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RESUMO 
A doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, afeta aproximadamente 14 

milhões de pessoas no continente americano, sendo seis milhões apenas no Brasil. 

Tendo em vista que ainda não há um consenso quanto aos mecanismos 

fisiopatológicos exatos das manifestações clínicas durante o curso da doença de 

Chagas e que o cão é um modelo experimental adequado para investigações da 

doença, realizou-se este estudo visando quantificar e caracterizar 

citomorfometricamente os neurônios presentes em gânglios nervosos 

parassimpáticos atriais na faixa intercaval de cães submetidos à cardiomiopatia 

chagásica experimental em suas fases aguda e crônica. Para tanto, utilizou-se quatro 

cães adultos, sem raça definida, infectados experimentalmente com T. cruzi, cepa 

Boliviana. Foi colhida faixa intercaval atrial do coração de dois animais do grupo 

chagásico agudo, que morreram subitamente após três semanas da inoculação; dois 

animais do grupo chagásico crônico, que foram eutanasiados após cinco meses de 

inoculação e dois animais do grupo controle, eutanasiados após a comprovação da 

higidez orgânica. Os resultados obtidos por esta pesquisa permitiram observar que 

há uma diminuição do número de neurônios parassimpáticos atriais na faixa 

intercaval dos cães dos grupos chagásicos agudo e crônico quando comparados 

com o grupo controle, além da diminuição entre o grupo chagásico crônico quando 

comparado ao agudo. A morfometria também permitiu observar diferenças entre os 

grupos, pois as medidas avaliadas no grupo controle foram menores que as dos dois 

grupos chagásicos, tendo por sua vez o crônico apresentado mensuração menor que 

o grupo chagásico agudo. Foi possível concluir nas condições de desenvolvimento 

deste trabalho que tanto os cães com cardiomiopatia chagásica aguda quanto 

crônica inoculados com a cepa boliviana apresentam diminuição do número de 

neurônios ganglionares parassimpáticos da faixa intercaval. 

 
 
Palavras chave: cão, cepa Boliviana, doença de Chagas, gânglios neuronais  
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 ABSTRACT 
 
Chagas´ disease is caused by Trypanosoma cruzi, affecting nearly 14 million people 

in the Americas, 6 million in Brazil alone, and there is still controversy about the 

physiological and pathological mechanisms of the clinical manifestations of the 

disease. Since the dog is a suitable model to investigate this illness, this studied was 

carried out and aimed to quantify and to characterize citollogically and 

morphologically the neurons located in atrial parasympathetic ganglia located at the 

intercaval region of dogs subjected to experimental Chagas cardiomyopathy. Four 

adult dogs of unspecified breed were experimentally infected with the Bolivian T. cruzi 

strain, and samples from the intercaval region were harvested from the hearts of two 

animals from the acute group, that died three weeks after inoculation, from two 

chronically infected dogs after 5 months of inoculation and also from two non-infected 

control dogs. There was a decrease in the number of atrial parasympathetic neurons 

located at the intercaval region in the acute and chronic groups when compared to 

controls, as well as a decrease in the chronic when compared to the acute group. 

Also, the measurements of the neurons taken at the chronic group also were smaller 

when compared to the acute group. This study demonstrated that the number of atrial 

parasympathetic neurons located at the intercaval region was decreased in dogs that 

showed chronic Chagas cardiomyopathy with arrhythmias and increase of the cardiac 

area, particularly the right ventricle. It was possible to determine that dogs inoculated 

with the Bolivian T. cruzi strain that developed acute and chronic chagasic 

cardiomyopathy show decrease of the number of parasympathetic ganglion neurons 

of the intercaval zone. 

 
 
 
Key words: dog, Bolivian strain, Chagas´ disease, ganglion neuron



1 INTRODUÇÃO 
 

A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase sul-

americana, é uma parasitose causada por um protozoário flagelado, o Trypanosoma 

cruzi. Descoberta por Carlos Chagas em 1909 no sertão brasileiro, a endemia teve 

os fundamentos essenciais para seu controle estabelecidos pelo seu descobridor 

(WANDERLEY, 1994). 

Alguns autores sustentam a hipótese de uma associação causal entre a 

presença e o número de cães infectados e altos níveis de transmissão de T. cruzi 

pelo Triatoma infestans doméstico e sugerem que a redução no número de cães e 

gatos infectados ou da freqüência de contato do cão com o vetor reduziria a 

proporção de barbeiros infectados (GÜRTER et al., 1991, 1993; CASTAŇERA, 1998) 

A deficiência de dados evolutivos concernentes à doença de Chagas em 

seres humanos tem sido suprida pelos estudos realizados em animais 

experimentalmente infectados. O cão é considerado um modelo experimental 

adequado ao estudo da doença, pois é capaz de desenvolver todas as fases da 

doença, apresentando, de forma singular, manifestações comparáveis a doença em 

seres humanos. 

Muito embora sejam numerosos os estudos da cardiomiopatia chagásica 

no ser humano, ainda não há um consenso relativo aos mecanismos fisiopatológicos 

exatos que levariam à sua expressão clínica. Diante das limitações das investigações 

diretas no homem, recorre-se à experimentação animal, que dá a oportunidade de 

examinar a patogênese da doença, os mecanismos de adaptação do parasita ao 

hospedeiro, os mecanismos de resposta imunológica e os efeitos dos agentes 

terapêuticos no tratamento da infecção. 

No início do século XX, época da descrição da enfermidade de Chagas, foi 

reconhecida lesão das células nervosas na fase aguda da infecção, que afetava 

intensamente quase todo sistema nervoso central. Simultaneamente foi sugerido que 

lesões dos nervos sensitivos do coração seriam responsáveis por alguns sinais 

apresentados por pacientes com a doença. Estas observações foram consideradas o 

ponto de partida para os estudos que anos mais tarde permitiram confirmar que a 
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enfermidade de Chagas não lesiona somente o sistema nervoso central, mas 

também os sistemas periférico, autônomo e entérico. 

A disfunção do sistema nervoso autônomo associado à infecção pelo T. 

cruzi tem sido estudada na tentativa de explicar algumas manifestações clínicas 

surgidas no curso da doença de Chagas. Estudos que demonstram a associação 

entre as alterações clínicas e a diminuição de neurônios parassimpáticos no coração 

podem contribuir para elucidar os mecanismos envolvidos no processo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
2.1 Aspectos gerais da doença de Chagas 
 

A tripanossomíase americana (doença de Chagas) é uma zoonose 

causada pelo T. cruzi, um protozoário parasita intracelular, sendo a causa mais 

freqüente de insuficiência cardíaca no Brasil e países vizinhos da América Latina 

(PARADA et al., 1997; MACHADO et al., 1998; COTRAN et al., 2000; CALIARI et al., 

2002; CAROD-ARTAL et al., 2003). 

Há condições propícias para transmissão vetorial no Continente 

Americano, entre as latitudes 42°N e 40°S, em território abrangendo desde o México 

até a Argentina. Levantamentos sorológicos, ainda que imperfeitos, permitem estimar 

que 4 a 7% de 200 milhões de latino-americanos em 21 países sejam chagásicos, e 

que 65-90 milhões de outros estejam expostos ao risco (MARIN-NETO et al., 1999). 

A distribuição espacial da doença depende da distribuição dos vetores e, além disso, 

da distribuição da pobreza e das condições por ela gerada, que determinam o 

convívio do homem com o vetor no ambiente domiciliar (FUNASA, 2002). COURA et 

al. (2002) relatam ainda que a migração humana pode carrear os vetores das áreas 

endêmicas, podendo contribuir para o estabelecimento do ciclo doméstico em outras 

áreas, além disso, o desflorestamento pode favorecer a adaptação dos vetores 

silvestres no ambiente domiciliar. 

A doença é endêmica da América Latina, desde o norte do México até o 

sul da Argentina e Chile. No continente americano, a prevalência da infecção 

humana é estimada em 16 milhões de casos, porém 90 milhões de pessoas, ou seja, 

25% da população, vivem sob risco de adquiri-la (WANDERLEY, 1994; CAROD-

ARTAL et al., 2003). No Brasil, a área endêmica atinge 3,6 milhões de quilômetros 

quadrados, ou seja, 44,5% do território nacional, sendo a mais extensa das 

Américas. Inclui 2.450 municípios dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito 

Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará 
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Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Sergipe (Figura 1) (WANDERLEY, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - Distribuição da doença de Chagas no 
Brasil: áreas enzoóticas com casos 
humanos isolados e regiões endêmicas 
(COURA et al., 2002) 

 
 

A mortalidade por doença de Chagas é muito significativa em vários países 

endêmicos como Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela e norte do Chile, dependendo 

basicamente da incidência da cardiomiopatia grave (WHO, 2000; WANDERLEY, 

1994). Avaliando os coeficientes de mortalidade por doença de Chagas de quatro 

estados endêmicos brasileiros, calculados para cada 100 mil habitantes nos anos de 

1977 e 1987, observou-se significativa redução. Assim, para os estados de Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná e Bahia os valores passaram de 17,7, 6,9, e 4,2, em 

1977, para, respectivamente 4,7, 4,1 e 3,9, em 1987 (WANDERLEY, 1994). 

 

Área endêmica 
 
Área enzoótica 
 
Casos humanos isolados 
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O T. cruzi é um protozoário flagelado da ordem Kinetoplastida, família 

Tryponosomatidae, caracterizado pela presença de um flagelo e uma única 

mitocôndria (FUNASA, 2002). O ciclo biológico do T. cruzi na natureza, como 

protozoário digenético, realiza-se pelo parasitismo de um mamífero e de um inseto 

hematófago. Os insetos encontrados naturalmente infectados pertencem à família 

Reduviidae, subfamília Triatominae, e são vulgarmente conhecidos no Brasil por 

barbeiro, chupão, fincão e bicudo; nos países latino-americanos por vicunha ou 

chiche e nos Estados Unidos por kissing bug e conesed bug (BRENER et al., 2000). 

Além do homem, mamíferos domésticos e silvestres têm sido naturalmente 

encontrados infectados pelo T. cruzi, tais como: gato, cão, porco doméstico, rato de 

esgoto, rato doméstico, sagüi, tatu, gambá, cuíca, morcego, dentre outros. Os mais 

importantes são aqueles que coabitam, ou estão muito próximos do homem, como o 

cão, o rato, o gambá, o tatu e até mesmo o porco doméstico, encontrado associado 

com espécies silvestres na Amazônia (GÜTER et al., 1993, 1998; BRENER et al., 

2000; FUNASA, 2002). 

Segundo WANDERLEY (1994), o homem é o principal reservatório 

doméstico de T. cruzi, seguido por gatos, cães e roedores domésticos. Outros 

animais participam da ecologia da doença de Chagas, mas não são hospedeiros de 

T. cruzi, tais como as aves que servem de fonte para repasto sangüíneo para um 

grande número de espécies de triatomíneos. Além das aves, uma série de animais 

pecilotérmicos pode alimentar os barbeiros, como cobras, lagartos e pererecas, fato 

evidenciado não apenas no ambiente silvestre como também no domiciliar.  

Os cães domésticos de áreas enzoóticas constituem um risco de 

transmissão para veterinários e outros, caso haja contato destes com o sangue do 

animal contaminado (GÜTER et al., 1991, 1993, 1998; BRADLEY et al, 2000). 

BRADLEY et al. (2000) ressaltam a importância do uso de medidas profiláticas 

nessas áreas, tais como o uso de luvas durante qualquer procedimento invasivo.  

BARR et al. (1989) relataram dois possíveis modos de transmissão para o 

cão, além daquele provocado pelas fezes contaminadas do inseto durante o repasto 

sangüíneo. O primeiro por meio da ingestão de vetor infectado, e o segundo pela 

ingestão ou briga com hospedeiro silvestre. 
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A interação entre T. cruzi, vetor e reservatórios pode, teoricamente, influir 

no curso da doença humana. Em passagem por diferentes organismos, o 

tripanossoma sofre processos de seleção e adaptação, que podem resultar, para o 

homem, em cepas de maior ou menor potencial de morbidade (WANDERLEY, 1994). 

Diferentes distribuições geográficas dos hospedeiros vertebrados e dos 

triatomídeos, juntamente com algumas preferências dos insetos pela origem do 

sangue, definem dois diferentes ciclos de transmissão do T. cruzi: o 

doméstico/peridoméstico e o silvestre (BRENER et al., 2000; BUSCAGLIA & NOIA, 

2003). 

Na natureza, o T. cruzi é representado por um grupo de parasitas que 

circulam entre homens, vetores, reservatórios silvestres e animais domésticos. Este 

flagelado possui diferentes aspectos morfológicos e funcionais relacionados com os 

hospedeiros vertebrados (tripomastigotas e amastigotas) e invertebrados 

(epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos). Na fase crônica da doença de 

Chagas, um pequeno número de tripomastigotas sangüíneos se encontra no sangue 

circulante do paciente e, se alguns deles forem ingeridos durante a alimentação, 

podem infectar o vetor. A primeira diferenciação do parasita ingerido ocorre no 

estômago: o tripomastigota transforma-se em epimastigota poucas horas após sua 

ingestão. A incidência da transformação de tripomastigotas no estômago e o 

desenvolvimento do T. cruzi no vetor estão relacionados com as cepas dos parasitas 

e espécies do vetor. A segunda diferenciação do parasita no tubo digestivo do vetor 

se dá quando os epimastigotas se transformam em tripomastigotas metacíclicos (as 

formas infectantes para o hospedeiro vertebrado). Essa diferenciação ocorre 

predominantemente no final do intestino e no reto. Os tripomastigotas metacíclicos 

são liberados nas fezes e urina e atingem o animal por uma ferida na pele ou através 

da mucosa. Os parasitas invadem diferentes tipos de células no hospedeiro, 

rapidamente se diferenciam em amastigotas, que sofrem várias divisões, como 

amastigotas, no interior das células infectadas. Posteriormente, os amastigotas se 

diferenciam em tripomastigotas, que são liberados para o sangue após rotura da 

membrana celular, iniciando o próximo ciclo de infecção de outras células ou ciclo 

biológico do parasita quando ingerido pelo vetor (Figura 2) (GARCIA & AZAMBUJA, 
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1991; TANOWITZ et al., 1992; BRENER et al., 2000; UMEKITA & MOTA, 2000; 

FUNASA, 2002; BUSCAGLIA & NOIA, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Representação esquemática do ciclo de vida do Trypanosoma cruzi 
(http://www.unijui.tche.br/~lenicem/protozoa_arquivos/frame.htm). 

 

 

O índice de transmissão de T. cruzi depende de vários fatores, como a 

densidade de vetores, fonte alimentar preferencial, longevidade, suscetibilidade a 

diferentes cepas de parasitas, capacidade de defecar imediatamente após a 

alimentação sanguínea e capacidade de permitir a multiplicação de parasitos e de 

excretá-los (WANDERLEY, 1994). 

O quadro clínico-patológico varia nas diferentes áreas geográficas, 

podendo as manifestações cardíacas predominarem em uma determinada região, 

enquanto em outra predominam as formas digestivas. As diferentes cepas de T. cruzi 

determinam alterações anatomo-histopatológicas com características distintas, tanto 
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na fase aguda quanto na fase crônica (BRENER, 2000). Cepas como Be-62, Be-78, 

Y, São Felipe (SF) e Colombiana têm sido utilizadas com mais freqüência 

(ANDRADE et al, 1994; KLEIN, 1995; SOUZA et al., 1996; MACHADO et al., 1998; 

CALIARI et al., 2002; RIBEIRO et al., 2002). Estudos histopatológicos comparativos 

entre cepas, realizados em camundongos e outros animais experimentalmente 

infectados, determinam o tropismo de tais cepas. Assim, as cepas Colombiana, SF 

são caracterizadas como miotrópicas, com parasitismo predominante de musculatura 

esquelética e miocárdica, enquanto a cepa Y apresenta intenso reticulotropismo 

(SOUZA et al., 1996). 

Virtualmente qualquer sistema orgânico pode ser acometido pela doença 

de Chagas. Envolvimento visceral digestivo ocorre em cerca de 6% e distúrbios 

neurológicos em aproximadamente 3% da população chagásica; no entanto, a 

cardiomiopatia constitui a mais séria complicação, atingindo, em algum momento de 

sua vida, um terço dos indivíduos sorologicamente positivos (MARIN-NETO et al., 

1999). 

Conceitualmente, costuma-se dividir a história natural da cardiomiopatia 

chagásica nas fases de miocardite aguda e crônica, separadas pela longa (um a 30 

anos) e enigmática forma indeterminada (OLIVEIRA ALVES, 2003). 

Para ser comparável com a doença humana, o modelo experimental 

deveria apresentar forma aguda da doença, seguida por intervalo mais ou menos 

longo de forma crônica assintomática ou indeterminada e, mais tarde, pelo 

aparecimento das manifestações das formas crônicas cardíacas e/ou digestiva em 

certa proporção dos infectados (LARANJA & ANDRADE, 1980).  

A susceptibilidade do cão à infecção pelo T. cruzi foi logo reconhecida por 

Carlos Chagas (AMORIM, 1984). Em anos subseqüentes, a infecção chagásica 

experimental em cães foi objetivo de apreciável atenção e o modelo canino passou a 

ser aceito como adequado para um grande número de investigações, já que havia a 

possibilidade de fazer uma avaliação seqüenciada das diversas fases da infecção e 

compará-las com o modelo humano (LARANJA & ANDRADE, 1980; AMORIM, 1984; 

LANA et al., 1992; ANDRADE et al., 1994; BRENER et al., 2000). 
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2.1.1 Fase aguda 

 

As manifestações clínicas e o próprio dano orgânico da fase aguda são 

nitidamente associados à multiplicação parasitária no miocárdio, aparelho digestivo e 

sistema nervoso. A elevada parasitemia também se correlaciona com os sinais de 

reação imunológica sistêmica, tais como a linfadenopatia, esplenomegalia e 

hepatomegalia típicos desta fase da moléstia, com a remissão da parasitemia e das 

reações inflamatórias sistêmicas (MARIN-NETO et al., 1999). 

A miocardite nos pacientes chagásicos é em geral clinicamente evidente e 

caracteriza-se por taquicardia, insuficiência cardíaca congestiva e cardiomegalia. Os 

que morrem em insuficiência cardíaca mostram o coração flácido, congesto e 

moderadamente aumentado de volume (mais por dilatação que por hipertrofia) 

(AMORIM 1984, TANOWITZ et al., 1992; ANDRADE et al., 1994; ANDRADE, 1999; 

BRENER et al., 2000). Em cães, o T. cruzi causa uma miocardite disseminada e uma 

miosite focal. O parasita penetra nos músculos estriados, localizando-se diretamente 

entre os miofilamentos. À medida que amastigotas se rediferenciam em 

tripomastigotas, as fibras musculares podem se degenerar. Alguns amastigotas são 

cercados por um infiltrado de linfócitos e macrófagos (CARLTON & MCGAVIN, 

1998). 

A patologia se exterioriza, principalmente, por dilatação cardíaca global e 

derrame pericárdico. A microscopia denota parasitismo intenso de praticamente 

todos os sistemas orgânicos. A miocardite é intensa e difusa, ocorrendo necrose da 

célula muscular, edema, vasculite e infiltrado inflamatório de natureza mono e 

polimorfonuclear. Trombose mural pode complicar o processo inflamatório, que se 

estende até o endocárdio. Há também envolvimento do sistema de condução e dos 

plexos nervosos intramurais e extracardíacos. A dilatação predomina nas câmaras 

direitas e os sinais de congestão sistêmica são mais proeminentes do que os de 

congestão pulmonar. É possível que este aspecto peculiar seja explicado por dano 

precoce e intenso do ventrículo direito (MARIN-NETO et al., 1999). 
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2.1.2 Fase indeterminada 
 

Após o intenso parasitismo sangüíneo e tissular da fase aguda sobrevém a 

fase crônica assintomática, indeterminada ou latente, cuja duração é de longo tempo, 

variando de cinco a 30 anos em humanos, podendo o paciente chagásico após essa 

fase desenvolver a fase crônica cardíaca e/ou digestiva (ROSSI, 1994; ANDRADE et 

al., 1997, ANDRADE, 1999). A forma indeterminada da doença cursa sem 

sintomatologia e sem alterações eletrocardiográficas (AMORIM, 1984; TANOWITZ et 

al., 1992; ANDRADE, 1999; BRENER et al., 2000). Entretanto, acredita-se que 

durante a fase indeterminada o processo de miocardite focal seja desencadeado de 

forma mais incessante, levando à destruição cumulativa de fibras miocárdicas e 

gradativa fibrose reparativa (MARIN-NETO et al., 1999). 

 

 

2.1.3 Fase crônica 

 

Na fase crônica da doença o paciente pode apresentar arritmias, eventos 

trombo-embólicos ou insuficiência cardíaca congestiva. A cardiomiopatia congestiva 

dilatada é uma importante manifestação nesta fase (LARANJA & ANDRADE, 1980; 

AMORIM, 1984; TANOWITZ et al., 1992; BRENER et al., 2000). 

O processo de miocardite observado é nítido e distribui-se por todas as 

partes do miocárdio, embora com grandes variações de intensidade, sendo 

acompanhado por fibrose focal intersticial bem evidente. Há observações de 

degenerações e necroses focais nas fibras cardíacas associadas com o processo 

inflamatório do tipo mononuclear, evidenciando processo evolutivo, progressivo, sem 

relação com a presença de parasitos nas lesões já que o T. cruzi é raramente 

encontrado nesta fase, tanto em estudos microscópicos de humanos quanto em 

modelos experimentais da doença (LARANJA & ANDRADE, 1980; ANDRADE, 1999; 

MARIN-NETO et al., 1999). 

LARANJA & ANDRADE (1980) ao infectarem cães com T. cruzi, 

observaram na fase crônica da doença que nos gânglios nervosos das paredes 
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atriais os neurônios estavam bem preservados, mas ocorriam alterações 

inflamatórias nas suas vizinhanças e, no seu interior, foi observada fibrose com 

proliferação fibroblástica, sem que houvesse alterações vasculares evidentes.  

Conforme MARIN-NETO et al. (1999), a depopulação neuronal 

intracardíaca e degeneração dos plexos nervosos ocorre de forma intensa e típica na 

forma crônica da cardiomiopatia chagásica. Contudo, não há correlação entre a 

intensidade da agressão neuronal e o grau de dilatação cardíaca ou outros sinais de 

miocardite na fase crônica da moléstia. Estudos necroscópicos revelam que 

pacientes que sofreram morte súbita em tais condições apresentavam graus 

variáveis, porém constantes de miocardite e depopulação neuronal cardíaca. 

Na fase crônica alguns indivíduos desenvolvem sinais clínicos em resposta 

à destruição mediada pela inflamação do coração e/ou tecidos do trato digestivo. A 

presença do baixo número de parasitas sugere que a destruição celular do 

hospedeiro poderia ser mediada pela persistência de uma resposta inflamatória local 

ativada por determinados clones do parasito em pessoas reativas; pela intensa 

ativação de linfócitos na fase aguda da infecção ou pela reação cruzada entre 

parasitas e algum antígeno orgânico específico (MARINHO et al., 1999). 

Os mecanismos pelos quais os tripanosomas causam doença são 

complexos e incompletamente estudados. A variação considerável na doença é 

devido a fatores como cepas do microrganismo e imunocompetência do hospedeiro. 

Algumas espécies de Trypanossoma induzem doença rapidamente fatal, outras 

causam doença crônica debilitante e algumas permitem a recuperação completa do 

hospedeiro com desenvolvimento de imunidade significativa. Os tripanosomas 

podem escapar da resposta imunológica do hospedeiro pelo desenvolvimento de 

novas proteínas nas membranas celulares, o que resulta em ondas de parasitemia e 

doença crônica (CARLTON & MCGAVIN, 1998). 
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2.2 Patogênese da cardiomiopatia chagásica 
 

De acordo com MARIN-NETO et al. (1999) há, fundamentalmente, quatro 

classes de mecanismos implicados na patogênese da cardiopatia chagásica: 

mecanismos inflamatórios ligados ao parasita, anormalidades microcirculatórias, 

mecanismos de agressão imunológica e mecanismos neurogênicos 

 

 

2.2.1 Mecanismos inflamatórios ligados ao parasita 

 

Durante décadas acreditou-se que, em virtude do baixo grau de 

parasitismo miocárdico e da ausência de correlação topográfica entre os focos 

inflamatórios e os locais das formas amastigotas do T. cruzi nas miocélulas, o 

parasita não representasse fator patogenético decisivo na fase crônica da 

cardiomiopatia. Esta visão enraizava-se na verificação de que a miocardite linfocitária 

focal e a necrose poderiam ocorrer em áreas aparentemente não parasitadas, e 

também na constatação de que a parasitemia era sempre, quando existente, muito 

escassa, na forma crônica. Entretanto estudos levam a crer que, mesmo sendo de 

baixo nível, o parasitismo pode representar mecanismo de ativação antigênica 

permanente, constituindo assim fator patogenético essencial de alteração 

imunológica na fase crônica da doença de Chagas (MARIN-NETO et al., 1999; 

TARLETON, 2001). 

 

 

2.2.2 Anormalidades microcirculatórias 

 

As anormalidades microvasculares podem desempenhar papel 

significativo na patogênese da cardiomiopatia chagásica crônica, pois nos corações 

chagásicos foi evidenciada a ocorrência de irregularidades e constrições de vasos 

arteriolares intramiocárdicos. Foi proposto então que a miocitólise difusa, observada 

na cardiomiopatia chagásica crônica, resultaria de alterações metabólicas das 
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células musculares em decorrência de alterações circulatórias de baixa intensidade e 

curta duração. Outra evidência da implicação da rede microcirculatória está na 

presença de necrose celular focal progressiva e acumulativa associada à fibrose 

intersticial reparativa e hipertrofia muscular circunjacente causada no local primário 

da instalação do agente (KLEIN, 1995; HIGUCHI, 1999; MARIN-NETO, 1999). 

 

 

2.2.3 Mecanismos de agressão imunológica 

 

Há evidências de que a estimulação permanente de macrófagos expostos 

aos antígenos do T. cruzi leva a produção de citocinas, modulando a resposta imune 

e possivelmente causando a relativa depressão imunológica que provavelmente é 

responsável direta por perpetuar a infecção (MARIN-NETO et al., 1999). 

De acordo com HIGUCHI (1999), MARINHO et al. (1999), UMEKITA & 

MOTA (2000) e SOARES et al. (2001) indivíduos que sobrevivem à fase aguda da 

infecção pelo T. cruzi desenvolvem uma resposta imune parasita-específico que 

reduz de forma eficiente os níveis do parasita nos tecidos e no sangue. Alguns 

diferentes tipos celulares e moléculas solúveis participam no controle do número de 

parasitas. Ratos com deficiência de células B, helper ou células T citotóxicas e ratos 

que possuem expressão baixa ou ausente de interferon gama (IFN-γ), interleucina 12 

(IL-12), fator de necrose tumoral alfa são altamente suscetíveis à infecção. O maior 

papel protetor do IFN-γ sugere que o controle parasitário é dependente da ativação 

do mecanismo de resposta imune Th1. Apesar do mecanismo protetor do sistema 

imune, um pequeno número de parasitas persiste nos tecidos durante o período de 

vida do hospedeiro e ocasionalmente com acesso ao sangue. 

Segundo ANDRADE (1999), há evidências da participação do sistema 

imune na patogênese das principais formas clínicas da Doença de Chagas. A 

multiplicação parasitária é evidente durante a infecção aguda, em que a intensa 

miocardite mostra claramente os sinais da participação da lesão celular 

imunomediada em cardiomiócitos parasitados e não parasitados, além do endotélio 
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dos capilares do miocárdio (microangiopatia). A inflamação cessa quase 

completamente quando a imunidade decresce com a resistência parasitária e fatores 

de supressão modulam a reação do hospedeiro, mas a inflamação não desaparece 

quando a doença entra na fase indeterminada, quando se torna discreta, focal e 

passa por mudanças induzindo a resolução completa. Entretanto, o processo é 

mantido porque o desaparecimento de lesões focais mais antigas é contrabalançado 

pelo surgimento de novas lesões. Este equilíbrio permite a sobrevida do hospedeiro 

na ausência de sinais e sintomas da doença. A forma crônica é representada por um 

tipo de cardiomiopatia dilatada, miocardite difusa, que provavelmente resultam 

quando os mecanismos supressores, produzidos durante a fase indeterminada, que 

retorna ao ponto de partida.  

 

 

2.2.4 Mecanismos neurogênicos  

 

 Em correspondência a estudos patológicos, extensa gama de 

investigações clínicas documentou, em humanos, graus intensos de depressão do 

controle autonômico cardíaco predominantemente (mas não exclusivamente) 

parassimpático. Isto constitui um dos aspectos mais característicos, embora não 

específicos, da cardiomiopatia chagásica crônica. Em estudos comparativos, a 

denervação parassimpática, encontrada na doença reumatismal, na cardiomiopatia 

dilatada idiopática e na endomiocardiofibrose, foi nitidamente de menor intensidade 

quando comparada a moléstia de Chagas (MARIN-NETO et al., 1999). 

Há ampla evidência necroscópica de intensa depopulação neuronal nos 

vários estágios evolutivos da doença. Os aspectos histológicos mais salientes 

consistem de destruição neuronal difusa e irregularmente distribuída nos vários 

tecidos. Observa-se parasitismo ganglionar direto, mas também periganglionite e 

lesões degenerativas das fibras nervosas e das células de Schwann (CHAPADEIRO 

et al., 1999; MARIN-NETO et al., 1999). 

 É oportuno salientar que a depopulação neuronal explica satisfatoriamente 

a gênese do megaesôfago e a megacólon chagásicos e, por analogia, tem sido 
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implicada na teoria neurogênica da cardiomiopatia chagásica crônica: a destruição 

preferencial do sistema parassimpático cardíaco, instalando-se de forma intensa e 

precoce, levaria a prolongado desequilíbrio autonômico e, como conseqüência, 

provocaria processo cardiomiopático de base essencialmente catecolaminogênica 

(KLEIN, 1995; MARIN-NETO et al., 1999). 

 Nesta doença, a degeneração dos gânglios intramurais e as lesões dos 

nervos cardíacos constituem aspectos patológicos de especial relevância. Desde a 

primeira descrição sistematizada de observações fisiológicas, novos estudos vieram 

consolidar o conhecimento da interferência no controle da função autonômica 

cardíaca em doentes com a forma crônica da moléstia (AMORIN, 1984). 

Em síntese, a visão moderna confere a mecanismos ligados à presença do 

agente etiológico e a respostas autoimunes o papel preponderante na gênese da 

cardiomiopatia chagásica crônica. Disautonomia cardíaca e isquemia em nível 

microvascular são, muito possivelmente, apenas fatores acessórios, atuando para 

intensificar e ampliar o alcance deletério daqueles mecanismos patogenéticos sobre 

o miocárdio (MARIN-NETO et al., 1999). 

Eram tão marcantes as evidências anatômicas de comprometimento do 

sistema parassimpático na moléstia de Chagas que uma teoria fisiopatológica 

genérica, da denervação como fenômeno primordial e indispensável para causar 

megacólon, megaesôfago e a própria cardiomiopatia crônica (“parassimpaticopriva”), 

foi aventada (TANOWITZ et al., 1992; BRENER et al., 2000; TARLETON, 2001). 

 

 

2.3 Sistema nervoso autônomo 
 

 

A função cardíaca é regulada pelo sistema nervoso autônomo simpático e 

parassimpático. Os nervos parassimpáticos são distribuídos em sua maior parte, 

para os nodos sinusal e átrioventricular; em menor proporção, para o músculo dos 

dois átrios e, ainda menos, para o músculo ventricular. Por outro lado, os nervos 

simpáticos são distribuídos para todas as partes do coração, com forte contingente 
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indo para o músculo ventricular (BRENER et al., 2000; GUYTON & HALL, 2000). O 

sistema nervoso autônomo parassimpático, assim como o simpático, possui fibras 

pré e pós-ganglionares. Em geral, a fibra pré-ganglionar chega ao órgão que irá 

controlar sem ser interrompida. Os neurônios pós-ganglionares estão localizados nas 

paredes dos órgãos. O neurotransmissor para as fibras pré e pós-ganglionares do 

parassimpático é a acetilcolina (CHAPADEIRO et al., 1999; MIRAKHUR & 

WALSHAW, 2003). 

Os nervos controlam o coração diretamente via axônio terminal originado 

nos neurônios dos gânglios extracardíacos e indiretamente pela influência dos 

neurônios dos gânglios intracardíacos. Os gânglios intracardíacos são especialmente 

importantes porque são capazes de manter a função normal do coração mesmo 

depois da denervação completa, como no caso de pacientes transplantados (CHEN 

et al., 1997; ARORA, 2000). 

JOHNSON et al. (2004) descreveram oito regiões separadas onde se 

localizavam os gânglios em gatos: dois gânglios no átrio direito (gânglio atrial 

posterior e sinoatrial), um gânglio no atrio esquerdo (gânglio atrioventricular), um 

gânglio no septo interatrial (gânglio interatrio-septal), um no ventrículo direito (gânglio 

ventricular direito), dois no ventrículo esquerdo e um gânglio foi encontrado no septo 

interventricular (gânglio interventriculo-septal). PAUZA et al. (2002) encontraram 

nervos intrínsecos e gânglios no átrio direito, na parede do átrio esquerdo e nos 

ventrículos direito e esquerdo de cães. 

O sistema nervoso cardíaco intrínseco apresenta função na regulação da 

freqüência cardíaca, força de contração do miocárdio e vasos coronarianos 

(BATULEVIČIUS et al., 2004; LEKAS et al., 2004).  

Segundo BRENER et al. (2000) o infiltrado inflamatório na doença de 

Chagas envolve todas as estruturas do coração tais como o sistema excito-condutor 

e os gânglios parassimpáticos da parede atrial, podendo mostrar sensível diminuição 

do número dos neurônios, evidenciando a importância de estudarem-se gânglios das 

diversas áreas mencionadas anteriormente. 
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2.3.1 Sistema nervoso autônomo no curso da doença de Chagas 

 
O sistema nervoso autônomo é amplamente responsável pela regulação 

da função visceral e manutenção da homeostase do meio interno (MIRAKHUR & 

WALSHAW, 2003). Entretanto, há pouco conhecimento sobre neurônios 

parassimpáticos pós-ganglionares na regulação da contratilidade cardíaca, assim 

como há relativamente poucas informações detalhadas disponíveis sobre a função 

fisiológica dos gânglios intracardíacos. É conhecido que a ativação parassimpática 

fornece energia para o coração por estimulação do nervo vago resultando em 

bradicardia, bloqueio átrio-ventricular e reduzindo a contratilidade atrial (GATTI et al., 

1997; BATULEVICIUS et al., 2004; JURGAITIENE et al., 2004). 

Segundo TANOWITZ et al. (1992), os tripomastigotas de T. cruzi entram 

na corrente sanguínea e infectam tecidos distantes por tropismo, onde o sistema 

reticuloendotelial e nervoso (especialmente gânglios autônomos) e musculatura 

estriada e cardíaca mostraram-se particularmente vulneráveis. Tanto o sistema 

nervoso central quanto o sistema nervoso periférico são submetidos a vários graus 

de destruição durante a fase aguda da doença de Chagas. O sistema nervoso 

autônomo é particularmente vulnerável à injúria durante esta fase, em que a 

destruição de gânglios intracardíacos em animais experimentais e humanos têm sido 

descrita. 

Foi sugerido que a destruição das células nervosas na fase aguda da 

doença de Chagas precede neuropatias que são manifestadas mais tarde na 

doença. Há uma proposta antiga de que o parasita elabora uma neurotoxina, mas a 

participação de mecanismos imunes na destruição neuronal recebeu mais atenção. 

Foi relatado que a denervação precede o aparecimento de uma resposta imune 

celular antinervo e que antígenos do parasita podem ser absorvidos para o interior 

das células nervosas, ficando marcadas como células alvo para o anti-T. cruzi da 

resposta imune (TANOWITZ et al., 1992; IOSA, 2001). 

Na fase aguda da infecção, as alterações dos gânglios intracardíacos 

consistem em infiltração ganglionar, peri e intraganglionar por células 

mononucleares, congestão, edema e, raramente, presença de amastigotas em 



 18

células intraganglionares. Na presença de inflamação, os neurônios apresentam 

tumefação citoplasmática, vacuolização, decréscimo da basofilia citoplasmática, 

condensação nuclear, cariorrexe e perda celular. Por vezes, é também possível 

identificar neuronofagia, proliferação de células satélites e edema intersticial com 

dissociação de fibras nervosas. Não há alterações neuronais na ausência de 

inflamação (CALIARI et al.,1995; SOUZA et al., 1996; CHAPADEIRO et al., 1999; 

BRENER et al., 2000).  

De acordo com CALIARI et al. (1995) e CHAPADEIRO et al. (1999), uma 

das alterações morfológicas mais importantes que ocorrem durante a fase crônica da 

infecção chagásica humana é a lesão do plexo nervoso parassimpático dos órgãos 

ocos, especialmente do coração e do tubo digestivo, acompanhada por destruição 

neuronal. Esta denervação é considerada a responsável pela patogênese das 

alterações cardíacas (arritmias, extrassístoles), assim como das manifestações 

digestivas (megaesôfago e megacólon) que ocorrem na doença de Chagas humana. 
Estudos em coração de pacientes que morreram com cardiomiopatia 

chagásica mostraram depopulação neuronal no gânglio cardíaco parassimpático. Em 

pacientes com megaesôfago e megacólon, a redução do número de células 

neuronais no plexo mesentério é bastante expressiva (KLEIN, 1995; CAMARGOS et 

al., 2000). 

O mecanismo de destruição neuronal na doença de Chagas está 

associado com inflamação provocada direta ou indiretamente pelo T. cruzi, sendo 

possível encontrar gânglios inflamados exibindo neurônios destruídos ou em 

destruição com neurônios íntegros em gânglios não-inflamados. Desse modo, 

considerando o processo inflamatório como fundamental no desenvolvimento das 

lesões neuronais, a distribuição preferencial dos parasitos em determinados tecidos, 

de acordo com a cepa, seria, em última análise, o fator determinante do maior ou 

menor envolvimento dessas estruturas nervosas e, conseqüentemente, dos 

distúrbios de inervação que levam às dilatações no aparelho digestivo (MARIN-

NETO, 1999/2000; BRENER et al., 2000). 

BRENER et al. (2000) descreveram atrofia e fibrose dos gânglios nervosos 

cardíacos, com acentuada destruição de neurônios e de fibras nervosas e 
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relacionaram esses achados com as anormalidades eletrocardiográficas 

encontradas. Tem sido sugerido que as lesões ganglionares podem se relacionar 

com a hipertrofia do miocárdio, com necroses focais do miocárdio, com a formação 

do aneurisma da ponta do ventrículo esquerdo, com as arritmias e, mesmo, com a 

morte súbita. 

Vários estudos necroscópicos em humanos têm demonstrado intensa 

depopulação neuronal cardíaca em vários estágios da doença de Chagas. Trabalhos 

experimentais realizados em animais têm confirmado estes achados (MARIN-NETO, 

1999/2000). 

 

 

2.3.2 Quantificação e citomorfometria da população neuronal parassimpática 

 

Vários métodos têm sido empregados na quantificação dos neurônios 

parassimpáticos cardíacos na enfermidade de Chagas, considerando, na maioria das 

vezes, a presença destas células nos gânglios distribuídos na gordura sub-

epicárdica. Desta forma estudos são limitados a determinadas regiões, muitas das 

quais identificadas por mapeamentos que pré-determinam as populações neuronais 

(KLEIN, 1995). Dados anatômicos e fisiológicos indicam que o sistema nervoso 

intrínseco é composto por plexos ganglionares distintos (CARLTON & MCGAVIN, 

1998). Segundo PAUZA et al. (2002) o átrio direito canino é inervado por dois 

subplexos, inclusive em torno da veia cava cranial. Entretanto alguns autores tem 

utilizado a faixa intercaval atrial para estudos da inervação autônoma em cães nas 

diferentes afecções cardíacas tais como cardiomiopatia chagásica (KLEIN, 1995) e 

cardiomiopatia dilatada (CAMACHO, 1996). 
Os dados quantitativos têm, consistentemente, revelado acentuado 

decréscimo no número de neurônios nos gânglios cardíacos em comparação com 

não-chagásicos, lembrando que a diminuição também ocorre em outras cardiopatias, 

mas, na doença de Chagas, esta tem sido muito mais acentuada (BRENER et al., 

2000). 
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Uma marcada diminuição no número de neurônios ganglionares 

intracardíacos foi registrada em pacientes infectados pelo T. cruzi, quando 

comparados com pacientes normais ou com outras formas de cardiomiopatia 

(RIBEIRO et al., 2002).  

A descrição de células inflamatórias nas fibras cardíacas e a degeneração 

significativa dos neurônios, com sua desintegração completa e os escassos números 

de gânglios no átrio direito, incentivaram estudos com o propósito de quantificar o 

número de neurônios presentes em corações chagásicos (KLEIN, 1995, 

CHAPADEIRO et al., 1999). 

Cabe salientar que graus variados de acometimento do sistema nervoso 

autônomo cardíaco foram documentados em doenças como a febre reumática, 

endomiocardiofibrose, cardiomiopatia dilatada e cardiopatia hipertensiva. Contudo, 

em nenhuma dessas condições mórbidas, o processo disautonômico apresenta 

intensidade comparável à cardiopatia chagásica, na qual, portanto, representa 

característica patológica e funcional marcante (BRENER et al., 2000).  

 Ainda de acordo com BRENER et al. (2000), as maiores evidências 

morfológicas de comprometimento neuronal observam-se na fase aguda da infecção, 

mas existem dados que indicam a destruição de neurônios após esta fase devido a 

uma diminuição progressiva dos neurônios parassimpáticos no esôfago, com o 

avançar da idade. Também nada exclui a possibilidade do aparecimento de um foco 

inflamatório e lesão neuronal durante a fase indeterminada da doença. Na forma 

crônica cardíaca, a inflamação se propaga aos gânglios atriais e podem ser 

observados aspectos degenerativos nos neurônios sub-epicárdicos. 
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3 OBJETIVOS  
 
 

3.1 Objetivos gerais 
  

 Avaliar morfométrica e quantitativamente os neurônios 
atriais da faixa intercaval de cães com cardiomiopatia chagásica 

experimental. 
 
 

3.2 Objetivos específicos 
 

a) Contagem de células nervosas ganglionares atriais da faixa intercaval de cães 

normais e nas fases aguda e crônica da doença de Chagas; 

b) Obtenção de dados quanto ao perímetro, diâmetro máximo, diâmetro mínimo 

e área por meio da morfometria das células nervosas ganglionares atriais de 

cães normais e com cardiomiopatia chagásica experimental utilizando um 

sistema analisador de imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Local de realização 
 

As atividades experimentais, que envolveram a inoculação e o 

acompanhamento dos animais, bem como avaliação física e dos parâmetros clínicos, 

foram desenvolvidas nos Laboratórios de Cardiologia e Patologia Clínica do Hospital 

Veterinário “Governador Laudo Natel” (HVGLN) e nos Laboratórios de Anatomia 

Patológica e Imunoparasitologia do Departamento de Patologia Veterinária da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da Universidade Estadual 

Paulista - UNESP – Campus Jaboticabal, no período de janeiro de 2002 a março de 

2003 por OLIVEIRA ALVES(2003). Exames morfométricos e de contagem de células 

nervosas ganglionares atriais foram realizadas no Setor de Patologia da Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Goiás. 

 

 

4.2 Grupos experimentais 
 

Utilizou-se seis cães adultos, entre 10kg e 18kg, sem raça definida, 

provenientes dos canis municipais das cidades circunvizinhas a Jaboticabal – SP. 

Foram constituídos de três grupos experimentais, com dois animais cada, 

caracterizados abaixo: 

 

Grupo Chagásico Agudo (CA): cães avaliados semanalmente, que 

apresentaram morte súbita três semanas após a inoculação; 

Grupo Chagásico Crônico (CC): cães avaliados mensalmente, 

eutanasiados cinco meses após a inoculação; 

Grupo Controle (GC): cães escolhidos aleatoriamente após a 

comprovação de sua higidez orgânica. 
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4.3 Cepa de Trypanosoma cruzi 
 

Os animais utilizados, com exceção dos participantes do grupo controle, 

foram inoculados 6000 tripomastigotas/kg por via intravenosa, da cepa Boliviana, 

isolada de um caso humano na Bolívia, com reconhecido miotropismo cardíaco. Esta 

cepa é mantida em camundongos albinos no Insetário do Departamento de Ciências 

da Saúde da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade 

de São Paulo (OLIVEIRA ALVES, 2003).  

 

 

4.4 Avaliação dos animais 
 

Após a inoculação do T. cruzi, os animais dos grupos agudo e 

crônicoforam submetidos ao exame físico (avaliação da temperatura corporal, 

freqüência cardíaca, exame dos linfonodos por palpação, exame das mucosas 

visíveis e avaliação do estado geral), ao teste de imunofluorescência indireta para 

detecção de anticorpos anti-T. cruzi e aos exames hematológico, bioquímico sérico, 

eletrocardiográfico e ecocardiográficos. 

Do total de animais inoculados por OLIVEIRA ALVES (2003), foram 

selecionados para fazer parte do grupo chagásico agudo aqueles que apresentaram 

na avaliação física hipertermia e hiperplasia dos linfonodos. Atividade elevada de 

aspartato amino transferase (AST), desidrogenase láctica (LDH) e 

creatinofosfoquinase (CK), indicando intenso dano à musculatura miocárdica. O 

exame eletrocardiográfico computadorizado mostrava taquicardia e arritmias graves 

com bloqueio atrioventricular, estes cães sofreram morte súbita. Onde o exame 

anatomopatológico do coração possuía áreas esbranquiçadas no miocárdio, silhueta 

cardíaca de aspecto globoso, hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo e direito, 

bem como aumento da câmara ventricular direita. 

 Os animais do grupo chagásico crônico que foram eutanasiados, não 

apresentaram alterações ao exame clínico. A bioquímica sérica revelava valores 

aumentados para as atividades enzimáticas de AST, ALT e CK, com queda a partir 
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do segundo mês. O exame eletrocardiográfico computadorizado detectou os eventos 

arrítmicos existentes nesta fase que restringiram-se a bloqueios atrioventriculares de 

primeiro grau, complexos ventriculares prematuros bigeminismo ventricular e 

alternância elétrica nas freqüências. O exame anatomopatológico evidenciou 

aumento da área cardíaca, principalmente do ventrículo direito, com regiões 

extremamente pálidas no epicárdio sugestivas de fibrose (OLIVEIRA ALVES, 2003). 

  

 

4.5 Colheita e processamento das amostras 
 

 Foram colhidos fragmentos situados entre as veias cava cranial e caudal 

(faixa intercaval) dos animais com cardiomiopatia chagásica experimental, na sua 

fase aguda, crônica, bem como dos animais controle (Figura 3). A fixação procedeu-

se em formalina tamponada e, após desidratação, foram incluídos em parafina e 

cortados seriadamente, com 8µm de espessura, a fim de se proceder a contagem 

dos neurônios e evitar que estes fossem contados mais de uma vez, visto que os 

mesmos têm diâmetro médio situado entre 32µm (XI et al., 1991), a cada corte 

mantido despreza-se três e assim sucessivamente, de acordo com protocolo utilizado 

por CAMACHO (1996). Em seguida os cortes foram corados pela técnica de 

hematoxilina-eosina (HE). 
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FIGURA 3 – Etapas para colheita da faixa intercaval em coração de cão. A: 

Identificação das veias cavas cranial e caudal com base em 
referenciais anatômicos  empregando uma pinça anatômica; B: 
Direção da linha de incisão para abertura do átrio direito para 
acesso a faixa intercaval (linha pontilhada); C: Átrio direito aberto 
com identificação da área correspondente a faixa intercaval 
(retângulo pontilhado); D: Faixa intercaval isolada após sua 
retirada do coração. (VCr: veia cava cranial; VCd: veia cava 
caudal; AD: átrio direito; VD: ventrículo direito; VE: ventrículo 
esquerdo 

  
 
 

VVDD  VE 

AADD  

VVCCrr

VVCCdd  

A B

C D
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4.6 Contagem neuronal em gânglios nervosos parassimpáticos atriais na faixa 
intercaval 
 

 Procurou-se quantificar ao microscópio óptico de luz (Modelo Jenaval. Carl 

Zeiss GmcH - Alemanha) com ocular de 10X e objetiva de 20X, segundo 

recomendação de CAMACHO (1996), os neurônios parassimpáticos atriais da faixa 

intercaval no interior dos gânglios em todos os fragmentos obtidos, não sendo 

considerada a característica histológica das células. 

O número total das secções montadas em lâminas variou de 323 a 529, 

foram contados todos os neurônios, tanto os íntegros quanto com sinais de 

degeneração.  

 

 

4.7 Citomorfometria neuronal em gânglios nervosos parassimpáticos atriais na 
faixa intercaval 
 

A análise morfométrica foi realizada em 10% das lâminas de cada animal 

pertencente aos grupos CA, CC e GC e forneceu dados quanto ao perímetro, 

diâmetro máximo, mínimo e área dos neurônios. 

A avaliação citomorfométrica foi realizada com auxilio de um sistema 

analisador de imagens “AxioVision 3.0 Zeiss”, com aumento de 250X em realizada 

em 10% das secções de cada animal totalizando 2.748 neurônios para o grupo 

controle, 1.780 para o grupo chagásico agudo e 476 para o grupo chagásico crônico.  

 

 

4.8 Histopatologia atrial da faixa intercaval 
 

Foi realizada a avaliação histopatológica dos tecidos da faixa intercaval no 

átrio dos cães dos três grupos experimentais. 
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4.9 Análise estatística 

 

Para comparar o número médio de neurônios por fragmento entre os três 

grupos experimentais utilizou-se o teste de χ2 (SAMPAIO, 2002). 

 Para estabelecer o tamanho representativo da amostra para cada um dos 

parâmetros analisados pela citomorfometria dos neurônios ganglionares da faixa 

intercaval atrial de cães (perímetro, diâmetro maior, diâmetro menor e área), utilizou-

se o método proposto por WILLIAMS (1977), que consiste basicamente no cálculo 

das médias acumuladas das medidas obtidas, seguido pelo lançamento dos dados 

em um gráfico e o estabelecimento de um nível de variação aceitável, que deve 

permanecer entre 95% e 105%. Após o término das medidas foi feita a comparação 

das médias obtidas entre os grupos pela análise de variância e teste de Tukey, ao 

nível de significância de 5% (SAMPAIO, 2002). 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 Aspectos histológicos do miocárdio da faixa intercaval 
 

Não foi encontrada nenhuma alteração histológica da faixa intercaval no 

miocárdio dos cães do grupo controle (Figura 4A). Os corpos celulares dos neurônios 

em sua maioria era ovóide, variavam de tamanho e possuíam um núcleo, 

arredondado geralmente localizado na região central ou periférica (Figura 4B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4 - Fotomicrografia da faixa intercaval no átrio de animal do grupo controle, 

evidenciando a ausência de alterações. HE (250X); B: Fotomicrografia de um 
gânglio atrial da faixa intercaval de um animal do grupo controle, mostrando os 
neurônios e a localização do seu núcleo (seta). HE (250X) 

 

 

Microscopicamente a faixa intercaval dos animais infectados na fase 

aguda da doença mostrava inflamação difusa intensa, caracterizada por infiltração de 

células mononucleares (macrófagos, linfócitos e plasmócitos), degeneração das 

fibras musculares (Figuras 5A e B) e presença de ninhos de amastigotas (Figura 5C). 

O infiltrado também atingia o tecido conjuntivo frouxo e os gânglios (Figuras 5D e E). 

Além do infiltrado inflamatório, os gânglios mostravam alterações neuronais 

caracterizadas por retração (Figura 5F), degeneração, fragmentação, vacuolização, 

tigrólise, hipercromasia citoplasmática e satelitose. 

AA BBAA BBAA BB
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FIGURA 5 - Aspectos microscópicos característicos da fase aguda da miocardite 

chagásica da faixa intercaval atrial (infecção experimental com T. cruzi – 
cepa Boliviana); A, B: Fibras musculares degeneradas e infiltrado 
inflamatório mononuclear difuso. HE (250X, 400X); C: Ninho de amastigota 
rompendo uma fibra do miocárdio (seta). HE, 400X; D: Infiltrado 
inflamatório intraganglionar em gânglios nervosos parassimpáticos atriais 
na faixa intercaval HE (250X); E: Infiltrado inflamatório ganglionar em 
gânglios nervosos parassimpáticos atriais na faixa intercaval HE (250X); F: 
Retração neuronal em gânglios nervosos parassimpáticos atriais da faixa 
intercaval (seta), HE (250X) 

A B

C D

E F

A B

C D

E F
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Os animais que faziam parte do grupo cronicamente infectados pelo T. 

cruzi apresentaram na faixa intercaval miocardite focal (figura 6A), fibrose focal 

intersticial, degeneração e necrose focal nas fibras cardíacas associadas com o 

processo inflamatório, sem a presença de parasitas nas lesões. Os neurônios 

ganglionares estavam bem preservados (Figura 6B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 - Aspectos microscópicos característicos da fase crônica da miocardite 
chagásica da faixa intercaval atrial (infecção experimental com T. cruzi 
– cepa Boliviana); A: Fotomicrografia da faixa intercaval no átrio 
mostrando infiltrado inflamatório focal. HE (250X); B: Aspecto neuronal 
em gânglio nervoso parassimpático atrial na faixa intercaval. HE (250X) 

 

 

5.2 Contagem neuronal em gânglios nervosos parassimpáticos atriais na faixa 
intercaval 
 

Observou-se diferença significativa (p=0,004) entre os grupos na 

contagem dos neurônios ganglionares da faixa intercaval, revelando o grupo controle 

com maior número de neurônios, depois o grupo chagásico agudo, seguido do grupo 

chagásico crônico com menor densidade neuronal. Os valores obtidos estão 

representados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Número médio de neurônios ganglionares parassimpáticos atriais da faixa 
intercaval, por fragmento, nos cães dos grupos controle, chagásico agudo 
e chagásico crônico 

 
Grupos Nº médio de neurônios/fragmento Freqüência esperada 
Controle 43 31 
Agudo 33 31 
Crônico 17 31 
Total 93 93 
χ2=11; significativa para p=0,004 

 

 

 

5.3 Citomorfometria neuronal em gânglios nervosos parassimpáticos atriais na 
faixa intercaval 
 

 Ao lançar os dados no gráfico proposto por WILLIAMS (1977) foi possível 

perceber o momento em que as medidas permaneceram dentro dos valores 

aceitáveis de variação em cada grupo. No grupo controle houve estabilização com a 

morfometria de 668 neurônios (Figura 7), no grupo chagásico agudo com 447 

neurônios (Figura 8) e no grupo chagásico crônico com 383 neurônios (Figura 9). 
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FIGURA 7 - Representação gráfica do cálculo da média acumulada, (Williams, 
1977) das medidas do perímetro (µm), diâmetro maior (µm), 
diâmetro menor (µm) e área (µm2) das células neuronais em 
gânglios nervosos parassimpáticos atriais na faixa intercaval de 
cães pertencentes ao grupo controle. Observa-se que a partir do 
668º neurônio todas as variáveis ficaram entre 95 e 105%. 
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Figura 8 - Representação gráfica do cálculo da média acumulada (Williams, 
1977) das medidas do perímetro (µm), diâmetro maior (µm), 
diâmetro menor (µm) e área (µm2) das células neuronais em 
gânglios nervosos parassimpáticos atriais na faixa intercaval dos 
cães pertencentes ao grupo chagásico agudo. Observa-se que a 
partir do 447º neurônio todas as variáveis ficaram entre 95 e 
105%. 
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FIGURA 9 - Representação gráfica do cálculo da média acumulada 
(Williams, 1977) das medidas do perímetro (µm), diâmetro 
maior (µm), diâmetro menor (µm) e área (µm2) das células 
neuronais em gânglios nervosos parassimpáticos atriais na 
faixa intercaval dos cães pertencentes ao grupo chagásico 
crônico. Observa-se que a partir do 383º neurônio todas as 
variáveis ficaram entre 95 e 105%. 

 

 

 

 O resultado da avaliação morfométrica dos neurônios demonstrou que as 

medidas das células do grupo chagásico agudo foram superiores às medidas das 

células do grupo controle; enquanto que, os neurônios do grupo chagásico crônico 

obtiveram valores médios entre os dois outros grupos. As Tabelas 2, 3, 4 e 5 

mostram o resumo da análise de variância das seguintes variáveis: perímetro, 

diâmetro maior, diâmetro menor e área. 

 

 

 

 

 

 

 



 34

Tabela 2 - Resumo da análise de variância comparando o perímetro médio (µm) dos 
neurônios parassimpáticos da faixa intercaval entre os três grupos 
estudados, controle, chagásico agudo e chagásico crônico 

 
Grupos Neurônios Soma Média Variância 

Controle 906 65780,90 72,61 334,43 
Agudo 636 71656,91 112,67 661,84 
Crônico 606 59081,58 97,49 600,42 

 
ANOVA 

Fonte da variação SQ gl QM F valor-P F crítico 

Entre grupos 630191,00 2 315095,50 622,25 <0,0001 3,00 

Dentro dos grupos 1086183,62 2145 506,38    

Total 1716374,62 2147     

 

 

Tabela 3 - Resumo da análise de variância realizada para comparar diâmetro maior 
médio (µm), dos neurônios parassimpáticos da faixa intercaval, entre os 
três grupos estudados, controle, chagásico agudo e chagásico crônico 

 
Grupos Neurônios Soma Média Variância 

Controle 906 20871,18 23,04 63,46 
Agudo 636 22697,41 35,69 94,32 
Crônico 606 18648,03 30,77 87,34 

 
 

ANOVA 

Fonte da variação SQ gl QM F valor-P F crítico 

Entre grupos 62565,70 2 31282,85 394,32 <0,0001 3,00 

Dentro dos grupos 170170,36 2145 79,33    

Total 232736,05 2147     
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Tabela 4 - Resumo da análise de variância realizada para comparar diâmetro menor 
médio (µm) dos neurônios parassimpáticos da faixa intercaval entre os 
três grupos estudados, normal, agudo e crônico 

 
Grupos Neurônios Soma Média Variância 

Controle 906 12768,19 14,09 21,31 
Agudo 636 12844,81 20,20 31,91 
Crônico 606 11060,36 18,25 45,56 

 
ANOVA 

Fonte da variação SQ gl QM F valor-P F 
crítico 

Entre grupos 15091,53 2 7545,77 241,17 <0,0001 3,00 

Dentro dos grupos 67112,77 2145 31,29    

Total 82204,30 2147     

 

 

Tabela 5 - Resumo da análise de variância realizada para comparar a área média 
(µm2) dos neurônios parassimpáticos da faixa intercaval entre os três 
grupos estudados, controle, chagásico agudo e chagásico crônico.  

 
Grupos Neurônios Soma Média Variância 

Controle 906 251689,69 277,80 21851,91 
Agudo 636 398908,86 627,22 73411,51 
Crônico 606 295423,88 487,50 59633,61 

 
ANOVA 

Fonte da variação SQ gl QM F valor-P F 
crítico

Entre grupos 47493172,6 2 23746586,30 497,08 <0,0001 3,00 

Dentro dos grupos 1024706,0 2145 47771,85    

Total 149963792,0 2147     
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Os valores médios das variáveis estudadas, bem como as diferenças 

significativas (p<0,05) observadas estão detalhadas na Tabela 6. 

 
 
 
Tabela 6 - Valores médios e respectivos desvios padrões das medidas realizadas, 

perímetro, diâmetro maior, diâmetro menor e área obtidos neurônios 
ganglionares parassimpáticos da faixa intercaval de cães normais e nas 
formas aguda e crônica da cardiomiopatia chagásica experimental 

 
Média + desvio padrão Medida (µm) Normal Agudo Crônico 

Perímetro 72,61a + 18,29 112,67 b + 25,73 97,49 c + 24,50 
Diâmetro maior 23,04a + 7,97 35,69b + 9,71 30,77c + 9,35 
Diâmetro menor 14,09a + 4,62 20,20b + 5,65 18,25c + 6,75 

Área 277,80a + 147,82 627,22b + 270,95 487,50c + 244,20 
* letras diferentes, entre colunas, indicam diferença pelo teste de Tukey (p<0,05) 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos neste experimento permitiram demonstrar que o cão 

é um modelo experimental adequado para o estudo da cardiomiopatia chagásica 

experimental como descrito por LARANJA & ANDRADE (1980); AMORIM (1984); 

LANA et al. (1992); ANDRADE et al. (1994); BRENER et al. (2000) e OLIVEIRA 

ALVES(2003), inclusive para o estudo do envolvimento da inervação cardíaca 

autônoma durante a infecção pelo T. cruzi tal qual descrito por MACHADO et al. 

(1998). 

Os animais escolhidos para participar desta pesquisa apresentavam os 

sinais característicos com cardiomiopatia chagásica experimental nas fases aguda e 

crônica da doença (OLIVEIRA ALVES, 2003), alterações estas que foram relatadas 

por AMORIM (1984); TANOWITZ et al. (1992); SOUZA et al. (1996); KLEIN (1995); 

ANDRADE (1999); MARINHO et al. (1999) e BRENER et al. (2000). 

O número total de secções montadas em lâminas variou de 323 a 529 

devido à variação volumétrica do órgão como conseqüência não somente do dano 

cardíaco, mas também da variação do ganho de peso do animal durante o 

experimento. 

A demonstração quantitativa da denervação de células neuronais 

parassimpáticas em corações chagásicos pode contribuir para a compreensão dos 

mecanismos fisiopatológicos da cardiomiopatia chagásica, como já citado por 

TANOWITZ et al. (1992); MACHADO et al. (1998); RIBEIRO et al. (2002); BATULE 

VIČIUS et al. (2004) e LEKAS et al. (2004). Os trabalhos relativos às contagens 

neuronais em gânglios nervosos parassimpáticos não tem conseguido demonstrar 

uma relação confiável entre os sinais clínicos apresentados pelos animais e os 

achados quantitativos, isto porque alguns não encontraram diferença significativa na 

contagem entre os grupos, mesmo com os animais apresentando sinais clínicos da 

doença (KLEIN, 1995) ou não foram realizado testes de função cardíaca 

(CHAPADEIRO et al., 1999). 

A realização do eletrocardiograma (OLIVEIRA ALVES, 2003) na avaliação 

dos cães utilizados no presente estudo possibilitou observar arritmias e se o aumento 
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da área cardíaca, principalmente do ventrículo direito, dos animais com 

cardiomiopatia chagásica crônica, o que pode estar relacionado com distúrbio no 

sistema nervoso autônomo causado pela diminuição do número de neurônios 

ganglionares parassimpáticos hígidos, conforme observado neste trabalho. 

Os achados do presente estudo confirmam a observação de ALCÂNTARA 

(1961) que estudou ratas experimentalmente infectadas com T. cruzi e percebeu que 

o número de células nervosas mostrou-se reduzido em relação ao normal tanto na 

fase aguda como na fase crônica, considerando que essas alterações quantitativas 

observadas na fase crônica eram conseqüência da destruição neuronal produzida na 

fase aguda das enfermidades. 

CHAPADEIRO et al. (1999) afirmaram que, apesar dos cães 

apresentarem lesões similares dos gânglios autonômicos parassimpáticos cardíacos 

na doença de Chagas, ainda não havia sido demonstrada destruição neuronal 

significativa. No presente estudo demonstrou-se depopulação significativa dos 

neurônios em gânglios nervosos parassimpáticos atriais na faixa intercaval em um 

modelo canino experimental da infecção por T. cruzi durante a fase crônica, muito 

similar àquela observada em humanos com doença de Chagas, possivelmente como 

conseqüência do processo inflamatório como descrito por CALIARI et al. (1995), 

SOUZA et al., (1996); CHAPADEIRO et al. (1999) e BRENER et al. (2000). 

Ainda não se sabe que fator ou fatores presentes na inflamação induzida 

pelo T. cruzi têm papel na destruição neuronal, fato observado nesta pesquisa. 

BRENER et al. (2000) e TARLETON et al. (2001) sugeriram que os neurônios podem 

ser alvo do ataque imune por apresentar epítopos de reação cruzada em sua 

superfície, este mimetismo molecular poderia resultar: a) de um mimetismo natural 

pela presença de epítopos de reação cruzada, como demonstrado com o auxílio de 

anticorpos monoclonais; b) mimetismo adquirido pela adsorção de antígenos 

oriundos dos parasitos; c) de ambos os mecanismos.  

Deve-se considerar que dentre os diversos fatores que podem influenciar 

a expressão da infecção chagásica num modelo experimental, estão os que 

dependem do parasito e aqueles inerentes ao hospedeiro, ou seja, a cepa do T. 

cruzi, a susceptilidade da espécie animal e o número de parasitos inoculados. 
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CALIARI et al. (1995) fez a contagem neuronal no átrio de cães experimentalmente 

infectados com a cepa Berenice (Be-62 e Be-78) do T. cruzi na sua forma aguda, e 

concluiu que apesar da diferença encontrada na intensidade inflamatória entre as 

duas cepas, não houve diferença no número de neurônios ganglionares em 

comparação com os animais controle. Deve-se enfatizar que além dessas diferenças 

no grau de lesões de uma cepa para outra serem atribuídas ao maior ou menor grau 

de inflamação que ocorre nos tecidos vizinhos aos plexos, acredita-se que os fatores 

ambientais regionais possam conferir significante variabilidade de neurotropismo do 

parasita (MARIN-NETO et al., 1999; CAMARGOS et al. 2000; BRENER et al., 2000). 

A escolha da dose inoculada nos animais deste experimento partiu da realização, por 

OLIVEIRA ALVES(2003), de pré-experimentos em cães utilizando 500, 1000, e 6000 

tripomastigotas/kg de peso vivo da cepa Boliviana e deveu-se ao fato de que esta 

última dose produziu alterações clínicas e anatomopatológicas que possibilitaram 

obter cães chagásicos na fase crônica, fato que é sempre preconizado na instalação 

de um modelo experimental satisfatório conforme descrito por CAMACHO et al. 

(1996).  

As diferentes cepas T. cruzi determinam alterações anátomo-patológicas 

com características distintas, tanto na fase aguda quanto na fase crônica da doença 

de Chagas. O trabalho que pode ser confrontado com os resultados desta pesquisa é 

o de KLEIN (1995), que não registrou diferença estatisticamente significativa entre a 

quantidade de neurônios dos grupos infectados e controle, ao inocular 1000 

tripomastigotas/kg da cepa Colombiana em cães. Este resultado pode ser atribuído 

ao tipo de cepa e à quantidade de inóculo, podendo ter desenvolvido um processo 

inflamatório menos intenso. A intensidade do processo inflamatório descrita no 

presente trabalho e a denervação nos animais infectados corroboram com os 

achados de CALIARI et al. (1995); SOUZA et al. (1996) e CHAPADEIRO et al. (1999) 

que afirmam não terem encontrado alterações neuronais na ausência de inflamação. 

Além disso a cepa Boliviana utilizada no presente trabalho foi reconhecida por ter um 

miotropismo cardíaco maior que a cepa Colombiana (OLIVEIRA ALVES, 2003). 

As alterações histopatológicas dos neurônios ganglionares 

parassimpáticos na fase aguda e crônica da doença de Chagas neste trabalho foram 
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similares às encontradas em cães por CALIARI et al. (1995), e em camundongos por 

SOUZA et al. (1996), CHAPADEIRO et al. (1999) e RIBEIRO et al. (2002) em 

avaliações feitas em gânglios nervosos intracardíacos. Outras semelhanças 

observadas no presente estudo e relatos de outros autores referem-se a células 

neurais com sinais de degeneração ao lado de células íntegras, e a ruptura das 

miofibras causadas por ninhos de amastigotas que se rediferenciam em 

tripomastigotas como afirmaram GARCIA & AZAMBUJA (1991); TANOWITZ et al. 

(1992); CARLTON & MCGAVIN (1998); BRENER et al. (2000); UMEKITA & MOTA 

(2000); FUNASA (2002) e BUSCAGLIA & NOIA (2003) sobre o ciclo de vida do 

parasita. 

Foi possível observar no presente trabalho modificações microscópicas 

mais intensas na fase aguda que na crônica. RIBEIRO et al. (2002) demonstraram 

que as alterações ultraestruturais nos nervos intracardíacos durante o curso da 

doença de Chagas em ratos eram secundárias à inflamação dos tecidos 

circunvizinhos e apareciam mais cedo na infecção aguda, a qual apresentava 

miocardite severa quando comparada com a fase crônica com miocardite moderada 

ou focal. Afirmaram ainda que as modificações encontradas utilizando microscopia 

eletrônica seriam as mesmas observadas durante a degeneração Walleriana, sendo 

esta mudança muito comum durante a inflamação, quando uma modificação na 

permeabilidade da membrana nervosa pode resultar em edema e aumento do influxo 

de íons. Ainda que o presente estudo não tenha lançado mão da microscopia 

eletrônica, pode-se supor que o mesmo tipo de degeneração Walleriana tenha 

ocorrido nos cães, considerando a semelhança do quadro microscópico. 

O processo degenerativo e a hipertrofia podem explicar parcialmente os 

achados citomorfométricos deste trabalho já que o volume médio das células 

nervosas dos gânglios parassimpáticos atriais da faixa intercaval eram maior que a 

dos cães do grupo controle. FILHO (2004) afirmou que o processo degenerativo 

cursa com lesões decorrentes de alterações bioquímicas que resultam no acúmulo 

de substâncias no interior das células, levando a modificações da morfologia celular 

com diminuição das suas funções. A hipertrofia é sempre uma forma de adaptação 

dos órgãos frente a maior exigência de trabalho, sendo que os tecidos hipertróficos 
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tornam-se aumentados de volume e de peso por causa do aumento volumétrico de 

suas células. Além disso, as células devem ter suas organelas e sistemas 

enzimáticos íntegros, sendo assim células degeneradas não conseguem se 

hipertrofiar como as células íntegras.  

O significado clínico e fisiopatológico da disautomia cardiovascular na 

doença de Chagas ainda não é completamente entendido, não tendo sido 

encontrados na literatura trabalhos relacionando a contagem dos neurônios 

ganglionares aos sinais clínicos apresentados por animais experimentalmente 

infectados, nas diferentes formas de manifestação clínica da doença de Chagas, 

como é o caso deste experimento. GATTI et al. (1997) e GRAY et al. (2004) 

afirmaram que dois gânglios separados anatomicamente e fisiologicamente 

independente localizados na superfície dos átrios direito e esquerdo são capazes de 

realizar um controle seletivo do ritmo sinoatrial e condução atrioventricular. LEKAS et 

al. (2004), após destruir três zonas de gânglios nervosos intracardíacos localizados 

em torno da veia cava cranial de cães, concluíram que a zona de gânglios 

parassimpáticos poderia exercer influência na função do nodo atrioventricular, mas 

que a tentativa de eliminar estas influências não obtiveram sucesso, ressaltando a 

necessidade da realização de novas pesquisas.  

 Considerando-se tais evidências, é plausível afirmar que a denervação 

autonômica cardíaca não desempenha papel central na patogênese da forma crônica 

da doença de Chagas, mas é inegável que os desvios funcionais decorrentes da 

denervação influenciam negativamente em importantes respostas adaptativas do 

sistema cardiovascular. 
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7 CONCLUSÕES 
 

Após a avaliação dos resultados do presente trabalho, pode-se concluir 

que: 

 

1) A infecção experimental de cães adultos com Trypanosoma cruzi, cepa 

Boliviana, utilizando-se inócuo de 6000 tripomastigotas/kg por via intravenosa, 

diminui a quantidade de neurônios ganglionares parassimpáticos atriais da 

faixa intercaval, nas fases aguda e crônica da doença; 

2) Há aumento do perímetro, diâmetro máximo, diâmetro mínimo e área das 

células nervosas ganglionares atriais da faixa intercaval de cães com 

cardiomiopatia chagásica experimental quando comparada aos cães normais, 

nas condições estudadas; 

3) Os cães com cardiomiopatia chagásica aguda deste experimento que 

apresentaram taquicardia e arritmias graves com bloqueio atrioventricular e os 

cães com cardiomiopatia chagásica crônica que apresentavam alterações 

como arritmia e o aumento da área cardíaca, principalmente do ventrículo 

direito, apresentam também diminuição do número de neurônios ganglionares 

parassimpáticos da faixa intercaval. 
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ANEXOS 
 

 As figuras abaixo mostram a estabilização dos valores médios dos 

parâmetros avaliados pela citomorfometria. 
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 FIGURA 10 - Valores da média acumulada nas 200 últimas medidas do perímetro (µm) nos 
três grupos estudados, grupo controle, chagásico agudo e chagásico crônico 
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 FIGURA 11 - Valores da média acumulada nas 200 últimas medidas do diâmetro maior 
(µm) nos três grupos estudados, grupo controle, chagásico agudo e 
chagásico crônico 
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FIGURA 12 - Valores da média acumulada nas 200 últimas medidas do diâmetro menor 

(µm) nos três grupos estudados, grupo controle, chagásico agudo e 
chagásico crônico 
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FIGURA 13 - Valores da média acumulada nas 200 últimas medidas de área (µm2) nos três 

grupos estudados, grupo controle, chagásico agudo e chagásico crônico 
 


