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RESUMO 

A doença de Chagas continua sendo um grave problema de saúde pública 

ocupando  um  importante lugar entre as endemias rurais, e por limitar muitas vidas 

em plena idade produtiva. O desenvolvimento de uma droga anti-parasitária pode 

surgir através de experimentos com produtos naturais ou sintéticos que tenham 

similaridade com outros compostos de reconhecida atividade para outras doenças 

ou através de alvos metabólicos específicos para um determinado parasito. Como 

perspectiva para o tratamento experimental da doença de Chagas, vários alvos 

estão sendo avaliados através de estudos metabólicos e bioquímicos do T. cruzi, 

entre os quais a síntese de esteróis e enzimas essenciais ao desenvolvimento e 

multiplicação desse parasito (Coura, 2007). Mesmo sendo uma doença conhecida 

há mais de um século, até hoje a terapêutica com Benzonidazol é a única 

reconhecidamente eficaz e apenas nos estágios iniciais da doença.  Apesar de ser 

uma doença que afeta o miocárdio , são poucos os estudos que relacionam a prática 

física em  pacientes chagásicos com finalidade terapêutica , principalmente com 

relação  à sua qualidade de vida.  Baseado nestas informações, avaliamos neste 

estudo, os efeitos da natação  em camundongos chagásicos e verificamos que 

quando são submetidos a um programa de exercício físicos tornam-se mais 

responsivos a estímulos, são mais ativos e tem aumentam a sua expectativa de vida, 

quanto comparados a camundongos chagásicos sedentários. Este modelo 

experimental tem sido reprodutivo e pode ser utilizado para avaliação da associação 

de atividade física e  outras cardiopatias. 

INTRODUÇÃO  

A Doença de chagas, infecção crônica causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, 

é transmitida pelas fezes contaminadas de insetos hematófagos, popularmente 

chamados de “barbeiros”. Um dos principais sintomas em doentes crônicos da 

doença é o aumento  do volume cardíaco que pode levar à óbito  precocemente. 

Apesar de ser uma doença conhecida ha mais de um século até hoje o 

Benzonidazol é o único fármaco reconhecidamente eficaz no  tratamento e ainda 

apenas nos estágios iniciais da doença.  Apesar de ser uma doença que afeta o 

miocárdio, são poucos os estudos que relacionam a prática física em  pacientes 

chagásicos, principalmetne com relação  à sua qualidade de vida.  Os estímulos 



físicos, baseados em treinamento aeróbio especialmente pela natação, 

proporcionam diferentes respostas sobre o organismo dos vertebrados . A prática 

aeróbica já teve a sua eficácia em cardiopatas comprovada por diversos marcadores 

biológicos, bioquímicos e moleculares sugerindo que animais chagásicos possam ter 

sua qualidade de vida melhorada com exercícios aeróbicos Baseado nestes dados, 

este estudo propõe a  avaliação da atividade física com e sem carga em 

camundongos chagásicos.  

OBJETIVOS  

Comparar os efeitos da natação  no  tempo de vida de camundongos chagásicos.  

Analisar as diferenças de comportamento e resposta a estímulos entre animais 

chagásicos que realizaram treinamento físico e animais chagásicos sedentários. 

METODOLOGIA  

Este protocolo experimental foi aprovado pela CEUA das Faculdades Integradas 

Padre Albino com o registro nº 05/15. Todas as etapas experimentais foram 

acompanhadas por docentes e técnicos especializados, com treinamento específico 

para manipulação do agente infeccioso utilizado. 

Hospedeiro: a) Camundongos fêmeas C57 . Todos de aproximadamente 35 dias de 

idade  

Parasita: Trypanosoma cruzi linhagem CL.  

Infecção dos animais: Foram utilizados  4 grupos de 10 (dez) animais. A 

administração de T. cruzi foi via intraperitonial sendo inoculadas 1x103 células na 

forma tripomastigota.  

Grupos: controle e experimental 

Grupo I – não infectado sem atividade física 

Grupo II – infectado que com atividade física 5 dias  pós a inoculação. 

Grupo III – Infectado que iniciou atividade física antes da inoculação 

Grupo VI - Infectado sem atividade física 

 

Protocolos de Treinamento Físico 

Foi realizado um protocolo de treinamento aeróbio adaptado por Medeiros et al. 

(2004), com aplicação de exercícios de natação com água aquecida entre 30-32ºC, 



durante 8 (oito) semanas, sendo realizadas cinco sessões semanais, com aumento 

gradual do tempo de 1 a 7 (sete) minutos diários, senso  que um dos grupo 

receberam treinamento físico 35 duas antes na inoculação  de T. cruzi, simulando 

um grupo já mais apto fisicamente, o segundo grupo de animais infectados recebeu 

treinamento 5 dias após a inoculação, simulando um grupo com a doença já em 

desenvolvimento.  

Avaliação do comportamento 

No decorrer do experimento, sempre antes da atividade física, todos os animais 

foram observados quanto a sua movimentação na unidade de contenção durante 5 

minutos e logo em seguida submetidos a um ruído de “estalar de dedos”. Foram 

anotados quantos se movimentavam e quantos reagiram ao estímulo. 

DESENVOLVIMENTO 

A Doença de Chagas gera alterações anátomo patológicas no hospedeiro humano 

que interfere diretamente em suas atividades profissionais e sociais, levando o 

doente a se privar cada vez mais de viver com qualidade e independência.  

Apesar dos mais de 110 anos de sua descoberta ainda não se conhece um 

medicamento eficaz que possa curar essa doença em casos agudos e crônicos, 

porém, existem terapêuticas capaz de amenizar os efeitos da doença e promover 

uma melhor qualidade de vida ao chagásico, apesar impor limitações, especialmente 

quanto a utilização de marcapasso (Magnani, 2007).  

Apesar da atividade física ser altamente indicada para cardiopatas, o dessa 

atividade em pacientes chagásicos é pouco estudado, devido ao fato da doença ser 

de evolução crônica e requerer uma avaliação constante do paciente. Isso muitas 

vezes tem um custo alto e impede que a população carente tenha acesso (Araújo, 

2002). Outro fator que pode levar o paciente a não procurar atividade física é o 

medo de um mal súbito, pelo desconhecimento da evolução da doença (Ballester, 

2008).  

Nesse estudo, avaliamos a natação como atividade física para melhoria do 

condicionamento físico utilizando camundongos chagásicos como modelo biológico.  



Em camundongos, a Doença de Chagas não cronifica, levando esses animais à 

óbito entre 15 e 20 dias. De acordo com nossos resultados (Grafico 2), a atividade 

física aumentou a expectativa de vida dos animais a chagásico em mais de 100%, 

quando comparado aos que não foram submetidos a atividade física e mesmo com 

uma parasitemia alta (Gráfico 1).  

O condicionamento físico, reforça o miocárdio. O sistema cardiovascular de uma 

pessoa que pratica atividade física tem um comportamento melhor do que uma 

pessoa sedentária, incentivo esta atitude. Esta prática melhora os parâmetros 

metabólicos do organismo como a redução do colesterol ruim (o LDL), aumenta o 

bom colesterol (HDL) e também tem efeitos sobre a glicemia e metabolismo do 

cálcio, porém nenhuma atividade física deve ser iniciada antes de uma consulta com 

um cardiologista para avaliação do estado geral de saúde e determinar qual é a 

intensidade de exercícios que seu corpo pode suportar, especialmente em 

cardiopatas.  

Nos animais testados houve um efeito bastante benéfico, mesmo quando a 

parasitemia se tornava alta (gráfico 1), os animais foram capazes de suportar.  

Apesar de discreta, ocorreu uma diferença entre os animais submetidos a exercícios 

físicos antes de serem inoculados, sugerindo que o preparo do miocárdio, retardou 

os efeitos da Doença de Chagas nesses animais.  

RESULTADOS 

Avaliação da resposta a estímulos. 

De maneira geral, a resposta aos estímulos citados, foi compatível com o tempo de 

vida dos animais. Exceto no grupo de animais previamente treinado em que houve 

reposta mesmo com o animal já em fase de caquexia.  

Avaliação da Parasitemia. 

A evolução  da parasitemia foi avaliada por contagem em câmara de Neubauer 

(hematimétrica) e os dados estão representados no gráfico 1. 
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Grafico 1.Evolução da parasitemia de T. cruzi nos animais 
testados 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos resultados, em conjunto, sugerem que a atividade física controlada pode ser 

realizada em animais chagásicos e que geram benefício, aumentando a expectativa 

e melhorando a qualidade de vida. Também observamos que esse modelo 

experimental pode ser utilizado para a avaliação de outras cardiopatias. 
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