmanuel Dias. Ratos e camundongos foram também utilizados
por outros grupos como os de E. Brumpt em São Paulo, A. Robertson e C. A. Kofoid nos EUA, e Henri Galliard
na França. A partir da década de 60, provavelmente por influência do intenso uso do camundongo como modelo
básico em estudos de imunologia geral, bem como pela facilidade e baixo custo da manutenção desses animais em
biotério, os trabalhos com infecção experimental por T. cruzi acumularam-se cada vez mais no modelo do camundongo. A revisão comparativa mais recente sobre modelos animais para a doença de Chagas foi publicada por
Cabeza-Meckert & Laguens (1994).
Atualmente a maioria das instituições de pesquisa dispõe de Comissões de Ética específicas para analisar os
projetos que envolvem o uso de animais, e aprovar seus procedimentos experimentais, indicando sua adequação
ou não, pendências e substitutos quando necessário. No Capítulo 20 (Anexos) são encontrados os Princípios
Éticos Básicos para Pesquisa e Experimentação com Animais, bem como os contatos com instituições que tem
contribuído para o aperfeiçoamento contínuo das normas deles decorrentes.

133

DOENÇA DE CHAGAS: MANUAL DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

9.1

Camundongo
Tania C. Araújo-Jorge

9.1.1 Características do Mus Domesticus Domesticus
(Camundongo) como Modelo para a Infecção
por Trypanosoma cruzi
Os parâmetros reprodutivos do camundongo são:
•
•
•
•
•
•
•

idade de acasalamento: cinqüenta a sessenta dias;
período de gestação: dezoito a 21 dias;
filhotes por parto: três a dez;
idade de desmame: dezoito a 21 dias;
peso ao nascimento: 1,5 g;
peso ao desmame: 10 g;
peso ao acasalamento: 25 g.

Hoje confirmadas e ampliadas por diversos autores, as seguintes características básicas da infecção no camundongo foram descritas por Chagas (1909) e por seu discípulo E. Dias (1934):

• existem diferenças no curso da infecção (cinética, intensidade e mortalidade) a depender da espécie hospedeira
utilizada e da origem dos parasitas;

• animais jovens apresentam maior susceptibilidade à infecção experimental que animais adultos;
• qualquer que seja o material infectante utilizado (sangue de animal ou fezes de barbeiro infectado), a intensidade da infecção depende do número de parasitos inoculados;
• tanto formas tripomastigotas metacíclicas como as sangüíneas são infectivas para o camundongo, deflagrando a
forma aguda, e nos casos de sobrevivência a essa fase, também a forma crônica, apresenta as características
histopatológicas da doença humana, ao menos em sua forma cardíaca;
• durante toda a fase inicial da infecção, seja qual for a via de inoculação utilizada, existe sempre parasitemia, ainda
que subpatente, pois com o sangue de animais inoculados por apenas 24 horas pode-se transferir a infecção para
outro animal;
• formas metacíclicas do vetor apresentam maior capacidade de penetração nas células do sítio de inoculação e não
aparecem rapidamente na circulação, precisando de um período de proliferação tecidual preliminar maior do
que tripomastigotas sangüíneos para se evidenciar a parasitemia;
• qualquer via de inoculação deflagra qualitativamente um curso similar de infecção, diferindo somente no tempo
necessário para observação de parasitemia patente e para início do período de mortalidade;
• o principal local de multiplicação inicial do T. cruzi é ao nível dos tecidos do ponto de inoculação dos parasitas;
• o homem e os animais experimentais que sofreram infecção pelo T. cruzi adquirem certo grau de imunidade
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contra esse parasita, pois animais infectados reinoculados demonstram grande resistência à infecção. No entanto
essa imunidade é relativa, pois em certos casos pode haver “recidivas”.
As características que se seguem foram descritas num vasto número de estudos que utilizaram o camundongo
como modelo experimental:

• heterogeneidade do curso da infecção dependente da especificidade da cepa/clone de T. cruzi e da linhagem exo
ou endocriada do camundongo;
• alta letalidade na fase aguda ante cepas patogênicas, com elevada parasitemia, presença de amastigotas em
macrófagos de baço, fígado e tecido adiposo, em cardiomiócitos, músculo esquelético e liso, em neurônios e na
neuroglia;
• pan-infectividade tissular na fase aguda com intensidade elevada em alguns órgãos, a depender do par parasitahospedeiro (Lenzi et al., 1996);
• na fase crônica a pan-infectividade persiste, pois é possível recuperar parasitas de praticamente todos os órgãos
(McCabe et al., 1989);
• fase aguda com sinais de imunossupressão transitória, ativação policlonal e apoptose;
• fase crônica com soropositividade (convencional e lítica) e parasitemia subpatente, miocardite e miosite, fibrose,
inflamação em camadas do intestino, alterações funcionais do coração e eletrocardiográficas (bloqueios atrioventriculares de primeiro e segundo graus, extra-sístoles, distúrbios de condução intraventricular com aumento
do complexo QRS) e encontro eventual de megavísceras;
• a miocardite induzida por T. cruzi é um processo progressivo, e a intensidade das lesões inflamatórias está
provavelmente relacionada à extensão dos danos miocárdicos iniciados durante a fase aguda (Schlemper et al.,
1983; Marinho et al., 1999);
• reversão de lesões histopatológicas pelo tratamento com agentes tripanocidas tanto na fase aguda como na fase
crônica;
• apesar da pan-infectividade, pode ser observado um marcado histotropismo de certas cepas para certos órgãos
(Melo & Brener, 1978). Recentemente esse tropismo tem sido atribuído a características das próprias cepas,
pois comparando-se quinze isolados dos três principais clones genotípicos do T. cruzi (Diego et al., 1998), foi
observado que todos induzem à formação de infiltrados inflamatórios no miocárdio, mas que a formação de
pseudocistos (ninhos de amastigotas) varia com a cepa, ocorrendo em 20% dos isolados do genotipo 20, 50%
do genótipo 19 e 83% do genotipo 39, caracterizando claramente um potencial replicativo diferente destes
genotipos no tecido cardíaco. Outro achado interessante nesse sentido foi a descoberta de que animais infectados
simultaneamente por dois isolados de T. cruzi (cepa JG e clone Coll.7G2), que podiam ser identificadas por
técnicas moleculares específicas (LSSP-PCR), mostraram distribuição tissular claramente diferente entre elas,
indicando uma influência do polimorfismo genético das populações de T. cruzi infectantes na patogênese da
cardiopatia chagásica crônica (Andrade et al., 1999).

9.1.2

Aplicações do Modelo Camundongo

As fases aguda e crônica da doença de Chagas, com suas características parasitológicas, imunológicas e
histopatológicas (ver Capítulo 4) já foram reproduzidas no modelo camundongo, em diferentes graus de severidade a depender do par parasita-hospedeiro (cepa de T. cruzi-linhagem de camundongo) utilizado (ver a seguir).
Também a infecção congênita já foi reproduzida, apresentando características similares à doença de Chagas
congênita humana (Cabeza-Meckert & Laguens, 1980; Carlier et al., 1987), com uma incidência de até 4%.
Têm sido muito vastas as aplicações de diferentes cepas de camundongo no estudo da infecção experimental.
Em especial destacam-se estudos sobre:
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• isolamento de cepas patogênicas, quando se utilizam, geralmente, camundongos bastante susceptíveis;
• o curso da infecção em diferentes situações experimentais: cepas/clones de T. cruzi, inóculos, vias de infecção,
constituição genética do hospedeiro (cepas de camundongo e diferentes tipos de cruzamentos), idade, temperatura, sexo, etc.;
• quimioterapia;
• a caracterização das respostas inflamatória e imune inata;
• a caracterização da resposta imune global e específica ao parasita e de aspectos auto-imunes;
• a caracterização da evolução das lesões histopatológicas e funcionais dos diversos órgãos e sistemas afetados no
curso da infecção e da doença.

9.1.3

Heterogeneidade no Modelo Camundongo

Uma característica importante do modelo camundongo é a heterogeneidade do curso e intensidade da
infecção, bem como das lesões em diferentes populações (raças, cepas), que se expressa na distinção entre modelos
resistentes e susceptíveis a condições similares de infecção. Essa característica, já apontada na década de 40
(Hauschka, 1947; Pizzi et al., 1948), foi explorada quanto ao mapeamento genético da resistência durante as
décadas de 70 e 80 (Trischmann et al., 1978; Trischmann & Bloom, 1982; Wrightsman et al., 1982, 1984;
Trischmann, 1983; Juri et al., 1990; Eksi et al., 1996), e até hoje é utilizada para facilitar estudos sobre as
características da resposta imune inata e adquirida (Silva J.S. et al., 1995). Os padrões de resistência e susceptibilidade à infecção, medidos através de taxas de mortalidade, tempo de sobrevida e níveis de parasitemia, dependem da
conjunção das cepas do camundongo e do parasita, o que implica em que qualquer estudo tenha que ser interpretado
à luz do modelo usado (Andrade et al., 1985a).
A linhagem CBA foi caracterizada quanto ao curso da infecção por T. cruzi pelo grupo de F. Kierszenbaum
(Hayes & Kierszenbaum, 1981; Kierszenbaum & Budzko, 1982), mas não é um modelo de uso mais generalizado. Camundongos C3H e C57BL/6 são classicamente referidos, respectivamente, como resistentes e susceptíveis à infecção por T. cruzi (Trischmann et al., 1978; Starobinas et al., 1991), contudo, eles apresentam
respostas inversas às usualmente descritas quando infectados com o clone SylvioX10 (Postan et al., 1983,
1984); os camundongos C57BL/6 são extremamente suscetíveis à infecção pela cepa Tulahuen de T. cruzi
(Silva et al., 1992). Como disse Tarleton (1995) “não é possível fazer-se qualquer generalização de um achado
em modelo experimental sem que seja no contexto estrito do par hospedeiro-parasita usado como modelo”.
No entanto, como a doença humana também varia desde formas assintomáticas e muito brandas até as
muito severas e letais, o fato de o camundongo apresentar fenótipos heterogêneos quanto à resistência à infecção
o torna um modelo adequado. As diferentes combinações de cepa de camundongo com cepa/clone de parasita
tendem a se distribuir nesse espectro quando analisados diversos parâmetros, sejam eles parasitológicos,
imunológicos, histopatológicos, eletrofisiológicos ou bioquímicos. E para não fugir à regra da heterogeneidade
no modelo de camundongo, até o dogma de que todos os camundongos já ensaiados se infectam com T. cruzi e
contraem a doença foi recentemente contestado, com a descrição de um modelo experimental (Balb/C infectado
com clone CL14 de T. cruzi) no qual não se conseguiu observar infecção, mas apenas desenvolvimento de imunidade (Lima et al., 1991).
Em função dessa heterogeneidade, desde os primeiros estudos com animais experimentais, e especialmente
com camundongos, uma questão emerge: o que torna um animal susceptível ou resistente à infecção?
Essa questão foi explorada tanto sob a ótica do parasita como pela ótica do hospedeiro. Assim, foi estudado o
curso da infecção experimental com formas metacíclicas ou sangüíneas, introduzidas por diferentes vias de inoculação;
com isolados (cepas) de diferentes regiões geográficas ou provenientes de diferentes hospedeiros (isolados de vetores,
de reservatórios naturais, de pacientes com diferentes formas clínicas da doença, etc.); com parasitas submetidos à
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atenuação ou aumento da virulência por passagens repetidas em cultura ou em animais, ou ainda pré-incubados
com diferentes drogas ou com diferentes componentes do soro ou plasma de hospedeiros imunes ou não imunes;
entre outras. Hoje sabemos que isso varia com o modelo animal utilizado, com a cepa de T. cruzi inoculada e com o
tamanho do inóculo, e que são determinadas em grande extensão pelo balanço funcional de diferentes citocinas
produzidas no curso da infecção (ver Capítulo 4).
As vias intraperitoneal (IP) e subcutânea (SC) são as mais amplamente utilizadas para inoculação do T. cruzi
em camundongos e os animais jovens são mais susceptíveis que os adultos. A via conjuntival, utilizada em outros
modelos (Ramirez & Brener, 1987), foi menos explorada com camundongos. A via oral foi demonstrada como
eficaz apenas em camundongos de até vinte dias de idade, enquanto a IP promove infecção em qualquer faixa
etária (Culbertson & Kessler, 1942). Mais recentemente, foi demostrado que a infecção via oral ocorre através da
mucosa gástrica e não da mucosa de qualquer outra parte superior do tubo digestivo (Hoft et al., 1996). Apenas
tripomastigotas metacíclicos são competentes para a infecção via oral; com tripomastigotas sangüíneos a infecção
não foi obtida (Hoft, 1996).
Diferenças na resistência entre machos e fêmeas são observadas em alguns modelos e não em outros (Hauschka,
1947; Araújo-Jorge et al., 1992). Até hoje não estão esclarecidos os mecanismos que interferem na resistência dos
animais com relação à idade e ao sexo.
A reprodução da fase crônica da infecção por T. cruzi em camundongos já foi obtida por quatro estratégias: (1)
infecção de linhagens de camundongos susceptíveis com cepas de T. cruzi patogênicas numa combinação de inóculo,
idade dos animais e via de inoculação que permita a sobrevida à fase aguda de uma proporção significativa dos
animais infectados (Federici et al., 1964; Laguens et al., 1980); (2) infecção de camundongos com uma dose letal
de parasitas seguida de tratamento com drogas tripanocidas que assegurem a sobrevida na fase aguda sem cura
parasitológica (Andrade et al., 1970; Marinho et al., 1999); (3) infecção de linhagens de camundongos resistentes
ou susceptíveis com cepas de parasitas de baixa patogenicidade, especialmente a cepa CA1 e os clones CL-Brener e
Dm28c, com inóculos subletais (González-Cappa et al., 1981; Araújo & Chiari, 1989; Lopes et al., 1995); (4)
infecção com cepas patogênicas em animais imunizados com cepas atenuadas (Johnson et al., 1963; Hudson, 1984;
McCormick & Rowland, 1989; Milei et al., 1991; Gomez et al., 1996).

9.1.4

Modelos mais Amplamente Utilizados

Um dos maiores problemas para o entendimento e sistematização dos dados existentes sobre a imunobiologia e
imunopatologia na doença de Chagas experimental é o fato de não haver um modelo comum, de eleição, usado pela
maioria dos grupos que trabalham na área. Certos grupos se concentram num único modelo e caracterizam-no sob
vários parâmetros. Isso é útil do ponto de vista da biologia geral da infecção, delineando um quadro mais completo da
resposta do hospedeiro ao parasita, mas deixa a desejar quanto à possibilidade de extrapolação dos dados para outros
modelos e mesmo para humanos. Outros laboratórios buscam analisar um mesmo fenômeno em diferentes modelos
para firmar conceitos que possam ser generalizados com relação à infecção.

9.1.4.1 Camundongos exocriados Swiss, não isogênicos
Desde os primeiros experimentos com o camundongo branco, até hoje, o camundongo albino Swiss, não
isogênico, tem sido um modelo amplamente utilizado. Os animais são extremamente sensíveis às diversas cepas
do parasita (Andrade et al., 1985a) e não apresentam diferença na resistência quanto ao sexo (Luz et al., 1995).
No entanto, isolados de T. cruzi provenientes de animais silvestres podem apresentar parasitemia baixa e 100%
de sobrevivência (ver Capítulo 3). Pelo seu baixo custo, os camundongos Swiss são muito utilizados em estudos
de quimioterapia experimental (ver Capítulo 7), que implicam no estudo de grande número de animais e avaliação de sobrevida (Gutteridge et al., 1978). A reversibilidade de lesões musculares em animais crônicos após
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quimioterapia tripanocida foi demonstrada nesse modelo (Andrade et al., 1991; Segura et al., 1994). Os primeiros estudos eletrocardiográficos em camundongos infectados também foram feitos nesse modelo (Packchanian &
Robinson, 1958) e mostraram claramente que existem diferenças significativas nos traçados de animais crônicos
em relação aos normais. Alterações eletrocardiográficas e correlação destas com lesões histopatológicas no sistema
de condução também foram descritas em camundongos Swiss (Andrade & Sadigursky, 1987). A descrição das
cepas Y e CL como polares em relação a curvas parasitêmicas e ao tropismo tissular foi feita nesse modelo (Melo
& Brener, 1978), assim como a caracterização biológica do clone Dm28c (Contreras et al., 1988). A influência
da cepa de parasita na resistência do hospedeiro também foi confirmada no modelo Swiss (Andrade et al., 1985b).
Algumas podem ser extremamente virulentas, como a cepa Y (Silva & Nussensweig, 1953), enquanto outras não,
como a Tulahuen (Cardoni et al., 1986). Com inóculos baixos de cepas pouco virulentas foram obtidas cronicidade
(Laguens et al., 1980) e reprodução da miocardiopatia chagásica humana crônica, com fibrose, poucos parasitas
intracelulares, alterações eletrocardiográficas, sorologia positiva, parasitemia subpatente evidenciada por xenodiagnóstico
ou inoculação em camundongos recém-natos, e associação eventual com megavísceras (Laguens et al., 1981; Milei
et al., 1984; Molina et al., 1988). Um estudo com setenta animais crônicos demonstrou que mesmo em animais
com testes parasitológicos persistentemente negativos, a infecção ativa pode ser evidenciada quando se submetem
os animais à imunossupressão com ciclofosfamida (Magalhães & Andrade, 1994).

9.1.4.2 Camundongos endocriados, isogênicos
O uso de camundongos isogênicos com diferenças no complexo maior de histocompatibilidade (locus H-2)
e back-grounds genéticos foi revisto por De Titto (1994). Estudos clássicos mostraram, no entanto, que diferente
de certos microorganismos como Mycobacterium leprae, Listeria monocitogenes ou Leishmania donovani, cuja resistência é governada por um gene ou grupo de genes relacionados, a resistência a T. cruzi é regulada por controle
multigênico (Trischmann & Bloom, 1982; Wrightsman et al., 1982, 1984). Não existem linhagens polares,
resistentes ou susceptíveis, mas um gradiente contínuo entre esses dois fenótipos. Além disso, como a resistência
está mais ligada às características da cepa de T. cruzi infectante (Andrade et al., 1985b), um hospedeiro pode ser
resistente e controlar a infecção com algumas cepas, mas não com todas.

9.4.1.3 Camundongo Balb/C
De longe os camundongos Balb/C se configuram na linhagem mais utilizada em estudos experimentais (282 referências na base de dados MedLine com as palavras-chave Balb e Chagas disease, em julho de 1999). Descrito como um dos
modelos mais susceptíveis, e portanto bom para a triagem inicial de drogas e de agentes imunomoduladores que aumentem a resistência, essa cepa é muito utilizada por vários grupos. O modelo Balb/C-cepas Y ou CL foi muito estudado por
grupos no Brasil e na França (Rossi et al., 1984, 1986; Silva et al., 1985; Minoprio et al., 1986, 1988; D’Império-Lima
et al., 1986; Russo et al., 1989). Como controle para o modelo Xid (ver Capítulo 4), a imunologia do camundongo
Balb/C infectado por T. cruzi tem sido amplamente investigada (Minoprio et al., 1991, 1993). O modelo Balb/C-cepa
Colombiana é o preferido e é largamente caracterizado pelo grupo de Ribeiro dos Santos & Pirmez, no Brasil (Ribeirodos-Santos et al., 1992; Silva-Barbosa et al., 1997). O modelo Balb/C-cepa Tulahuen tem sido intensamente utilizado
e caracterizado pelo grupo argentino de Cardoni & De Titto (Cardoni et al., 1986; Rottenberg et al., 1991; Antunes
et al., 1997). O modelo Balb/C-cepa Tehuantepec foi o escolhido e amplamente caracterizado por Carlier et al. (1987). Os
modelos Balb/C-clone Dm28c (Lopes et al., 1995) e Balb/C-cepa CL e clone CL14 (Lima et al., 1991) vêm sendo
utilizados e caracterizados no Brasil.

9.4.1.4 Camundongo C3H
O conjunto de trabalhos realizados por Pizzi et al. (1948, 1953) nas décadas de 40 e 50 introduziram o uso
da linhagem C3H nos estudos de infecção experimental com T. cruzi, em conjunção com a cepa Tulahuen, que é
reticulotrópica e bastante virulenta. Os camundongos C3H são hoje a segunda linhagem mais utilizada (197
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referências encontradas na base de dados MedLine com as palavras-chave C3H e Chagas disease, em julho de
1999). O modelo C3H-cepa Colombiana (104 IP) cronifica, e mostrou-se interessante quanto à reprodução de
características fisiopatológicas e hemodinâmicas observadas em humanos chagásicos crônicos (Federici et al.,
1964; Abelman, 1969). Muitos outros grupos têm usado a cepa C3H para estudos da resposta inflamatória e
imune, ante diferentes cepas e clones de parasitas (Postan et al., 1983; Minoprio et al., 1989; Russo et al., 1989;
Pakianathan & Kuhn, 1994). O modelo C3H-cepa Tulahuen foi caracterizado por Morales et al. (1987), com
relação à miocardiopatia, comparativamente a outras linhagens de camundongo. Recentemente os camundongos
C3H vêm sendo utilizados para estudos da infecção e patologia do sistema nervoso central no Instituto Oswaldo
Cruz (Silva, A. A. et al., 1995).

9.4.1.5 Camundongos C57BL (6 e 10)
Descrita como uma das cepas de camundongos mais resistentes (Pizzi et al., 1948), as linhagens C57BL/6 e
C57BL/10 vêm sendo utilizadas ante diferentes cepas e clones do T. cruzi, por muitos grupos (Reed et al., 1984;
Silva J.S. et al., 1995; Tarleton, 1995). Exatamente por isso é um modelo em que a cronificação pode ser obtida
com certa facilidade, especialmente quando se utilizam inóculos baixos (Postan et al., 1984, 1987a). Muitas
vezes são usados comparativamente com camundongos C3H ou Balb/C. Em todos os casos, no entanto, há que
se referir sempre à cepa do parasita utilizada, pois algumas são extremamente virulentas, inclusive para esse
hospedeiro (Luz et al., 1994).

9.4.1.6 Camundongos geneticamente transformados:
mutantes e knock-outs
O interesse no uso de animais geneticamente deficientes em certa função ou molécula para estudo da
implicação direta ou indireta desta na resistência à infecção já é antiga. Os primeiros animais usados para essa
finalidade foram os camundongos “Biozzi” selecionados quanto à capacidade de produção de anticorpos (alta ou
baixa) por cruzamentos e retrocruzamentos (Kierszenbaum & Howard, 1976). Posteriormente animais B10.D2/
old, geneticamente deficientes no componente C5 do sistema complemento, foram usados para demonstrar que
a lise mediada por complemento não é decisiva na sobrevida nem na parasitemia dos animais na fase aguda
(Dalmasso & Jarvinen, 1980). Os animais “nude”, que não possuem timo, também foram usados como instrumentos para a compreensão do papel de células T na infecção (Gonçalves da Costa et al., 1984; Trischmann,
1984), bem como os animais Xid, que não possuem células BCD5 (Minoprio et al., 1991, 1993). Linhagens
com fenótipos auto-imunes (tais como linhagens com o gene lpr, linhagens NZB e BXSB) também tendem a ser
mais susceptíveis à infecção por T. cruzi (Nickell et al., 1985). Mais recentemente uma série de animais, geneticamente deficientes em certas moléculas, têm sido utilizados para estudos experimentais com diversos agentes
infecciosos, tais como animais knock-out, para os genes de moléculas de histocompatibilidade classe I, sem células
T CD8 maduras (Tarleton et al., 1992), de classe II, sem células T CD4 maduras (Rottenberg et al., 1993), para
os genes RAG e de IL-10 (Abrahamsohn & Coffman, 1996; Hunter et al., 1997), para a cadeia d do TCR
(Santos-Lima & Minoprio, 1996), entre outros. Do mesmo modo, animais deficientes em receptor de IFN-γ,
bem como em óxido nítrico sintetase (Holscher et al., 1998) mostraram um fenótipo extremamente susceptível
à infecção por T. cruzi e permitiram evidenciar o papel crucial que estes mecanismos exercem na resistência dos
animais, como discutido no Capítulo 4. Recentemente foi estudado o curso da infecção por T. cruzi em animais
deficientes em vias de citotoxicidade, como a via Fas (animais gld) e a via perforina (Henriques-Pons et al., 1998;
Lopes et al., 1999). No primeiro caso os animais apresentaram maior susceptibilidade, associada ao desenvolvimento precoce de uma potente resposta Th2, e no segundo maior mortalidade, associada a um descontrole do
grau de inflamação tissular. A perspectiva para os próximos anos é que mais modelos com deficiências gênicas
naturais ou induzidas por recombinação homóloga (knock-outs) venham a ser aplicados para o estudo da
imunopatologia da infecção por T. cruzi.
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9.2

Rato
Luis Eduardo Ramírez, Valdo D. Silva, Eliane Lages-Silva & Edmundo Chapadeiro

O rato é outro modelo animal utilizado no estudo da infecção chagásica. Contudo, tem-se observado que ele
oferece certa resistência ao Trypanosoma cruzi, desenvolvendo uma infecção lenta e pouco evidente, mesmo em
animais recentemente desmamados. Na maioria das vezes, torna-se necessária a utilização de grandes inóculos do
parasita, para se obter parasitemia patente na fase aguda e uma fase crônica com manifestações clínico-patológicas
evidentes. Porém alguns estudos histopatológicos do coração, do trato digestivo e do sistema nervoso central identificaram lesões similares às encontradas na doença de Chagas humana, contradizendo, portanto, aqueles que não
consideram o rato como um bom modelo experimental para a pesquisa da infecção chagásica. Além disso, um estudo
com ratos isogênicos mostrou que, dependendo do background genético, esse modelo também pode apresentar
variabilidade no grau de resistência (Rivera-Vanderpas et al., 1983).
Brand et al. (1949) observaram que a infecção nos animais inoculados com diferentes cepas tem evolução de
aproximadamente três semanas e que, dependendo da sua patogenicidade, os animais podem cronificar ou morrer.
Pizzi et al. (1953) estudaram, comparativamente, a infecção em camundongos isogênicos C3H e ratos infectados
com cepa Tulahuen do T. cruzi e observaram uma menor parasitemia e mortalidade em ratos. Brener (1971) inoculou ratos com 200.000 formas sangüíneas das cepas Y, Berenice, CL e MR e observou, com as duas primeiras, apenas
uma pequena e transitória parasitemia, ao passo que com as outras duas a parasitemia foi elevada e persistente,
sugerindo que essas diferenças poderiam estar relacionadas com a morfologia das referidas cepas. Revelli et al. (1980)
infectaram ratos de poucos dias de idade e adultos jovens com elevadas doses de tripomastigotas sangüíneos de T.
cruzi, pela via subcutânea, e observaram uma fase aguda onde a parasitemia dos animais recentemente desmamados
era maior que a dos animais adultos jovens, não se registrando nenhuma morte. Além disso, observaram uma
resposta imunológica humoral específica e uma miocardite crônica focal com alterações leves do eletrocardiograma.
Beraldo (1987) caracterizou a curva de parasitemia em ratos infectados com diferentes inóculos de formas sangüíneas
por grama de peso corporal e observou que, independentemente da cepa ou do grau do inóculo, havia uma elevação
progressiva da parasitemia até a segunda ou terceira semanas após a infecção. A partir de então, a parasitemia
declinava, tornando-se desprezível ou desaparecendo por completo na quarta semana. O nível máximo de parasitemia
observado não pareceu guardar qualquer correlação com o grau de inóculo administrado. Com base nas curvas de
parasitemia e mortalidade espontânea, definiu a fase aguda da infecção como aquela que se inicia após a inoculação
do T. cruzi até a sexta semana subseqüente. Segundo esse autor, depois desta fase começa a fase crônica, onde a
parasitemia é inaparente e a mortalidade espontânea é baixa. Postan et al. (1987b) infectaram ratos com quatro clones
diferentes de T. cruzi e verificaram padrões distintos de parasitemia, mortalidade e comportamento histopatológico. Um
dos clones desenvolveu fibrose cardíaca mais acentuada e precoce que os demais, levando-os a discutir a influência genética
do parasita e do hospedeiro no curso da infecção. De outro lado, Revelli et al. (1990) demonstraram que, quando os
ratos eram reinoculados com parasitas da mesma cepa, não reproduziam o quadro agudo inicial e não modificavam
o tipo e grau de lesão cardíaca. Esse modelo tem sido utilizado para estudo da rede de citocinas (Revelli et al., 1998),
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confirmando que também no rato a citocina decisiva para a resistência é o IFN-γ.
Estudando as manifestações viscerais na fase crônica em ratos inoculados com a cepa Y, Alcântara (1964) observou
que a cardiopatia era a forma mais freqüente, embora também tenha encontrado a formação de megas, principalmente
no cólon, bexiga, vesícula seminal e útero. Alcântara & Oliveira (1964) demonstraram, durante a fase crônica da
infecção, redução dos neurônios do plexo de Meissner, principalmente da região secretora do estômago e nos cólons
transverso e descendente, assim como também no plexo de Auerbach, desde o estômago até o reto. Scorza & Scorza
(1972) estudaram o miocárdio de ratos infectados com a cepa Y e verificaram que grande número de animais morria
entre o décimo e o 25o dias pós-inoculação, apresentando miocardite, ganglionite e periganglionite intensas. Chapadeiro
et al. (1988) estudaram a evolução da cardiopatia em ratos infectados com diferentes inóculos das cepas Y, Colombiana
e 12SF de T. cruzi ao longo das fases aguda e crônica, observando que a miocardite progredia com o tempo, associandose à fibrose em 15% dos animais.
Alcântara (1961) encontrou um reduzido número de neurônios pós-ganglionares cardíacos em ratos infectados
pela cepa Y do T. cruzi, à semelhança do observado por Amorim et al. (1973) em pacientes chagásicos crônicos.
Entretanto, esses resultados não foram confirmados por Chapadeiro et al. (1991) em animais cronicamente
infectados, nos quais a contagem de neurônios cardíacos em cortes seriados não apresentou redução numérica
significativa, comparada aos animais controles. Embora as lesões encontradas não tenham sido quantitativamente
significativas, ganglionite e neurite foram mais intensas nos gânglios intracardíacos dos animais infectados, o que
pode explicar a alteração da resposta bradicárdica barorreflexa observada nestes mesmos animais, caracterizando,
portanto, uma disfunção autonômica parassimpática cardíaca no rato chagásico crônico (Chapadeiro et al., 1991;
Junqueira Jr. et al., 1992).
Bestetti et al. (1987) avaliaram o eletrocardiograma de ratos de seis meses de idade infectados com a cepa Colombiana do T. cruzi e observaram alterações similares às encontradas em pacientes chagásicos crônicos. Junqueira Jr. (1991),
num estudo seqüenciado do eletrocardiograma em ratos infectados com as cepas Y, Colombiana e 12SF pareados com
animais controles, não encontrou alterações durante oito meses de infecção, porém verificou que certas arritmias (extrasístoles supraventriculares e ventriculares) eram mais freqüentes nos infectados que nos controles, concluindo que este
modelo parece ser adequado para o estudo da disfunção cardíaca.
Em estudo empregando a monitorização holter do eletrocardiograma em ratos chagásicos crônicos acordados,
observamos (dados não publicados) uma alta prevalência de arritmias cardíacas, caracterizadas principalmente por
extra-sístoles supraventriculares com ou sem condução aberrante e com freqüência média significativamente maior
nos animais chagásicos. Estes dados, aliados aos resultados obtidos nos estudos eletrocardiográficos convencionais,
permitem concluir que o rato parece ser um modelo adequado para o conhecimento da patogênese e da terapêutica
da disfunção elétrica cardíaca induzida pela infecção pelo T. cruzi. Entretanto, as possíveis causas destas alterações
eletrocardiográficas e das arritmias na infecção chagásica crônica neste modelo permanecem obscuras e, provavelmente, estão associadas à miocardite focal, à fibrose miocárdica (Chapadeiro et al., 1988) e/ou à disfunção autonômica
parassimpática (Chapadeiro et al., 1991; Junqueira Jr. et al., 1992). As Figuras 1 a 8 mostram aspectos da histopatologia
de ratos infectados com T. cruzi.
A falta de estudos imunológicos adequados e a ausência de pesquisas que demonstrem uma progressiva
redução da função contrátil miocárdica que leve ao desenvolvimento de uma síndrome de insuficiência cardíaca
congestiva, como acontece na doença de Chagas humana, parecem explicar porque o rato não é considerado,
ainda, um modelo útil no estudo da infecção chagásica experimental.
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Figura 1 – Inflamação aguda intensa do epicárdio e miocárdio em rato infectado com cepa Colombiana do Trypanosoma cruzi (visão
panorâmica) - HE x 100
Figura 2 – Detalhe da figura anterior mostrando infiltrado inflamatório predominantemente mononuclear, no endomísio; fenomenos
degenerativos de necrose de grandes números de fibras miocárdicas. Ninhos de amastigotas no interior das fibras - HE x 200
Figura 3 – Outro detalhe da mesma figura mostrando formas amastigotas no endomísio, circundadas por mononucleares; intenso
edema do interstício e fenômenos degenerativos com ruptura de fibras miocárdicas - HE x 400
Figura 4 – Ganglionite atrial aguda em rato infectado com cepa São Felipe. Observa-se infiltrado inflamatório mononuclear com
intensos fenômenos degenerativos e destrutivos de vários neurônios - HE x 400
Figura 5 – Mesmo caso da figura anterior. Observa-se ninho de amastigota e infiltrado inflamatório mononuclear no tecido de
condução (feixe átrio- ventricular) situado nos 2/3 superiores à direita da fotomicrografia - HE x 200
Figura 6 – Miocardite crônica focal em rato infectado com a cepa Colombiana. Nota-se pequeno foco de infiltrado inflamatório
mononuclear ao lado de ninho de amastigotas (seta) - HE x 400
Figura 7 – Miocardite crônica em rato infectado com a cepa Y. Observa-se intensa fibrose difusa endomisial com discreto infiltrado
mononuclear; hipertrofia acentuada da maioria das fibro-células; atrofia, degeneração e necrose de outras. HE x 200
Figura 8 – Ganglionite atrial crônica em rato infectado com a cepa Colombiana. Observa-se intenso infiltrado inflamatório e destruição
da maioria dos neurônios - HE x 200
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9.3

Calomys Callosus
Sonia G. Andrade

O Calomys callosus callosus (Rodentia, Cricetidae) é um reservatório natural do Trypanosoma cruzi (Ribeiro,
1973; Mello e Teixeira, 1977). A biologia do C. callosus e a sua manutenção em laboratório foram descritos por
Mello (1984) e têm fornecido importantes subsídios para estudos posteriores. Além disso, diversos trabalhos
foram desenvolvidos utilizando este animal como modelo da doença de Chagas experimental (Mello et al., 1979;
Mello & Borges, 1981; Borges et al., 1982).
Este modelo oferece muito interesse, pois sendo um reservatório silvestre poderá estar albergando cepas do T.
cruzi sem desenvolver doença aparente e, deste modo, contribuindo para a manutenção das fontes de contaminação dos vetores nos seus ecótopos silvestres. Por outro lado é de interesse verificar como se comporta este animal
quando infectado por cepas do T. cruzi mantidas em laboratório, comparando com o comportamento biológico
no camundongo. Com este objetivo, foi feito o estudo da infecção do C. callosus com diferentes cepas do T. cruzi
em comparação com o camundongo, não só quanto ao desenvolvimento de lesões histopatológicas, como em
relação à ativação dos macrófagos peritoneais destes animais ante a infecção (Borges et al., 1992). As cepas do T.
cruzi utilizadas neste estudo foram as Y, F, M226 (isolada de C. callosus naturalmente infectado) e Costalimai
(isolada de Triatoma costalimai).
Os principais resultados obtidos foram (Borges et al., 1992, 1995):

• o C. callosus mostrou níveis parasitêmicos superponíveis aos do camundongo, com as cepas Y e F; porém,
enquanto os camundongos tiveram alta mortalidade, todos os C. callosus sobreviveram à infecção, mostrando
regressão das lesões histopatológicas entre quarenta e sessenta dias;
• com as duas cepas do T. cruzi de origem silvestre (M226 e Costalimai) os camundongos não desenvolveram
parasitemias patentes, porém apresentaram intensas lesões tissulares enquanto os C. callosus desenvolveram
baixas parasitemias e ausência de lesões, indicando uma adaptação e maior resistência às cepas silvestres;
• a ativação de macrófagos peritoneais foi idêntica em camundongos e C. callosus infectados com a cepa Y. Na infecção
com a cepa F a liberação de H2O2 foi idêntica nas duas espécies porém variou no timing, pois continuava elevada em
camundongos após os sessenta dias quando as lesões estavam presentes e era muito baixa nos C. callosus entre quarenta
e sessenta dias, correspondendo à regressão das lesões, observada nesta espécie;
• as maiores diferenças na liberação de H2O2 de macrófagos peritoneais foram vistas com as duas cepas silvestres
(Costalimai e M226). A cepa Costalimai determinou no camundongo altos níveis de ativação dos macrófagos,
que corresponderam à intensa agressão tissular determinada por esta cepa, enquanto o C. callosus apresentou
apenas discreta ativação de macrófagos e ausência de lesões. Os mesmos achados foram obtidos com a cepa
M226;
• o estudo dos níveis de γ-interferon (IFN-γ) no C. callosus demonstrou que as diferentes cepas induzem a
produção desta interleucina, sendo os níveis mais altos observado no soro dos animais infectados com a cepa F,
a qual se caracteriza por determinar no C. callosus lesões de grande intensidade no miocárdio e no músculo
esquelético na fase aguda da infecção com regressão total aos sessenta dias;
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• o C. callosus infectado pela cepa F se constitui, desta maneira, em um excelente modelo para o estudo da
resistência nesta espécie e a sua correlação com os aspectos peculiares da sua patologia.
De fato, embora considerado “resistente” devido à ausência de mortalidade e negativação parasitêmica, o C.
callosus desenvolve intensas lesões inflamatórias no músculo esquelético e no miocárdio, com predominância de
macrófagos (que assumem aspecto epitelióde), linfócitos e fibroblastos (Figuras 9 e 10). Simultaneamente se
desenvolve intenso processo fibrogênico, que se inicia precocemente (26 a 30 dias), com acentuada proliferação
fibroblástica e espessamento da matriz intercelular com depósito de colágeno (Figura 11). Dos cinqüenta aos
sessenta dias de infecção observa-se regressão da inflamação e da fibrose, restando apenas infiltrados focais residuais (Figura 12). Desenvolve-se nestes animais um equilíbrio parasito/hospedeiro, uma vez que, embora o exame
direto revele parasitemias negativas, os testes parasitológicos mais acurados (xenodiagnóstico, hemocultura e
subinoculação do sangue em camundongos) permitem revelar a persistência da infecção (Andrade et al., 1994).
As peculiaridades apresentadas por este modelo o recomendam para pequisas sobre o controle imunológico da
infecção, o processo de fibrogênese e de regressão espontânea da fibrose. Além disso é um animal de pequeno
porte e de fácil manuseio. A dificuldade está apenas na obtenção e manutenção de colônias destes animais para a
sua fácil utilização, como ocorre com o camundongo.
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Figura 9 – Miocardite difusa; necrose de
fibras cardíacas que estão substituídas por
infiltrado mononuclear (macrófagos e
linfócitos); proliferação de fibroblastos e
depósito matricial intersticial (26 dias de
infecção) - HE x 400
Figura 10 – Músculo esquelético: acentuada miosite com infiltado intersticial
mononuclear de linfócitos e macrófagos.
Numerosas formas amastigotas do
Trypanosoma cruzi em célula muscular (setas) (26 dias de infecção) - HE x 400
Figura 11 – Músculo esquelético, trinta
dias pós-infecção: espessamento da matriz
intersticial com depósito de colágeno em
torno de miócitos e de vasos sangüíneos,
mostrando birrefringência à luz polarizada
em secções coradas pelo método do PicroSirius - x 400
Figura 12 – Músculo esquelético, 56 dias de
infecção: regressão da fibrose, com depósitos
colagênicos intersticiais residuais. Picro-Sirius
(luz polarizada) - x 400
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9.4

Hamster
Luis Eduardo Ramírez, Eliane Lages-Silva & Edmundo Chapadeiro

Embora a susceptibilidade do hamster ao Trypanosoma cruzi seja conhecida, este animal não tem sido utilizado
como modelo no estudo da doença de Chagas. Existem alguns trabalhos mostrando parasitismo em todos os órgãos,
acompanhado de intensa reação inflamatória, fenômenos degenerativos, elevada hiperplasia do sistema macrofágico e
alta mortalidade quando os animais eram inoculados com a cepa Tulahuen (Cariola et al., 1950). A comparação da
infecção deste animal com o camundongo, infectado com diferentes cepas e procedências distintas, mostrou que o
camundongo é mais susceptível que o hamster (Ossimani & Gurri 1954).
Trabalhos sistematizados, realizados em nossos laboratórios através de métodos parasitológicos, sorológicos,
clínicos (radiológicos e eletrocardiográficos) e histopatológicos, tanto na fase aguda, como na fase crônica confirmam que o hamster é susceptível à infecção pelo T. cruzi quando inoculado com diferentes cepas (Y, Vicentina,
Benedito) e pelas vias intraperitoneal, conjuntival, endovenosa e subcutânea (Ramírez et al., 1991, 1993, 1994).
Comparativamente com camundongos, infectados por via intraperitoneal com o mesmo inóculo da cepa Y,
observou-se durante a fase aguda (quinze dias) que o hamster controla mais eficientemente a infecção, apresentando uma parasitemia e parasitismo tissular, respectivamente, 5,9 e 1,9 vezes menor (Ramírez et al., 1996).
Nos dois modelos experimentais, o período prepatente foi similar, com duração de três a quatro dias, porém
o perfil das curvas de parasitemia mostrou algumas diferenças: nos camundongos foi progressivamente ascendente até o oitavo dia da infecção, a partir do qual começou a declinar até se tornar subpatente, confirmando as
observações de outros autores (Melo & Brener 1978; Sousa & Alencar 1984). No hamster, a curva de parasitemia
foi baixa e irregular com o pico máximo no 15o dia, confirmando os achados de Ossimani & Gurri (1954). O
parasitismo tissular no hamster mostrou maior número de ninhos de amastigotas nas células macrofágicas, quando inoculado com a cepa Y, enquanto no camundongo foi maior nas miocélulas da musculatura lisa, o que parece
demonstrar que a cepa Y, durante a fase aguda, é mais macrofagotrópica no hamster e mais miotrópica no
camundongo. Em relação ao tecido gorduroso, não foi possível estabelecer, com certeza, a localização dos parasitas, se nos macrófagos ou nos adipócitos, como demonstrado por Andrade & Rocha Silva (1996). Por outro lado,
nossas observações não confirmam os achados do parasitismo em relação ao tecido gorduroso marrom (Shoemaker
& Hoffman, 1974).
Quanto à fase aguda, não foram observados sinais clínicos importantes. O estudo eletrocardiográfico mostrou em 60% dos hamsters alterações sugestivas de miocardite. A necrópsia dos animais revelou aumento e
congestão do coração, do baço e do fígado. Lesões microscópicas foram comuns e progressivas desde as primeiras
24 horas na maioria dos tecidos e órgãos, sendo mais graves no tecido gorduroso e conjuntivo frouxo (celulite) e
no músculo liso (miosite). Posteriormente, foi encontrada miocardite, de início nos átrios e, em seguida, nos
ventrículos, caracterizada por infiltrado endomisial de mono e polimorfonucleares. Igualmente, este infiltrado foi
observado no sistema de condução: nó de Hiss, feixe e ramos. Os gânglios e filetes nervosos do plexo autonômico
cardíaco revelaram ganglionite, periganglionite, neurite e perineurite, acompanhadas de sinais de destruição
neuronal. No trato digestivo, as lesões (miosite e ganglionite) mostraram sinais de degeneração e necrose. O baço,
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o timo, os linfonodos e a médula óssea apresentaram, desde o começo da infecção, um estado reacional de variável
intensidade com parasitismo nos macrófagos.
Lesões inflamatórias agudas também foram observadas nos órgãos e tecidos genitais e perigenitais internos
(miocélulas, conjuntivo frouxo e plexo nervoso hipogástrico), acompanhadas de intenso parasitismo. Nas adrenais
foi observado parasitismo de intensidade variável nos macrófagos da parede dos sinusóides, mas não na parede da
veia central. Nos demais órgãos, especialmente na musculatura esquelética e sistema nervoso central, as lesões
foram menos freqüentes ou ausentes.
Na fase crônica, alguns animais apresentaram mau estado geral, caracterizado por apatia, perda de peso e
pêlos, gengivite ulcerada, palidez das mucosas, dispnéia e edema generalizado; alguns morreram espontaneamente e de modo súbito. O traçado eletrocardiográfico dos animais nesta fase mostrou, a partir do segundo e terceiro
meses, aumento transitório da freqüência cardíaca e, entre o quarto e quinto meses, redução da mesma. O exame
radiológico do trato digestivo, após dieta baritada, revelou aumento do volume do estômago e do calibre do
intestino grosso, especialmente ceco (dados não publicados).
Apesar de não ter sido realizado um estudo da cinética dos anticorpos no transcurso da infecção, foi demonstrado, através da técnica da lise mediada pelo complemento (Krettli & Brener, 1982), que estes animais produzem anticorpos líticos, a partir do terceiro ou quarto mês pós-infecção.
A autópsia dos animais mortos espontaneamente e/ou sacrificados, após anestesia pelo éter, revelou edema do
tecido subcutâneo e derrame líquido, claro e transparente, nas cavidades pericárdica, pleural e abdominal (ascite).
A presença de formas tripomastigotas do T. cruzi foi detectada nesses líquidos, após concentração pelo
microhematócrito e pela hemocultura.
O coração da maioria dos hamsters mostrou-se aumentado de volume e congesto e, aos cortes, as cavidades
átrio-ventriculares apresentaram-se dilatadas e com ocasionais trombos parietais. Microscopicamente, os corações
exibiram infiltrado inflamatório predominantemente de mononucleares de intensidade variável, ora focal, ora
zonal, raramente difuso, entre as fibras cardíacas dos átrios, ventrículos e septos. Fibrose, de extensão também
variável, substituía áreas de miocárdio destruído. O tecido específico de condução mostrou, fundamentalmente,
porém em grau menor, as mesmas lesões do miocárdio funcional. Ninhos de amastigotas no miocárdio foram
encontrados em 50% dos corações. Também o epicárdio exibiu infiltrados focais de mononucleares (epicardite),
assim como os gânglios e filetes nervosos do plexo intracardíaco (ganglionite, periganglionite e neurite) com
significativa destruição neuronal. Neste modelo, a redução neuronal, ao contrário do que ocorre em outros
modelos de animais infectados pelo T. cruzi, como ratos (Chapadeiro et al., 1988), camundongos, C. callosus
(Ferraz de Carvalho et al., 1993) e cães (Lana et al., 1992) é altamente significativa, sendo, portanto, até agora, o
único animal no qual se comprovou, de fato, redução neuronal significativa (dados não publicados). Dilatação e
alongamento do intestino grosso, especialmente do ceco, constituiu achado freqüente nesta fase, confirmando os
achados radiológicos. Microscopicamente, o tubo gastrointestinal apresentou infiltrado de mononucleares na
muscular própria (miosite) e nos gânglios (ganglionite) dos plexos misentérico e submucoso com sinais evidentes
de destruição neuronal.
O fígado, em alguns animais, mostrou macro e microscopicamente as características do órgão cardíaco, isto
é, congestão e degeneração dos hepatócitos. Além disso, acúmulos nodulares de macrófagos e infiltrados de
linfócitos intralobulares podiam ser observados; mais raramente material amilóide (vermelho Congo positivo)
podia ser evidenciado nas trabéculas hepáticas. Pancreatite crônica com fibrose e atrofia da parte exócrina constituiu achado freqüente, entretanto, as ilhotas pareciam íntegras. Os linfonodos, baço e médula óssea mostraram
discreta hiperplasia reacional, enquanto o timo era geralmente atrófico.
A musculatura esquelética exibiu miosite focal, caracterizada por infiltrado mononuclear endomisial e, ocasionalmente, necrose das fibrocélulas e raros ninhos parasitários.
Os órgãos genitais internos mostraram infiltrado de mononucleares no epidídimo (epididimite), vesícula
seminal (vesiculite), próstata (prostatite) nos machos, e nos ovários (ooforite) e útero (metrite) nas fêmeas, acompanhadas de atrofia em grau variável desses órgãos; o parênquima testicular, entretanto, mostrou-se preservado
em todos os animais. O trato urinário exibiu o mesmo infiltrado mononuclear focal na musculatura lisa da bexiga
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(cistite), do ureter (ureterite) e uretra (uretrite). Os gânglios e filetes nervosos no plexo hipogástrico exibiam
discreta reação inflamatória. No sistema nervoso central observaram-se, ocasionalmente, nódulos gliais esparsos
na substância branca e infiltrados mononucleares na leptomeninge (leptomeningite focal). Nas adrenais não foi
encontrado parasitismo e/ou sinais inflamatórios nas veias da medular, como tem sido observado no homem
(Teixeira et al., 1991). As Figuras 13 a 24 mostram as características histopatológicas encontradas no modelo
hamster durante a fase crônica da infecção experimental por T. cruzi.
Concluindo, o hamster infectado com T. cruzi pode constituir mais um modelo útil para o estudo da
doença de Chagas, visto que reproduz muitas das características observadas na infecção chagásica humana; no
entanto, torna-se necessário o prosseguimento das pesquisas, principalmente em nível imunológico, para que este
animal seja caracterizado como tal.

Figura 13 – Baço (infecção crônica): deposição intensa de material amelóide amorfo na
polpa vermelha e discreta na polpa branca com depleção de ambas as polpas - HE x
200
Figura 14 – Fígado (infecção crônica): congestão sangüínea intensa e áreas extensas de
infarto vermelho (fígado cardíaco) – HE x 100
Figura 15 – Coração (infecção crônica): processo inflamatório crônico focal em torno
de ninho de amastigotas - PAP x 400
Figura 16 – Coração: miocardite crônica difusa com intensa destruição de miofibras HE x 200
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Figura 17 Coração: miocardite crônica fibrosante focal -Tricrômico de Masson x 200
Figura 18 – Coração: ganglionite e periganglionite
moderadas no átrio direito - HE x 200
Figura 19 – Ceco: miosite e ganglionite discretas com fenômenos degenerativos de alguns neurônios - HE x 400
Figura 20 – Estômago: miosite crônica multifocal HE x 200
Figura 21 – Intestino delgado: miosite discreta e ganglionite
intensa crônicas com destruição neuronal - HE x 400
Figura 22 – Músculo esquelético: miosite multifocal
moderada com degeneração e destruição das fibras
musculares - HE x 200
Figura 23 – Testículo: orquite crônica intensa com
extensas áreas de destruição dos túbulos seminíferos e
infiltrado predominantemente mononuclear,
azoospermia - HE x 200
Figura 24 – Testículo: orquite crônica moderada mostrando abundantes ninhos de amastigotas corados em
castanho através do método imunohistoquímico
peroxidase anti peroxidase - HE x 200
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9.5

Coelho
Luis Eduardo Ramírez, Eliane Lages-Silva & Edmundo Chapadeiro

O coelho vem sendo utilizado para o estudo da infecção chagásica desde a descoberta da doença (Chagas,
1909; Agosin & Badinez, 1949). Entretanto, Teixeira et al. (1975) foram, praticamente, os primeiros a realizar
um estudo sistematizado da infecção neste animal, tratando de avaliá-lo como modelo experimental. Segundo
estes autores, o curso natural da infecção chagásica experimental no coelho parece estar associado à baixa mortalidade na fase aguda e elevada na fase crônica. Histopatologicamente, na fase crônica observaram no coração e
intestinos lesões similares às encontradas em humanos, não tendo sido detectado parasitismo tissular em nenhum dos animais inoculados. Além disso, durante esta fase, observaram diferentes graus de neurólise e perda de
células ganglionares. Por outro lado, Figueiredo et al. (1979), inoculando coelhos jovens com tripomastigotas da
cepa Ernestina, provenientes de cultivos de células de coração ou de células Vero, observaram parasitemia pelo
xenodiagnóstico, anticorpos IgM específicos, até o terceiro mês, e IgG pelo resto da vida do animal; foram
também observados transtornos eletrocardiográficos na fase aguda manifestados por alterações da repolarização
ventricular e bloqueio incompleto do ramo direito do feixe de Hiss e, na fase crônica, bloqueio completo do ramo
direito, hemibloqueio anterior esquerdo e intervalo PR longo. Macroscopicamente, foram observados aumento
do coração com átrios e ventrículos dilatados, sinais de insuficiência cardíaca, tromboembolismo e megacólon.
Esses mesmos animais mostraram, no intestino, infiltrados linfocitários com destruição das células da musculatura própria e células ganglionares parassimpáticas, com conseqüentes seqüelas fibrosas e despopulação neuronal
(Rezende Filho et al., 1979).
Santos-Buch & Teixeira (1974) demonstraram que linfócitos provenientes de coelhos infectados com T. cruzi, ou
imunizados com frações subcelulares do mesmo parasita, destruíam células singênicas de coelhos infectados ou não
infectados, demonstrando a existência de determinantes antigênicos comuns entre o parasita e as fibras musculares
cardíacas. Segundo os mesmos autores, isto configuraria um mecanismo de auto-imunidade ou fundamento da patogênese
da lesão cardíaca. Por outro lado, Andrade & Andrade (1979) observaram que o coelho oferece elevada resistência à
indução da infecção experimental pelo T. cruzi quando infectado com diferentes inóculos e cepas (Y, Colombiana e
12SF); durante a fase aguda, a maioria dos animais apresentou parasitemia muito baixa ou negativa, não ocorrendo
mortalidade nesta fase. Do ponto de vista histopatológico apenas alguns animais sacrificados mostraram pequenos focos
esparsos de infiltração mononuclear no miocárdio na ausência de ninhos de amastigotas. Em animais que morreram
entre o quarto e o 24o meses após inoculação, não foram observados parasitas nem lesões difusas no coração, mas
somente pequenos e escassos focos de células mononucleares e fibrose intersticial. Contudo, Chiari et al. (1980)
inoculando coelhos com diferentes doses, vias e cepas (Y, CL e MR), não recuperaram o parasita através de hemoculturas
(LIT) realizadas entre os quinze e sessenta dias após inoculação. Além disso, nenhum dos animais, nas fases aguda e
crônica, apresentou lesões histopatológicas significativas e as alterações encontradas foram muito discretas, as quais, de
acordo com os autores, não foram induzidas pelos parasitas. Os autores concluem que esses animais são pouco susceptíveis à infecção pelo T. cruzi e, por conseguinte, não seriam um bom modelo experimental para o estudo da doença de
Chagas.
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A validade do coelho como modelo para o estudo da fase crônica da infecção foi reafirmada por Teixeira et
al. (1983), os quais demonstraram que este animal apresentava, com grande freqüência, aumento da área
cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, fenômenos tromboembólicos, manifestações eletrocardiográficas e
megacólon.
Ramírez & Brener (1987), em pesquisa sistematizada realizada através de estudos parasitológicos,
imunológicos, clínicos e histopatológicos em coelhos infectados por diferentes cepas (Y, CL e Ernane), inóculos
(2-4.103 e 107), vias (intraperitoneal e conjuntival) e procedência de tripomastigotas (fezes de barbeiros,
sangue de camundongos e cultura de células Vero), constataram alguns achados interessantes: na fase aguda da
infecção, 95,6% dos animais inoculados apresentaram parasitemia patente; os demais foram positivos através
do xenodiagnóstico ou da pesquisa de anticorpos pela imunofluorescência indireta. Algumas das características
desta fase, período prepatente e curvas de parasitemia, foram fortemente influenciadas pela cepa e origem do
parasita, inóculo e via de inoculação.
A sorologia realizada pelos métodos da imunofluorescência indireta (IFI), hemaglutinação indireta
(HAI) e lise mediada pelo complemento (LMC) mostrou a presença de anticorpos específicos desde os
primeiros dias da infecção, variando de acordo com a via de inoculação e natureza do inóculo. Os títulos
de IgM foram detectados na maioria dos coelhos até a 19ª semana, enquanto a IgG foi observada, ao
longo de toda a infecção, com títulos elevados. Os anticorpos hemaglutinantes foram coincidentes com o
aparecimento da IgG e atingiram também elevados títulos durante a fase crônica. Estas observações
confirmam as de outros pesquisadores em coelhos (Katzin et al., 1977; Figueiredo et al., 1979; Teixeira
et al., 1983), assim como em humanos (Vattuone et al., 1973; Cerisola, 1977; Hanson, 1977). Os
anticorpos líticos foram detectados em todos os animais infectados, aparecendo entre a segunda e a oitava
semanas pós-inoculação, com elevadas percentagens de lise no transcurso da infecção, independente da
cepa utilizada, demonstrando a implantação de um processo ativo de infecção pelo T. cruzi (Ramírez,
1984).
O estudo eletrocardiográfico na fase aguda mostrou que 62,5% dos coelhos infectados apresentavam
mutabilidade do traçado, sendo as alterações mais freqüentes a bradicardia e o longo intervalo entre as ondas P e
R. A mortalidade não foi observada durante a fase aguda, confirmando os achados de outros autores (Andrade &
Andrade 1979; Chiari et al., 1980).
Nos animais sacrificados durante a fase aguda, a autópsia não revelou alterações macroscópicas significativas.
Microscopicamente, o coração de alguns animais apresentou miocardite aguda de intensidade e extensão variáveis, caracterizada por focos de infiltrados endomisiais de células mononucleares aderidas ao sarcolema das fibrocélulas
e, ocasionalmente, polimorfonucleares neutrófilos e eosinófilos. O exsudato estava associado à degeneração e à
destruição de miocélulas, observando-se discreta fibrose intersticial em poucos animais. Ninhos de amastigotas
nas células musculares cardíacas foram encontrados em 35% dos coelhos. No trato digestivo observaram-se
infiltrados focais discretos na muscular própria (miosite) e nos plexos entéricos (ganglionite); na musculatura
estriada foram encontrados, ocasionalmente, focos de infiltrados mononucleares, na ausência de parasitas (MoreiraSilva et al., 1996).
Na fase crônica, a partir do terceiro mês até o 22o mês, a parasitemia foi detectada em 38% dos animais
através do xenodiagnóstico, em 14,8% através da hemocultura (LIT), como demonstraram também as pesquisas
de Teixeira et al. (1983) e Figueiredo (1984).
Durante a mesma fase, 71,7% dos coelhos apresentaram alterações eletrocardiográficas, sendo as mais
freqüentes: bradicardia sinusal, bloqueio átrio-ventricular de primeiro grau, fibrilação auricular, extra-sístoles
ventriculares e distúrbios de condução intraventricular. Nos coelhos controles não foram observadas alterações que chamassem a atenção. Entretanto, cumpre observar que a falta de estudos básicos do traçado
eletrocardiográfico no coelho, as dificuldades de obtenção do mesmo e a falta de estudos anátomo-clínicos,
envolvendo inclusive o sistema de condução, dificultaram a exata interpretação desses achados.
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À necropsia, poucos animais apresentaram sinais de insuficiência cardíaca congestiva, como presença de
hidroperitôneo, fígado em noz moscada e hidropericárdio. A morte súbita foi rara, não tendo sido possível
estabelecer uma correlação desta com os achados clínicos.
Do ponto de vista histopatológico, a fase crônica foi subdividida em crônica recente (três a seis meses) e
crônica tardia (depois de seis meses), a fim de detectar possíveis lesões evolutivas entre as fases aguda e crônica e,
desta maneira, estabelecer a morfogênese do processo patológico. Na fase crônica recente, a miocardite foi pouco
freqüente, porém a fibrose (discreta) mostrou-se mais comum que na fase crônica, levando-nos a supor que no
coelho esta fibrose inicial representaria um fenômeno reparativo que se segue à destruição miocárdica que ocorre
na fase aguda (Moreira-Silva et al., 1996).
Segundo nossas observações, o coelho não reproduziu o megacólon encontrado por outros autores, nem as
graves lesões microscópicas observadas no trato digestivo humano (Teixeira et al., 1975; Rezende Filho et al.,
1979; Figueiredo, 1984). As lesões na musculatura esquelética, especialmente a miosite, foram discretas. As
Figuras 25 a 56 mostram aspectos histopatológicos encontrados no modelo coelho, fases aguda e crônica.
Apesar da positividade do xenodiagnóstico e da hemocultura, nenhum dos órgãos e tecidos examinados na
fase crônica apresentou ninhos de amastigotas.
Em conclusão, embora o coelho infectado pelo T. cruzi não preencha, até o momento, todos os requisitos para
um bom modelo experimental, em vista de não reproduzir as lesões observadas nos humanos, poderá, entretanto, ser
bastante útil para os estudos imunopatogenéticos, como foi sugerido por Teixeira et al. (1983).

Figura 25 – Miocárdio (C92 -fase aguda
- 25 dias de infecção pela cepa Ernane):
miocardite focal moderada. Focos de
infiltrado leucocitário no endomísio (setas) - HE x 107,5
Figura 26 – Miocárdio (C92 - fase aguda
- 25 dias de infecção pela cepa Ernane):
miocardite focal moderada. Pormenor da
figura anterior, mostrando infiltrado
mononuclear (provavelmente consti-tuído
por pequenos linfócitos) no endomísio. Os
linfócitos acham-se aderidos ao sarcolema
das fibrocélulas - HE x 430
Figura 27 – Miocárdio (C85 - fase aguda
- quarenta dias de infecção pela cepa
Ernane): miocardite focal moderada. Foco
de infiltrado inflamatório (seta) - HE x
107,5
Figura 28 – Miocárdio (C85 - fase aguda
- quarenta dias de infecção pela cepa
Ernane): miocardite focal moderada. Pormenor da figura anterior mostrando o
infiltrado leucocitário constituído por
mononucleares (grandes e pequenos),
granulócitos, neutrófilos e eosinófilos, associados a fenômenos degenerativos e
necróticos de fibrocélulas - HE x 430
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Figura 29 – Miocárdio (C75 - fase aguda - 23 dias de infecção pela cepa Ernane): miocardite multifocal confluente (zonal). Múltiplos
focos confluentes (setas) de infiltrado leucocitário endomisial - HE x 107,5
Figura 30 – Miocárdio (C75 - fase aguda - 23 dias de infecção pela cepa Ernane): miocardite multifocal confluente (zonal). Pormenor
da figura anterior mostrando infiltrado mononuclear endomisial, associado à destruição de fibrocélulas cardíacas - HE x 213
Figura 31 – Miocárdio (C76 - fase aguda - 23 dias de infecção pela cepa Ernane): miocardite focal moderada com fibrose inicial
levíssima. Focos de fibrose inicial endomisial e perimisial (setas) - Tricrômico de Gomori x 107,5
Figura 32 – Miocárdio (C76 - fase aguda - 23 dias de infecção pela cepa Ernane): miocardite focal moderada com fibrose inicial
levíssima, endomisial e perimisial. Pormenor da figura anterior mostrando um foco de miocardite caracterizado por infiltrado mononuclear,
destruição de miócitos e proliferação de células fusiformes compatíveis com fibroblastos, com discreta deposição de colágeno (corado
levemente em azul) - Tricrômico de Gomori x 430
Figura 33a – Miocárdio (C7 - fase aguda - 22 dias de infecção pela cepa CL): ninho de amastigotas do Trypanosoma cruzi, aparentemente íntegro sem reação inflamatória - H&E x 1.075 [ checar com autor se não é 107,5]
Figura 33b – Miocárdio (C2 - fase aguda - 23 dias de infecção pela cepa Y): ninho de amastigotas de Trypanosoma cruzi, aparentemente
roto, com reação inflamatória em torno - H&E x 1.075 [idem]
Figura 34 – Miocárdio (C91 - fase aguda - 25dias de infecção pela cepa Ernane): ninho de amastigotas do Trypanosoma cruzi,
aparentemente roto, com reação inflamatória em torno (mononucleares apontados por setas) - PAP x 1.075 [idem]
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Figura 35 – Epicárdio (C91 - fase aguda - 25 dias de infecção pela cepa Ernane): epicardite focal. Infiltrado mononuclear, neutrofílico
e eosinofílico no tecido adiposo epicárdico - HE x215
Figura 36 – Endocárdio e miocárdio (C92 - fase aguda - 25 dias de infecção pela cepa Ernane): endocardite focal. Infiltrado
mononuclear focal, discreto no endocárdio. No miocarárdio também se observam focos de infiltrado mononuclear - HE x 215
Figura 37 – Miocárdio (C84 - fase crônica recente - três meses de infecção pela cepa Y): miocardite focal leve, endomisial e perimisial.
Foco de infiltrado leucocitário no miocárdio (seta) - HE x 107,5
Figura 38 – Miocárdio (C84 - fase crônica recente - três meses de infecção pela cepa Y): miocardite focal leve, endomisial e perimisial.
Pormenor da figura anterior, mostrando exsudato de mononucleares (grandes e pequenos) e granulócitos neutrófilos, associado a
fenômenos degenerativos e necrose de fibrocélulas - HE x 430
Figura 39 – Miocárdio (C64 - fase crônica recente - quatro meses de infecção pela cepa Ernane): miocardite multifocal confluente
(zonal) predominantemente endomisial. Focos confluentes de infiltrados leucocitários endomisiais (setas) - HE x 43.
Figura 40 – Miocárdio (C64 - fase crônica recente - quatro meses de infecção pela cepa Ernane): miocardite multifocal confluente
(zonal) predominantemente endomisial. Pormenor da figura anterior mostrando focos de infiltrado mononuclear, endomisiais, com
alterações degenerativas e necrose de fibrocélulas - HE x 107,5
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Figura 41 – Miocárdio (C52 - fase crônica recente - quatro meses de infecção pela cepa Y): miocardite multifocal confluente (zonal),
fibrosante. Múltiplos focos confluentes de infiltrado leucocitário associados à destruição de fibrocélulas e fibrose inicial, em leve tom azul
(setas), de distribuição endomisial e perimisial - Tricrômico de Gomori x 43
Figura 42 – Miocárdio (C52 - fase crônica recente - quatro meses de infecção pela cepa Y): miocardite multifocal confluente (zonal),
fibrosante. Pormenor da figura anterior mostrando áreas confluentes de destruição de fibrocélulas, substituídas pela fibrose. A
hipercelularidade e a discreta deposição de colágeno, indicada pela leve tonalidade azul, caracteriza a fibrose como inicial - Tricrômico de
Gomori x 107,5
Figura 43 – Miocárdio (C52 - fase crônica recente - quatro meses de infecção pela cepa Y): miocardite multifocal confluente (zonal),
fibrosante. Pormenor da figura anterior mostrando a proliferação de células fusiformes, compatíveis com fibroblastos, com discreta
deposição de colágeno (coloração azulada), em substituição às fibrocélulas destruídas -Tricrômico de Gomori x 430
Figura 44 – Túnica muscular de parede gástrica (C81 - fase crônica recente - três meses de infecção pela cepa Y): miosite focal. Infiltrado
inflamatório mononuclear e neutrofílico na túnica muscular do estômago - HE x 430
Figura 45 – Miocárdio (C9 - fase crônica tardia - dezesseis meses de infecção pela cepa CL): miocardite focal leve. Focos de infiltrado
leucocitário (setas). Em B, pormenor de um dos focos mostrando o infiltrado constituído por mononucleares, pequenos e grandes, no
endomísio - H&E x107,5 (Figura 45 A), H&E x 430 (Figura 45 B)
Figura 46 – Miocárdio (C47 - fase crônica tardia - seis meses de infecção pela cepa Y): miocardite multifocal confluente (zonal),
fibrosante. Foco de miocardite mostrando infiltrado mononuclear, acentuada miocitólise e proliferação de células fusiformes compatíveis com fibroblastos - H&E x 215
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Figura 47 – Miocárdio (C47 - fase crônica tardia - seis meses de infecção pela cepa Y): miocardite multifocal confluente (zonal),
fibrosante. Múltiplos focos confluentes de infiltrado leucocitário miocárdico, com destruição de fibrocélulas e fibrose inicial (setas) Tricrômico de Gomori x 43
Figura 48 – Miocárdio (C47 - fase crônica tardia - seis meses de infecção pela cepa Y): miocardite multifocal confluente (zonal),
fibrosante. Pormenor da figura anterior mostrando áreas perimisiais e endomisiais de destruição de miócitos e proliferação de células
fusiformes, compatíveis com fibroblatos, com discreta deposição de colágeno (fibrose inicial) -Tricrômico de Gomori x 215
Figura 49 – Miocárdio (C25 - fase crônica tardia - treze meses de infecção pela cepa Y): miocardite focal moderada, fibrosante. São vistos
três focos de fibrose miocárdica (setas), predominantemente endomisial, com discreto infiltrado mononuclear. A fibrose caracteriza-se
por intensa deposição de colágeno, corado em azul (fibrose avançada) - Tricrômico de Gomori x 215
Figura 50 – Miocárdio (C47 - fase crônica tardia - seis meses de infecção pela cepa Y): miocardite multifocal confluente (zonal),
fibrosante, perimisial e endomisial. Pormenor de uma área de fibrose miocárdica perimisial e endomisial, caracterizada por acentuada
deposição de colágeno, corado em azul (fibrose avançada) - Tricrômico de Gomori x 215
Figura 51 – Miocárdio (C4 - fase crônica tardia - doze meses de infecção pela cepa Y): miocardite multifocal confluente (zonal),
fibrosante, perimisial e endomisial. Múltiplos focos confluentes de destruição de fibrocélulas e substituição por fibrose avançada Tricrômico de Gomori x 107,5
Figura 52 – Epicárdio (C9 - fase crônica tardia - dezesseis meses de infecção pela cepa CL): epicardite focal. Infiltrado mononuclear no
tecido adiposo epicárdico, com presença de células epitelióides e de células gigantes do tipo Langhans - HE x 215
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Figura 53 – Miocárdio da ponta do ventrículo direito, em área de ruptura (C57 - fase crônica tardia - doze meses de
infecção pela cepa Y): hemorragia e intensa miocardite, com exsudato mononuclear e neutrofílico, formando
microabscessos (setas) - HE x 215
Figura 54 – Parede do ceco (C44 - fase crônica tardia - dezoito meses de infecção pela cepa Y): fibrose difusa
demonstrada pela coloração azul, da túnica muscular externa - Tricrômico de Gomori x 107,5
Figura 55 – Tecido muscular esquelético (C16 - fase crônica tardia - 22 meses de infecção pela cepa CL): miosite focal. Foco
de infiltrado mononuclear perimisial e proliferação de células fusiformes compatíveis com fibroblastos - HE x 430
Figura 56 – Tecido hepático (C47 - fase crônica tardia - seis meses de infecção pela cepa Y): fígado cardíaco de segundo
grau. Congestão hepática centrolobular com fenômenos degenerativos (degeneração hidrópica e esteatose) e necrose
de hepatócitos perivenulares - HE x 215
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9.6

Cão
Sonia G. Andrade

O cão tem sido utilizado por diversos pesquisadores no estudo experimental da doença de Chagas. Este
modelo é de grande interesse porque é o único, entre os diversos modelos experimentais, que desenvolve as diversas
formas clínico-patológicas da doença de Chagas, como são vistas no homem.
A fase aguda da doença em cães jovens, inoculados com cepas virulentas do Trypanosoma cruzi evolui em um
período de quinze a 25 dias pós-inóculo, cursando em geral como uma forma aguda grave no homem, com
envolvimento cardíaco proeminente (Andrade & Andrade, 1980). Os animais que sobrevivem a esta fase aguda
passam a uma fase latente da infecção, sem sinais de doença, com eletrocardiogramas normais, caracterizando a fase
indeterminada (Andrade et al., 1981; Andrade, 1984). Apenas uma pequena percentagem dos casos desenvolve a
forma crônica cardíaca, com cardiomegalia, arritmias, edema periférico, ascite e derrame pericárdico e um quadro
de miocardite crônica progressiva (Laranja & Andrade, 1980).
A fase aguda da infecção é facilmente obtida em cães jovens (dois a três meses de idade). Utilizando as cepas do
T. cruzi, classificadas como do Tipo I (Y ou Peruana), a infecção se caracteriza por um curso rápido, levando ao óbito
em no máximo vinte dias e, a depender do inóculo, os cães não sobrevivem à fase aguda. Por este motivo as cepas
que têm sido usadas, objetivando um acompanhamento mais prolongado, são as cepas 12 SF (Tipo II) proveniente
de São Felipe, Bahia, e a cepa Colombiana (Tipo III).
Os inóculos, constituídos de formas sanguícolas obtidas de sangue citratado de camundongos, são injetados
intraperitonealmente variando entre 4.105 e 6.105. Os cães jovens desenvolvem parasitemias pouco elevadas a partir
do sétimo dia pós-infecção, não havendo paralelismo entre o número de parasitos no sangue periférico e o intenso
parasitismo cardíaco desenvolvido por estes animais.
As lesões histopatológicas da fase aguda se caracterizam por intenso parasitismo do miocárdio, com rotura das
células parasitadas, determinando acentuado infiltrado focal com mononucleares e polimorfonucleares. Há também
necrose de miócitos não parasitados e intensa miocardite (Figura 57).
As lesões na fase aguda podem ser monitorizadas pelo estudo eletrocardiográfico e comparadas com o
quadro anátomo-patológico (Andrade, 1984) pelo estudo do sistema de condução do coração que mostra lesões
inflamatórias acentuadas. Em geral as alterações eletrocardiográficas aparecem entre quinze e trinta dias pósinfecção e se caracterizam por alterações de onda T e do segmento ST, evoluindo posteriormente para alterações
indicativas do envolvimento dos átrios do coração, principalmente a fibrilação atrial. A reversão das alterações
eletrocardiográficas foi vista em cães tratados com quimioterápico específico (nifurtimox), principalmente quando associado com corticóide (Andrade et al., 1980) e correspondeu à regressão das intensas lesões histopatológicas
apresentadas pelos animais antes do tratamento. A possibilidade de acompanhamento eletrocardiográfico permite avaliar a produção e condução do estímulo elétrico e a instalação das arritmias cardíacas, bem como estabelecer a sua correlação com as lesões do sistema excito-condutor do coração.
O modelo do cão, pelas suas características, permite a investigação dos mecanismos patogenéticos envolvidos
no estabelecimento das lesões através de estudos histopatológico, ultra-estrutural e imunopatológico.
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O estudo ultra-estrutural do miocárdio na fase aguda mostrou, ao lado de células parasitadas, a presença de
alterações degenerativas e necróticas em miócitos não parasitados (Andrade et al., 1996). Linfócitos e macrófagos
estavam aderentes às células cardíacas e determinavam alterações da membrana basal, miocitólise e separação das
junções intercelulares. Estas alterações sugerem um mecanismo citotóxico e citolítico mediado por células imunes
efetoras, na necrose de células cardíacas não parasitadas, na fase aguda da infecção pelo T. cruzi (Andrade et al., 1996).
A forma indeterminada no cão, como no homem, cursa sem sintomatologia e sem alterações eletrocardiográficas.
Os animais acompanhados desde a fase aguda até três anos após a infecção tiveram bom desenvolvimento, com
saúde aparente e ativos. O estudo histopatológico do coração nestes animais mostrou ausência de lesões ou presença
de lesões inflamatórias focais discretas constituídas por macrófagos e linfócitos. Diferentemente do que foi observado na fase aguda, não mostram tendência a aderirem ao miócito, não determinam alterações citotóxicas sobre os
mesmos quando examinados ao microscópio eletrônico e mostram tendência ao desaparecimento por apoptose,
com condensação citoplasmática e alterações características da cromatina nuclear (Andrade et al., 1996). Este processo visto na forma indeterminada do cão pode ser responsável pela falta de progressão das lesões nesta forma, que
estariam sujeitas a um mecanismo de controle que levaria à apoptose das células inflamatórias. Uma acentuação da
miocardite da fase indeterminada foi obtida em cães pelo uso de ciclofosfamida em baixas doses (50 mg/m2 área
corporal, três vezes por semana, durante três semanas). Estes animais desenvolveram uma miocardite difusa com
necrose de fibras cardíacas e acentuado infiltrado inflamatório mononuclear, na ausência de parasitos.
Estes achados vieram a demonstrar que uma interferência na rede imunológica de supressão de hipersensibilidade
tardia, que mantinha os animais na forma indeterminada, é capaz de desencadear uma miocardite evolutiva nos
mesmos (Andrade et al., 1987).
A forma crônica cardíaca raramente se desenvolve no cão, pelo menos no intervalo de tempo de três anos entre
a inoculação e o sacrifício. Têm sido descritos casos com cardiomegalia, arritmia e insuficiência cardíaca congestiva,
porém sem estudo anátomo-patológico. Esta correlação clínico-patológica foi observada por Laranja & Andrade
(1980), que descreveram a forma crônica cardíaca em um cão com dezesseis meses de infecção com características
semelhantes às observadas na cardiopatia humana, com miocardite difusa, fibrose focal e intersticial e degeneração
focal de fibras cardíacas em relação com o processo inflamatório (Figura 58). Também na fase crônica o estudo do
sistema excito-condutor do coração permite reconhecer topograficamente as lesões fibrótico-inflamatórias nos
diversos segmentos do sistema (Figuras 59 e 60), possibilitando a correlação eletrocardiográfica.
Os aspectos apresentados mostram que o cão tem como principal vantagem reproduzir as diversas fases da
doença de Chagas, permitindo o monitoramento eletrocardiográfico e correlação com lesões do sistema excitocondutor do coração. Além disto, o cão tem sido muito utilizado pelos fisiologistas para o estudo eletrofisiológico
do coração, o que permite uma sólida base para interpretação dos achados na doença de Chagas.
Como desvantagem, existe o fato de necessitar de um longo período de acompanhamento para que
possa surpreender a fase crônica cardíaca, permanecendo os cães na fase indeterminada em alta percentagem
dos casos.
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Figura 57 – Miocardite difusa e focal em cão no 23o dia de infecção pelo Trypanosoma cruzi: presença de miócitos parasitados (setas);
necrose focal de células miocárdicas com intenso infiltrado inflamatório; infiltrado intersticial mononuclear difuso – HE x 250
Figura 58 – Secções do miocárdio em cão cronicamente infectado pelo Trypanosona cruzi: miocardite crônica, observando-se septos
fibrosos que dissociam as fibras cardíacas e difuso infiltrado mononuclear - Tricrômico de Masson x 100
Figura 59 – Secção do sistema excito-condutor do coração de um cão cronicamente infectado pelo Trypanosoma cruzi, observandose o feixe de His (FH) e sua bifurcação: RD (ramo direito) e RE (ramo esquerdo); infiltrado mononuclear difuso com dissociação
das fibras por fino depósito colagênico, predominante no ramo direito - Tricrômico de Masson x 100
Figura 60 – Coração de cão cronicamente infectado: secção do sistema excito-condutor observando-se substituição dos miócitos
no feixe de His por adipócitos e presença de infiltrado mononuclear difuso - Tricrômico de Masson x 100
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9.7

Macaco
Maria da Gória Bonecini-Almeida

Vários animais têm sido utilizados como modelos experimentais com o propósito de se obter um modelo que
reproduza satisfatoriamente a doença de Chagas humana, como discutido por outros autores neste capítulo.
Evidências acumuladas durante as últimas décadas têm indicado que primatas não humanos são modelos
experimentais adequados para o estudo de aspectos imunopatogênicos da doença de Chagas. Os gêneros Callitrix,
Saimiri, Cebus e Macaca têm sido estudados empregando-se diferentes cepas de Trypanosoma cruzi, formas evolutivas
do parasito, bem como diversas vias de inoculação.
Descreveremos brevemente alguns modelos experimentais em primatas não humanos, utilizados na tentativa de
reprodução da doença de Chagas humana, e nos deteremos na descrição minuciosa da infecção em macacos rhesus
(Macaca mulatta).

Gênero Callitrix
O gênero Callitrix (penicillata) foi a primeira espécie de primatas não humanos utilizada como modelo experimental para a doença de Chagas, por Carlos Chagas em 1909. Estes animais desenvolveram satisfatoriamente a
infecção aguda, entre vinte e trinta dias após o contato com triatomíneos infectados.

Gênero Cebus
Entre os primatas mais utilizados, até o momento, como modelo para a doença de Chagas humana, estão os
animais do gênero Cebus, pela sua capacidade de reproduzirem as fases aguda e crônica da doença humana, além da
facilidade de domesticação e manuseio. Os primeiros trabalhos a utilizarem estes animais tinham por objetivo avaliar sua
susceptibilidade à infecção. Assim, Dorland (1943) demonstrou a presença de sinal de Romaña em animais infectados
pela conjuntiva ocular por cepas de T. cruzi provenientes de isolados clínicos do Panamá, Venezuela e Estados Unidos
(Texas e Califórnia), além da presença de miocardite discreta e difusa. Estudos posteriores realizados por Torres &
Tavares (1958) não demonstraram um aumento progressivo nas lesões do miocárdio em animais submetidos a repetidas inoculações por cepas de T. cruzi (Y, Nilma e Jovina).
Estudos comparativos foram realizados por Falasca et al. (1986), utilizando um único inóculo ou repetidas
inoculações, com diferentes cepas do parasita – CA1, Colombiana e Tulahuen – (incluindo duas vias de inoculação,
conjuntiva e intraperitoneal, e diferentes cargas parasitárias, 4 x 104 e 1 x 106), na tentativa de determinar a susceptibi160
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lidade do macaco Cebus à infecção pelo T. cruzi. Estes autores deteminaram assim que sete dos dez animais infectados
pela cepa CA1 pela conjuntiva apresentaram parasitemia positiva e, independentemente da carga parasitária a que
foram infectados, estes animais apresentaram alterações eletrocardiográficas (ECG) e dilatação do colo variáveis.
Todos os animais infectados pelas cepas Colombiana e Tulahuen apresentaram parasitemia positiva, persistentes
alterações de ECG, mas nenhum animal apresentou dilatação no colo. As alterações cardíacas e histopatológicas
foram detectadas mais precocemente nos animais infectados pela cepa Colombiana.
O acompanhamento cinético da infecção chagásica em macacos C. apella foi realizado por Rosner et al. (1988)
durante as 26 primeiras semanas de infecção, usando a cepa Y por via subcutânea. Estes autores notaram o aparecimento de sintomatologia compatível à fase aguda, como a presença de febre, perda de peso, parasitemia direta
positiva, alterações eletrocardiográficas e radiológicas compatíveis com a doença humana. Contudo, nenhum animal
apresentou chagoma de inoculação durante a fase aguda da infecção. A caracterização da miocardite crônica chagásica
foi realizada após um período de doze e 48 meses de infecção, onde somente três animais apresentaram aumento
cardíaco e a análise histopatológica mostrou uma miocardite difusa ou focal com infiltrado linfoplasmocítico (Rosner
et al., 1989).

Gênero Saimiri
Estes pequenos primatas (S. sciureus) são encontrados infectados na natureza tanto por Leishmania como por T.
cruzi. Na tentativa de caracterizar a evolução da infecção chagásica nestes animais, Pung et al. (1988a) os infectaram
por via subcutânea utilizando formas tripomastigotas metaclíclicos da cepa Brasil. O acompanhamento da fase
aguda revelou a presença de parasitemia positiva, alterações prolongadas no eletrocardiograma, anticorpos específicos contra o T. cruzi, alterações hematológicas e resposta linfoproliferativa elevada contra antígenos do parasita.
Pensando na possível interação na natureza entre o T. cruzi e Leishmania b. braziliensis, os mesmos autores (Pung et al.,
1988b) estudaram o desenvolvimento da dupla infecção nestes animais. A prévia infecção pelo T. cruzi ou L. b.
braziliensis não protege os animais contra a infecção heteróloga. Os animais desenvolveram quadro clínico semelhante
à infecção primária.

Gênero Macaca
Quanto à sua homologia ao homem, o macaco rhesus (Macaca mulatta) está classificado na escala filogenética
abaixo dos grandes primatas: gorilas, orangotangos e chimpanzés (de difícil utilização como modelo experimental,
aquisição pelo alto custo financeiro e dificuldades no manuseio), e acima dos primatas do Novo Mundo (Cebus,
Saimiris e Callitrix), como descrito por Martin & Leslie (1977), Finkelman & Scher (1979), Cossini et al. (1981),
Neubauer et al. (1982) e Levtin et al. (1983). Por ser animal de médio porte, o que facilita seu manuseio, e por
apresentar quadros clínicos que reproduzem as patologias humanas, o macaco rhesus tem sido considerado o
modelo de escolha entre os primatas não humanos para se estudar diversas patologias como leishmaniose (Amaral
et al., 1996) e HIV/Aids (Reimann et al., 1996; Dunn et al., 1996), o que facilita a extrapolação dos resultados obtidos
nestes animais para moléstias humanas (Ostrow et al., 1990; Li et al., 1994).
Diversos autores têm estudado a infecção chagásica experimental em macacos rhesus. A fase aguda tem se
mostrado semelhante à forma humana, relatando-se desenvolvimento de lesão de porta de entrada, parasitemia
direta positiva, alterações hematológicas, sorologia específica positiva e alterações de ECG (Marsden et al., 1970,
1976; Seah, 1974; Miles et al., 1979).
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Com os conhecimentos adquiridos pelo acompanhamento longitudinal da infecção em C. apella por Rosner et
al. (1988), e pelo resultados obtidos pelos autores acima citados durante a fase aguda da infecção chagásica em
macacos rhesus, nos propusemos a estudar a imunopatologia e a cinética da infecção chagásica experimental neste
modelo. A proximidade filogenética aos seres humanos nos proporcionaria a utilização de reagentes contra antígenos
celulares de superfície (CD4, CD8, CD14, CD19) (Reimann et al., 1994) e componentes da imunidade humoral,
como frações do sistema complemento e anticorpos, para caracterizar as fases aguda e crônica da doença de Chagas
humana.
A fase aguda em macacos rhesus tem se mostrado semelhante à forma humana, como mencionado anteriormente; assim, descreveremos brevemente os resultados obtidos por nós em macacos rhesus infectados subcutaneamente com formas tripomastigotas metaciclícas do T. cruzi (cepa Colombiana). A presença de chagomas de inoculação
foi observada em nove dos treze animais infectados entre o terceiro e o 13º dia pós-infecção (p.i.). A lesão cutânea foi
caracterizada como um eritema/pápula. Os linfonodos axilares estavam aumentados (palpáveis) em todos os animais
infectados, sem a presença de hepatoesplenomegalia (Bonecini-Almeida et al., 1990). Análises histopatológicas demonstraram ectasia vascular, edema e infiltrado inflamatório histio-linfocitário difuso na derme papilar, enquanto que na derme
reticular observou-se intenso infiltrado perivascular e perianexial com a presença de ninhos de amastigotas no músculo
eretor do pêlo (Bonecini-Almeida et al., 1990). Fragmentos da lesão cutânea foram estudados por microscopia eletrônica
de transmissão e observamos desorganização nas fibras de mielina e retração dos axônios nos nervos periféricos (Meirelles
et al., 1990). Os monócitos/macrófagos presentes na lesão apresentavam grânulos de peroxidase, indicativo de ativação
celular.
Nas primeiras cinco semanas pós-infecção os animais apresentavam-se apáticos, com perda de apetite e discreta
perda de peso, sendo mais acentuada na terceira semana p.i. (em média 5,5 % de perda do peso corporal), retornando
à normalidade a partir da nona semana p.i. A parasitemia direta foi detectada em todos os animais entre o 13o e o 22o
dia p.i.; os níveis máximos de parasitemia foram detectados entre a quarta e a sétima semana, negativando em todos
os animais na décima semana p.i. Os parasitos foram isolados por hemocultura e/ou xenodiagnóstico por até quatro
anos p.i., contudo em animais infectados com cepas isoladas de pacientes foi possível detectar parasitas circulantes
por até vinte anos p.i. (dados não publicados, Dr. Francisco Laranja). Durante a fase aguda todos os animais apresentaram anemia caracterizada pela diminuição dos valores de hematimetria, hematócrito e hemoglobina entre a quinta
e a sétima semana p.i., indicativa de anemia normocítica e normocrômica. Os números absolutos de leucócitos e
linfócitos encontravam-se elevados (p < 0,05) entre a quinta e a 16a semana p.i.
As alterações eletrocardiográficas e radiológicas foram caracterizadas como distúrbio de condução átrio-ventricular
(7/9), anormalidade de repolarização da onda T (3/9), baixa voltagem de QRS (3/9) e bloqueio incompleto de
ramo direito (2/9). Estes achados foram transitórios e desapareceram após a 20a semana p.i. Na Figura 61, podemos
verificar uma estreita correlação entre os picos de parasitemia direta e a presença das anomalias cardíacas nesses
animais.
O esclarecimento dos mecanismos envolvidos na resposta imune ao T. cruzi tem sido a meta de investigação de diversos
autores. Hoje, os resultados acumulados ao longo de várias décadas tornam evidente a participação de diferentes
mecanismos, quer na defesa, ou na agressão, atuando direta ou indiretamente na interação parasito-hospedeiro.
Anticorpos IgM anti T. cruzi atingiram níveis máximos na sétima semana p.i., e os anticorpos IgG na 12a semana p.i.
Estes últimos permaneceram presentes até o sexto ano de infecção, enquanto os anticorpos IgM já não eram mais
detectáveis em quatro dos seis animais infectados na 28a semana, como demonstrado na Figura 62. Observou-se
uma elevação na concentração sérica de anticorpos IgG e IgM com níveis máximos atingidos entre a sexta e a oitava
semana p.i., o que correspondeu a três vezes os valores observados nos animais controles não infectados (Figura 62).
O desaparecimento de anticorpos específicos IgM e o aparecimento e persistência daqueles pertencentes à classe
IgG é comportamento idêntico ao descrito na doença experimental e humana (Camargo & Amato Neto, 1974;
WHO, 1974; Miles et al., 1979; Braun & Titto, 1985; Falasca et al., 1986). De modo interessante, também neste
modelo experimental, altos níveis de anticorpos anti T. cruzi encontrados estão relacionados ao controle e diminuição
do número de parasitas circulantes, como observado no modelo murino, sugerindo um papel protetor para estes
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anticorpos (Krettli & Brener, 1982). Contudo, o aumento de IgM e IgG totais não é devido somente à síntese de
anticorpos específicos para o T. cruzi, tendo sido detectados anticorpos antihemáceas de carneiro (heterólogos) e anti
DNA (auto-anticorpos). Os primeiros mostraram não só cinética de produção similar à IgM total, como também
revelaram sensibilidade ao tratamento pelo β-mercapto-etanol. Os auto-anticorpos, por sua vez, mostraram cinética
que se assemelhou à de IgG total e, uma vez positivos, não se negativaram.
A detecção de anticorpos líticos no soro de animais infectados torna-se importante por ser considerada como
evidência da persistência do parasito no organismo, constituindo evidência adicional da similaridade com a infecção humana
(Krettli et al., 1979). Verificou-se durante a infecção experimental que todos os animais apresentavam anticorpos líticos
detectáveis por períodos superiores a três anos de infecção. Um outro dado interessante foi observado durante o pico
destes anticorpos (entre a quinta e a oitava semana), e a simultânea diminuição nos níveis de C3 e C4. Assim, parece bastante
provável que os anticorpos líticos estejam colaborando com o consumo de complemento durante este período (Figura 63)
e posterior eliminação da parasitemia circulante.
A acentuada leucocitose evidenciada, descrita também em seres humanos (Baruffa, 1975; Baruffa & Alcantara,
1983), correspondeu a aumento tanto de células B, T e monócitos (Figura 64); foram observados níveis máximos
entre a quinta e a nona semanas p.i., coincidindo com outras alterações descritas anteriormente, como o aumento do
número de parasitas circulantes, alterações no ECG e hipergamaimunoglobulinemia. O aumento no número absoluto de monócitos circulantes não apresentou associação significativa com qualquer outra alteração imunológica
durante o curso da infecção chagásica nestes animais.
A linfocitose observada nestes animais foi devida tanto ao aumento do número de linfócitos T CD4+ quanto T
CD8+, elevados até seis e onze vezes, respectivamente, em comparação aos animais não infectados, atingindo os
valores máximos entre a segunda e a oitava semana p.i. (Figura 65). Associado à hipergamaimunoglobulinemia e ao
aumento do número total de leucócitos, o aumento do número de células CD4+ e CD8+ em sangue periférico de
animais infectados pode ser considerado como evidência da existência de ativação policlonal de células B e T neste
modelo experimental como demonstrado no modelo murino (Minoprio et al., 1986) e mais recentemente na
doença de Chagas humana (Grauert et al., 1993). O aumento das subpopulações de linfócitos T CD4+ e CD8+
acompanhou o aumento e o pico de parasitemia circulante em animais sacrificados neste período. Foi possível
observar a presença de maciço infiltrado mononuclear nas fibras cardíacas e a presença de numerosos ninhos de
amastigotas, como descrito na fase aguda da doença de Chagas humana.
A capacidade dos linfócitos T periféricos de macacos rhesus infectados responderem in vitro a antígenos do T.
cruzi foi demonstrada como sendo similar aos estudos realizados por Cetron et al. (1993). Observamos uma intensa
imunossupressão tanto aos antígenos específicos como na resposta inespecífica à PHA, como pode ser observado
na Figura 66.
A imunidade mediada por células na infecção chagásica experimental está relacionada à ativação de linfócitos T
CD4+ (Younes-Chennoufi et al., 1988), embora alguns autores citem a participação de células T CD8+ na lesão
cardíaca experimental (Tartelon, 1991) e humana (Reis et al., 1993).
Podemos então, concluir que primatas não humanos são susceptíveis à infecção pelo T. cruzi e desenvolvem a doença
diferentemente, dependendo da cepa do parasito, inóculo e via de inoculação a que foram submetidos durante a experimentação. Contudo, apresentam grande reprodutividade em relação ao desenvolvimento de alterações eletrocardiográficas
e radiológicas, parasitemia patente, alterações hematológicas com anemia normocítica e normacrômica e leucocitose,
alterações histopatológicas decorrente da presença do parasito em fibras cardíacas e finalmente imunossupressão. Assim, os
primatas não humanos e em especial os macacos rhesus, devido à sua proximidade filogenética ao homem, poderão nos
auxiliar a entender os mecanismos imunopatogênicos ocorridos durante a evolução da doença de Chagas humana, tanto na
fase aguda como na fase crônica da infecção.
Agradecimentos – A Dra. Joseli Lannes Vieira pela revisão e discussão no preparo deste manuscrito.
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Figura 61 – Acompanhamento dos níveis de parasitemia direta (linha) e alterações eletrocardiográficas (barras) durante o curso da
infecção chagásica aguda em macacos rhesus infectados pela cepa Colombiana do Trypanosoma cruzi
Figura 62 – Acompanhamento dos níveis anticorpos IgM e IgG anti Trypanosoma cruzi (A) e totais (B) durante o curso da infecção
chagásica aguda em macacos rhesus infectados pela cepa Colombiana do Trypanosoma cruzi
Figura 63 – Acompanhamento dos níveis de anticorpos líticos e frações do complemento (C3 e C4) durante o curso da infecção
chagásica aguda em macacos rhesus infectados pela cepa Colombiana do Trypanosoma cruzi
Figura 64 – Acompanhamento do número de linfócitos T, B e monócitos circulantes durante o curso da infecção chagásica aguda
em macacos rhesus infectados pela cepa Colombiana do Trypanosoma cruzi
Figura 65 – Acompanhamento do número de linfócitos T CD4+ e T CD8+ circulantes durante o curso da infecção chagásica aguda
em macacos rhesus infectados pela cepa Colombiana do Trypanosoma cruzi
Figura 66 – Acompanhamento da resposta linfoproliferativa perante antígenos do Trypanosoma cruzi e mitógeno durante o curso
da infecção chagásica aguda em macacos rhesus infectados pela cepa Colombiana do Trypanosoma cruzi
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