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Evolução da infecção de camundongos inoculados por via intragástrica com 

diferentes formas evolutivas de Trypanosoma cruzi I e II 

RESUMO 

A infecção por via oral se tornou o mais importante e permanente mecanismo de transmissão 

da doença de Chagas no Brasil. Foi comparada a evolução da infecção pelo Trypanosoma 

cruzi em camundongos inoculados por via intragástrica (IG) e intraperitoneal (IP). Grupos de 

20 camundongos (10 inoculados via IG e 10 via IP) foram utilizados para avaliar a influência 

da genética, da quantidade de parasitas e volume de inóculo na evolução da infecção IG. Para 

testar a influência de diferentes formas evolutivas, quatro grupos de 20 camundongos foram 

inoculados com: 1 - tripomastigotas sanguíneos (TS) via IG; 2 - TS via IP; 3 – tripomastigotas 

metacíclicos (TM) via IG; e 4 - TM via IP. Os animais inoculados por via IG apresentaram 

níveis de parasitemia, taxas de infecciosidade e mortalidade menores que aqueles inoculados 

via IP, independente da DTU (discrete typing units) e do inóculo. Animais infectados com 

TcII apresentaram valores maiores nestes parâmetros que aqueles infectados com TcI. O 

volume maior de inóculo apresentou maior capacidade de infecção via IG. A infecção via IG 

com TS foi mais virulenta que com TM, no entanto, menos virulenta que a via IP. Os 

camundongos inoculados com TM via IG apresentaram valores semelhantes aos inoculados 

via IP. Os camundongos inoculados por via IG com 1,0mL de inóculo de TM reproduziram, 

em menor intensidade, as mesmas alterações histopatológicas e clínicas apresentadas pelos 

animais inoculados via IP, constituindo um modelo experimental alternativo para avaliar a 

infecção por cepas de T. cruzi de parasitemia subpatente e de baixa virulência como as 

pertencentes às DTU TcI e TcIV, predominantes em alguns surtos de DCh transmitidos por 

via oral. 
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ABSTRACT 

The oral infection has become the continuous and most important transmission mechanism of 

Chagas disease in Brazil. We compared the evolution of Trypanosoma cruzi infection in mice 

inoculated intragastrically (IG) and intraperitoneal (IP). Groups of 20 mice (10 and IG 

inoculated by IP 10) were used to evaluate the genetic influence and the amount of parasitic 

inoculum volume in the course of infection IG. To test the influence of different evolutionary 

forms, four groups of 20 mice were inoculated with: 1 – blood trypomastigotes (TS) IG 2 - TS 

via IP 3 – trypomastigotes metacyclic (MT) IG, and 4 - TM via IP. The animals inoculated IG 

showed levels of parasitemia, infectivity and mortality rates lower than those inoculated via 

IP, regardless of the DTU (discrete typing units) and the inoculum. Animals infected with 

TcII showed for these parameters higher values than those infected with TcI. The larger 

volume of inoculums had higher infectionability via IG. IG infection with TS was more 

virulent than TM, however, less virulent than the IP route. Mice inoculated with TM IG 

showed values similar to those inoculated via IP. Mice inoculated IG with 1.0 mL of 

inoculum TM reproduced, to a lesser degree, the same clinical and histopathologic changes 

made by animals inoculated via IP, providing an experimental model for evaluating the 

infection by strains of T. cruzi subpatent parasitemia and low virulence as belonging to DTU 

TcI and TcIV, prevalent in some outbreaks of DCh transmitted orally. 
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