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RESUMO 

 

RESENDE, A. A. Efeitos da administração prolongada de inibidor da fosfodiesterase-5 em 

modelo de cardiomiopatia crônica da doença de Chagas em hamsters. 2021. Dissertação 

(Mestrado em Ciências – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo), Ribeirão Preto, 2021. 

 

A disfunção microvascular é reconhecida como um mecanismo relevante dentro do processo 

etiopatogênico da cardiomiopatia crônica da doença de Chagas (CCC), sendo razoável supor 

que episódios repetitivos, ou crônicos, de hipoperfusão miocárdica possam contribuir para o 

desenvolvimento da disfunção regional e global do ventrículo esquerdo (VE) nessa doença. 

Seguindo esta premissa, terapias voltadas para diminuir o grau de isquemia miocárdica 

poderiam atenuar o dano tissular, melhorar a função ventricular e reduzir a progressão da 

disfunção miocárdica na CCC. Desta forma, os objetivos do presente estudo foram: avaliar em 

hamsters cronicamente infectados com Trypanosoma cruzi (T. cruzi), os efeitos do tadalafil 

(inibidor da fosfodiesterase-5), sobre a perfusão miocárdica, função sistólica do VE mediante 

emprego de método de imagem in vivo e alterações histopatológicas inflamatórias. Para isso, 

foram utilizados 65 hamsters fêmeas (Mesocricetus auratus) de 12 semanas de idade. Os 

animais foram divididos em quatro grupos experimentais: 1. Controle não infectado tratados 

com placebo (n=19), 2. Controle não infectado tratado com tadalafil (n=19), 3. Cronicamente 

infectado com T. Cruzi tratado com placebo (n=13) e 4. Cronicamente infectado com T. Cruzi 

tratado com tadalafil (n=14). Aos 6 meses pós infecção, os animais foram submetidos a 

avaliação basal da estrutura e da função sistólica ventricular esquerda pelo ecocardiograma 

transtorácico e da perfusão miocárdica mediante emprego de cintilografia de perfusão 

miocárdica com Sestamibi-Tc-99m com SPECT de alta resolução, em repouso e sob estresse 

farmacológico com dobutamina. Em seguida, os grupos experimentais foram tratados, com o 

fármaco tadalafil (1mg/Kg/dia, via intra peritoneal), ou placebo com dimetilsulfóxido (DMSO) 

10% durante 2 meses. Após o período de tratamento, foram repetidas as avaliações realizadas 

no basal. Posteriormente, os animais foram submetidos à eutanásia e os fragmentos de tecidos 

de interesse coletados para histopatologia. Na avaliação basal, os valores de fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo (FEVE), diâmetro diastólico do VE e perfusão foram semelhantes entre 

os grupos experimentais, p>0,05. Após o tratamento observou-se queda dos valores de FEVE 

em ambos os grupos cronicamente infectado com T. Cruzi e aumento das áreas de defeitos 



 
 

 

 

perfusionais em repouso e estresse no grupo cronicamente infectado com T. Cruzi e tratado com 

tadalafil. Na análise histopatológica de inflamação observou-se aumento do número de células 

inflamatórias em ambos os grupos cronicamente infectados com T. Cruzi. O uso prolongado de 

tadalafil em animais com CCC apresentou efeito neutro na progressão da disfunção ventricular 

esquerda e não se associou a redução do processo lesivo inflamatório.  

Palavras-chave: Cardiomiopatia crônica da doença de Chagas. Microcirculação. Disfunção 

ventricular. Hamsters.  

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

RESENDE, A. A. Effects of prolonged administration of phosphodiesterase-5 inhibitor in 

a hamster chronic cardiomyopathy model of Chagas disease. 2021. Dissertação (Mestrado 

em Ciências – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo), Ribeirão 

Preto, 2021. 

 

Microvascular dysfunction is recognized as a relevant mechanism within the etiopathogenic 

process of chronic Chagas disease cardiomyopathy (CCC), and it is reasonable to assume that 

repetitive or chronic episodes of myocardial hypoperfusion may contribute to the development 

of regional and global left ventricular dysfunction (LV) in this disease. Following this premise, 

therapies aimed at decreasing the degree of myocardial ischemia could attenuate tissue damage, 

improve ventricular function and reduce the progression of myocardial dysfunction in CCC. 

Thus, the objectives of the present study were: to evaluate in hamsters chronically infected with 

Trypanosoma cruzi (T. cruzi), the effects of tadalafil (phosphodiesterase-5 inhibitor) on 

myocardial perfusion, LV systolic function using the method of in vivo imaging and 

inflammatory histopathological changes. For this, 65 female hamsters (Mesocricetus auratus) 

aged 12 weeks were used. The animals were divided into four experimental groups: 1. 

Uninfected control treated with placebo (n=19), 2. Uninfected control treated with tadalafil 

(n=19), 3. Chronically infected with T. Cruzi treated with placebo (n =13) and 4. Chronically 

infected with T. Cruzi treated with tadalafil (n=14). At 6 months post-infection, the animals 

underwent baseline assessment of left ventricular systolic structure and function by 

transthoracic echocardiography and myocardial perfusion using myocardial perfusion 

scintigraphy with Sestamibi-Tc-99m with high-resolution SPECT, at rest and under 

pharmacological stress with dobutamine. Then, the experimental groups were treated with the 

drug tadalafil (1mg/kg/day, via intraperitoneal) or placebo with 10% dimethylsulfoxide 

(DMSO) for 2 months. After the treatment period, baseline assessments were repeated. 

Afterwards, the animals were euthanized and the tissue fragments of interest collected for 

histopathology. At baseline, left ventricular ejection fraction (LVEF), LV diastolic diameter 

and perfusion values were similar between the experimental groups, p>0.05. After treatment, a 

drop in LVEF values was observed in both groups chronically infected with T. Cruzi and an 

increase in the areas of perfusion defects at rest and stress in the group chronically infected with 

T. Cruzi and treated with tadalafil. The histopathological analysis of inflammation showed an 



 
 

 

 

increase in the number of inflammatory cells in both groups chronically infected with T. Cruzi. 

The prolonged use of tadalafil in animals with CCC had a neutral effect on the progression of 

left ventricular dysfunction and was not associated with a reduction in the harmful 

inflammatory process. 

Keywords: Chronic Chagas Cardiomyopathy. Coronary Microcirculation. Ventricular 

dysfunction. Hamsters. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 A doença de Chagas e sua história natural 

A doença de Chagas (DC), primeiramente descrita em 1909 por Carlos Chagas, é 

causada por um protozoário hemoflagelado denominado Trypanosoma cruzi (T. Cruzi). O modo 

de transmissão mais comum aos humanos é através da entrada das formas tripomastigotas 

metacíclicas contidas nas fezes contaminadas do inseto vetor, pelo orifício da picada durante o 

hematofagismo. Outros modos de transmissão são descritos na literatura, tais como: transfusão 

sanguínea e de órgãos, congenitamente ou por via oral (WHO, 2015). 

É considerada como um sério problema de saúde pública na América Latina, onde 

representa uma das maiores causas de insuficiência cardíaca, morte súbita, fenômenos 

tromboembólicos e arritmias ventriculares malignas (BRÍZIDA, 2017), com uma estimativa de 

6 milhões de pessoas infectadas, e 12.500 mortes ao ano (MONCAYO; SILVEIRA, 2017; 

WHO, 2015). Além disso, como fruto de correntes migratórias, a doença tem emergido também 

em regiões do globo não endêmicas, como nos Estados Unidos e em países da Europa 

(ANTINORI et al., 2017; M.S.; K.K.; S.P., 2017). 

A história natural da DC compreende uma fase aguda e uma fase crônica. A maioria dos 

pacientes com doença aguda, com duração de 8 a 12 semanas, são assintomáticos ou têm apenas 

sintomas leves e inespecíficos de uma síndrome infecciosa, sendo raro um quadro de miocardite 

sintomática. Nesta eventualidade, o coração pode mostrar-se globular e flácido, com focos de 

necrose miocitolítica e degeneração encontradas microscopicamente, com intenso infiltrado 

inflamatório e  acentuado parasitismo dos cardiomiócitos (ROSSI et al., 2010).  

Uma vez que a fase aguda cede, os pacientes entram na fase crônica. A fase crônica da 

enfermidade é compreendida pela forma indeterminada da doença, caracterizada por evidências 

de resposta imune ao parasita, confirmada por testes sorológicos, mas sem exibir 

comprometimento orgânico pela doença, atestado por eletrocardiograma de 12 derivações sem 

alterações, exames radiológicos normais de tórax, esôfago e cólon normais, além da ausência 

de sinais e sintomas clínicos da doença. Pacientes com a forma indeterminada tem excelente 

prognóstico e sua expectativa de vida é similar à indivíduos não infectados (RIBEIRO; 

ROCHA, 1998). 

Em geral, um terço dos pacientes infectados irão desenvolver a forma crônica sintomática, 

duas a três décadas após a infecção inicial (PRATA, 2001). As manifestações clinicas dessa 

fase são relacionadas ao órgão envolvido, particularmente, o coração, esôfago e cólon. A forma 
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cardíaca é a mais importante devido a sua frequência e gravidade. O dano miocárdico 

geralmente é progressivo levando à cardiomiopatia crônica da doença de Chagas (CCC) e as 

manifestações mais precoces da doença são usualmente distúrbios de condução do estímulo 

elétrico cardíaco (RIBEIRO et al., 2013), anormalidades de mobilidade do ventrículo esquerdo 

(PAZIN-FILHO et al., 2006) e disfunção diastólica (BARROS et al., 2001), podendo ocorrer a 

morte súbita durante todo período devido a arritmias complexas. No estágio final, as 

manifestações clínicas mais comuns incluem insuficiência cardíaca, fenômenos 

tromboembólicos, arritmias  graves e sintomas anginóides (NUNES et al., 2013; ROSSI et al., 

2010). 

1.2 Mecanismos fisiopatológicos da CCC 

 A patogênese do dano miocárdico crônico que se desenvolve tão tardiamente, 2 a 3 

décadas após a infecção inicial, ainda não é completamente entendida. Dentro deste complexo 

fisiopatogênico 2 mecanismos ocupam um papel central: agressão miocárdica dependente do 

parasitismo das fibras cardíacas, persistente e de baixa intensidade (BENVENUTI et al., 2008) 

e lesão dos tecidos por resposta inflamatória anormal, envolvendo mecanismos de 

autoimunidade (CUNHA-NETO et al., 2006).  Além destes, distúrbios de perfusão miocárdica 

por disfunção microvascular tem sido apontado como relevante para amplificação do dano 

miocárdico crônico (BORGES et al., 2012; MARIN-NETO; SIMOES; RASSI JUNIOR, 2013). 

1.2.1 Distúrbios microvasculares na CCC 

Evidências da participação de anormalidades na microcirculação coronária no processo 

fisiopatogênico da CCC têm se acumulado tanto em estudos com humanos, quanto com animais 

experimentalmente infectados (MARIN-NETO; SIMOES; RASSI JUNIOR, 2013). 

As primeiras evidências da participação de distúrbios da microcirculação nos 

mecanismos de lesão miocárdica na CCC foram levantados nos primeiros estudos 

necroscópicos caracterizando séries de casos de pacientes falecidos pela doença (TORRES, 

1958; TORRES; TORRES, 1960). Nestes estudos, Carlos Magarino Torres descreveu de forma 

original a presença de intensas lesões vasculares obstrutivas com hiperproliferação intimal, 

espessamento da parede e obstrução de finos ramos arteriolares coronários intramurais em 

corações com a DC. Adicionalmente, as fibras miocárdicas topograficamente associadas a essas 

lesões vasculares exibiam necrose miocitolítica, lesão miocelular caracteristicamente associada 

à isquemia miocárdica. No conjunto, esses achados sugeriam fortemente a participação da 

isquemia microvascular na gênese dos focos inflamatórios, de miocitólise e posterior fibrose 
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reparativa na fase crônica da CCC. Esses achados foram reforçados e ampliados por mais 

estudos recentes com técnicas mais avançadas de microscopia (HIGUCHI et al., 1998; ROSSI, 

1990). 

Além dessas evidências iniciais derivadas de estudos anatomopatológicos, a CCC tem 

sido objeto de vários estudos clínicos e experimentais demonstrando que a isquemia 

microvascular, possivelmente dependente de alterações estruturais/funcionais da regulação do 

fluxo coronariano, esteja envolvida no processo fisiopatogênico e na gênese das manifestações 

clínicas (HISS et al., 2009; ROSSI, 1990; ROSSI; MENGEL, 1992; SIMÕES et al., 2000). 

Estudos com cintilografia miocárdica de perfusão evidenciam elevada prevalência de 

defeitos perfusionais isquêmicos em pacientes portadores de cardiomiopatia chagásica com 

coronárias subepicárdicas normais, sugerindo fortemente que distúrbios funcionais da 

regulação do fluxo sanguíneo miocárdico em nível microvascular seja o mecanismo 

responsável pelos fenômenos isquêmicos nessa cardiomiopatia (MARIN-NETO et al., 1992, 

1995; SIMÕES et al., 2000).  

Além desses aspectos, outros estudos evidenciaram correlação topográfica entre 

distúrbios regionais da mobilidade segmentar parietal ventricular esquerda e defeitos 

perfusionais isquêmicos em pacientes em diferentes estágios evolutivos da CCC (HISS et al., 

2009; SIMÕES et al., 2000). Essa observação sugere fortemente que a isquemia miocárdica 

possa ser um cofator na gênese do dano miocárdico crônico nessa forma de cardiomiopatia. 

Essa hipótese encontra embasamento em estudos histopatológicos em modelo murino de CCC 

que demonstraram intensas anormalidades da microcirculação (FACTOR et al., 1985) e 

alterações morfológicas vinculadas à isquemia em células miocárdicas (ROSSI, 1990). 

Adicionalmente, o tratamento com droga bloqueadora de canais de cálcio produziu evidente 

efeito favorável na mortalidade neste modelo experimental de CCC, resultado provavelmente 

devido à redução de lesão tissular isquêmica pela prevenção de espasmo arteriolar 

(TANOWITZ et al., 1989). 

Hiss et al (2009), em estudo retrospectivo longitudinal e envolvendo 36 pacientes 

portadores de CCC, avaliaram a evolução dos defeitos de perfusão e da mobilidade parietal 

segmentar do ventrículo esquerdo. Os resultados relatados mostraram após intervalo de 5 anos 

a progressão da disfunção sistólica regional e global, avaliados pela ecocardiografia, e o 

aumento dos defeitos de perfusão em repouso (fibrose regional), avaliados pela cintilografia de 

perfusão miocárdica, associaram-se à presença de defeitos perfusionais reversíveis na avaliação 
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basal. Dos 54 segmentos apresentando defeitos isquêmicos no estudo inicial, 36 (68%) 

evoluíram para defeitos perfusionais em repouso, ou seja, fibrose, e dos 487 segmentos não 

apresentando isquemia no estudo inicial somente 49 tiveram a mesma evolução (10%). O 

aparecimento de novos defeitos de mobilidade predominou na região apical e nas paredes 

inferior e ínfero-lateral do ventrículo esquerdo, coincidindo com o envolvimento predominante 

dessas mesmas paredes com defeitos de perfusão reversíveis na avaliação inicial. Esses 

resultados reforçam a hipótese de que a isquemia miocárdica microvascular esteja diretamente 

envolvida no mecanismo de formação da fibrose regional que participa da progressão da 

disfunção sistólica do ventrículo esquerdo na CCC. 

Dentro desta linha de investigação, o mesmo grupo de pesquisa da FMRP-USP relatou 

recentemente os resultados preliminares de um estudo em hamsters cronicamente infectados 

pelo T cruzi, com a finalidade de investigar as lesões histológicas subjacentes topograficamente 

associadas às alterações de perfusão miocárdica detectadas na fase crônica da cardiomiopatia 

chagásica, mediante emprego de cintilografia miocárdica de perfusão de alta resolução (DE 

OLIVEIRA et al., 2016; LEMOS DE OLIVEIRA et al., 2018). Os resultados desse estudo 

pioneiro mostraram significativa associação entre os defeitos de perfusão miocárdica e as 

anormalidades da mobilidade parietal segmental do ventrículo esquerdo detectadas pelo 

emprego do ecocardiograma. Além disso, as áreas com defeitos de perfusão apresentaram maior 

extensão de infiltrados inflamatórios com predomínio nos segmentos apical, inferior e póstero-

lateral do VE, contudo, sem exibir correlação topográfica com fibrose regional transmural. 

Esses resultados sugerem que as alterações de perfusão em repouso encontradas na CCC sejam 

topograficamente correlacionadas com miocárdio viável, exibindo inflamação suficiente para 

causar alterações da perfusão miocárdica.  

Adicionalmente, o mesmo grupo investigou os efeitos da administração prolongada de 

dipiridamol em hamsters cronicamente infectados com T.Cruzi. Os resultados mostraram que 

o uso do dipiridamol está associado à significativa redução da área dos defeitos de perfusão 

miocárdica em repouso, indicando a presença de miocárdio viável em segmentos 

hipoperfundidos. O estudo mostrou que o distúrbio de perfusão do miocárdio é frequente na 

CCC experimental e precede o desenvolvimento da disfunção sistólica do miocárdio, além de 

confirmar a ocorrência de disfunção microvascular na CCC (TANAKA et al., 2018). 

Portanto, esses resultados dão suporte a uma nova interpretação do significado das áreas 

de defeito perfusional em repouso na CCC, que podem corresponder a regiões miocárdicas 
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viáveis exibindo redução de perfusão persistente em repouso. Essa nova interpretação contraria 

o postulado clássico, lastreado em estudos de correlação histopatológica em cardiopatia 

isquêmica aterosclerótica, de que as áreas de defeitos perfusionais graves em repouso 

correspondem a regiões de fibrose regional transmural. 

As implicações mais imediatas desses resultados resultam na hipótese de que essas 

regiões miocárdicas hipoperfundidas e exibindo distúrbio contrátil regional correspondam a um 

fenômeno semelhante ao miocárdio hibernante demonstrado na cardiopatia isquêmica 

aterosclerótica e sejam passíveis de recuperação funcional mediante intervenção terapêutica 

endereçando a redução do grau de hipoperfusão miocárdica em repouso.  

Suporte à essa hipótese pode ser encontrado nos resultados de estudos prévios 

mostrando melhora na função do ventrículo esquerdo em pacientes com CCC mediante 

administração de drogas vasodilatadoras da circulação coronária como uso prolongado de 

dipiridamol (KUSCHNIR et al., 1983) e administração aguda de dinitrato de isossorbida 

(MARIN-NETO et al., 1988). Contudo, em qualquer destes estudos não foi demonstrada 

nenhuma relação clara entre a melhora da mobilidade do VE e o alívio da isquemia miocárdica.  

A confirmação da hipótese demanda necessariamente um estudo de intervenção 

terapêutica avaliando o impacto de droga vasodilatadora da microcirculação sobre a progressão 

da disfunção miocárdica regional e global e sobre as lesões histológicas na fase crônica da 

cardiomiopatia chagásica.  

Um aspecto saliente dos estudos longitudinais endereçando a participação das 

anormalidades da microcirculação coronária no desenvolvimento do dano miocárdico crônico 

da doença em humanos é o tempo de observação extremamente longo necessário para observar-

se a progressão da doença a partir da sua fase indeterminada. Esse virtual impedimento da 

condução de um estudo desta natureza em humanos salienta as vantagens de se investigar esta 

hipótese em modelos pré-clínicos adequados.  

 

1.3 Inibidor seletivo de fosfodiesterase-5 

Os inibidores da fosfodiesterase-5 (PDE-5) são uma classe de medicações que inibem a 

degradação e elevam os níveis teciduais de guanosina monofosfato cíclico (GMPc), ampliando 

os efeitos da via óxido nítrico (NO), causando relaxamento dos músculos lisos e vasodilatação 

(KLONER et al., 2018). Além da presença da PDE-5 na musculatura vascular lisa, essa 
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substância também está relacionada à regulação da estimulação cardíaca adrenérgica e 

diminuição da adesão e agregação plaquetária. (ANDERSSON, 2018; ANDREWS et al., 2001; 

YANG et al., 2019). 

O tadalafil é um inibidor altamente seletivo da PDE-5, que promove inibição mais 

sustentada (T1/2 = 17,5 horas) e é mais lentamente metabolizado quando comparado a outras 

drogas de mesma classe, sendo muito vantajoso para administração a longo prazo (FORGUE 

et al., 2005; SALLOUM et al., 2009). É amplamente utilizado no tratamento da disfunção erétil 

e na hipertensão pulmonar, e atualmente existe um número crescente de evidências sobre o 

papel benéfico dos inibidores da PDE-5 em doenças cardiovasculares, dentre elas, a 

cardioproteção contra lesões de isquemia-reperfusão e arritmias (AHMAD et al., 2009; KOKA 

et al., 2010; LUX et al., 2016; SALAMA; MOSTAFA; OMARA, 2017; SALLOUM et al., 

2009), além de redução do remodelamento cardíaco (KOKA; XI; KUKREJA, 2012; 

SALLOUM et al., 2014), inflamação (VARMA et al., 2012) e melhora da disfunção endotelial 

(ROSANO et al., 2005). Os mecanismos propostos para tais efeitos englobam a redução da 

apoptose (AHMAD et al., 2009; KOKA et al., 2010; SALLOUM et al., 2014) e do estresse 

oxidativo (KOKA et al., 2013; KOKA; XI; KUKREJA, 2012), alterações proteômicas, 

principalmente de proteínas do citoesqueleto (KOKA; XI; KUKREJA, 2012; NAGIUB et al., 

2016) e redução de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa (VARMA et al., 2012). 

Diversos estudos demonstram efeitos benéficos do tadalafil na disfunção endotelial e 

microcirculação (BELLOTTO et al., 2008; ROSANO et al., 2005), sugerindo que esta droga 

possa ser uma intervenção efetiva para reduzir as alterações perfusionais miocárdicas 

identificadas na CCC. Porém até o momento não há trabalhos demonstrando os efeitos dessa 

medicação sobre a microcirculação coronariana na DC.  

Portanto, esse projeto sustenta a hipótese de que o tratamento com droga vasodilatadora 

da microcirculação coronária, especificamente o agente inibidor da fosfodiesterase-5 tadalafil, 

possa ter efeito benéfico sobre a progressão do dano miocárdico crônico na CCC, mediado pela 

redução dos distúrbios de perfusão miocárdica.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar os efeitos do uso prolongado do tadalafil (inibidor da fosfodiesterase-5), sobre 

a perfusão miocárdica e a função sistólica do ventrículo esquerdo em modelo experimental de 

CCC em hamsters, mediante emprego de métodos de imagem in vivo.  

Adicionalmente, analisar as alterações histopatológicas de fibrose e inflamação 

miocárdicas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais e protocolo experimental 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (Protocolo: 218/2018 – Anexo A), iniciou-se o protocolo 

experimental. Foram utilizados para o estudo 65 hamsters fêmeas (Mesocricetus auratus) de 12 

semanas de idade, adquiridos da firma ANILAB (Animais de Laboratório Criação e Comércio 

Ltda, Paulínia/SP, Brasil), mantidos em alojamento climatizado no biotério do departamento de 

Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com livre acesso a água e ração 

padrão, submetidos a ritmo de 12 horas de luz/sombra de acordo com as normas da Comissão 

Nacional de Bem-estar animal (COBEA). 

3.2 Infecção experimental pelo Trypanosoma cruzi  

Os animais do grupo cronicamente infectado com T. Cruzi foram inoculados por via 

intraperitoneal com 3,5x104 formas tripomastigotas da cepa Y de T. Cruzi (DTU TcII), 

quantificados segundo Brener (1962). Os animais do grupo controle foram inoculados com o 

mesmo volume de solução salina, intraperitonialmente.  

3.2.1 Confirmação da infecção 

3.2.1.1 Exame de sangue a fresco (ESF):  

A pesquisa de tripomastigotas sanguíneos foi realizada por exame de sangue a fresco 

(ESF), coletado da veia caudal do animal e analisado diariamente entre o 4º e 15º dia após o 

inóculo, para a confirmação da infecção (BRENER, 1962). 

3.2.1.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em eluato de sangue 

Para realização da confirmação da infecção, os animais negativos no exame de sangue 

a fresco (ESF) foram submetidos a PCR convencional. As amostras de sangue dos animais 

foram coletadas 30 dias após a infecção nos 2 grupos experimentais.  

Na execução da técnica foram utilizadas alíquotas de 200 microlitros (µL) de sangue 

coletadas do plexo venoso retro-orbital. O sangue foi conservado em 200 µL de solução de 

cloridrato de guanidina (Guanidina-HCl) 6M/ácido etilenodietildinitritoteracético (EDTA) 

0,2M/pH 8,0 como descrito por Ávila et al. (1991). Essa mistura de sangue/Guanidina-

HCl/EDTA foi fervida sete dias após a coleta, a 100°C, durante sete minutos. O lisado foi 

estocado à temperatura ambiente até o momento de uso. 



26 
 

 

A extração de DNA foi realizada pela metodologia proposta por Gomes et al. (1998) 

com algumas modificações. Uma alíquota do lisado foi submetida à extração do DNA 

utilizando o kit Wizard™ Genomic DNA Purification kit (Cat #A1125 Lot #262870) Promega, 

seguindo todas as recomendações do fabricante.  

A mistura reacional para a PCR, foi preparada contendo 10 mM cloridrato de 

hidroximetilaminometano (Tris-HCl)/pH 9,0, 0,1% de Triton X-100 (Tampão PCR 10x, 

Invitrogen São Paulo, SP, Brasil), 75mM de cloreto de potássio (KCl - Tampão PCR 10x , 

Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 3,5mM cloreto de magnésio (MgCl2 – Invitrogen, São Paulo, 

SP, Brasil), 0,2mM de cada desoxinucleotídeo (dATP, dCTP, dGTP, dTTP – Sigma, St. Louis, 

MO, EUA ), 0,5U de Taq Platinum DNA polimerase (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 10 

pmoles de cada iniciador #121 (AAATAATGTACGGGTGAGATGCATGA) e #122 

(GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA) (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil) descritos por 

Degrave et al., (1988), gerando um fragmento de banda de 330pb. A hipótese de contaminação 

foi eliminada através da utilização de um controle negativo da reação e da extração, bem como 

um controle de reagentes da extração e da PCR.  

A amplificação foi processada em um termociclador PTC-150 (MJ Research, Ramsey, 

MA, EUA) nas seguintes condições: 35 ciclos assim descritos: uma fase inicial de desnaturação 

a 95 °C, 5 min, seguida pelo anelamento a 65°C por 1 min e etapa final de extensão a 72°C por 

1 min; seguidos de 33 ciclos. Um último ciclo com temperatura de desnaturação de 95°C por 1 

min, uma etapa de anelamento a 65°C por 1 min e uma etapa final de extensão por 10 min. O 

DNA amplificado foi visualizado por eletroforese em gel eletrônico (QIAXEL/Qiagen). 

Controles positivos, negativos e de reagentes foram incluídos em cada um dos ensaios 

realizados. 

3.3 Grupos experimentais 

Os grupos experimentais, com os respectivos números de animais por grupo, foram: 

1. Grupo controle não infectado + Placebo (CoPl): Constituído por 19 animais controles não 

infectados, recebendo DMSO (diluente usado para preparar a solução de tadalafil) por 2 meses 

a partir de 6 meses após a data da infecção/injeção de salina.  

2. Grupo controle não infectado + Tadalafil (CoTd): Constituído por 19 animais controles 

não infectados, sendo tratado com o fármaco Tadalafil por 2 meses, seguindo a mesma janela 

temporal.  
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3. Grupo cronicamente infectado com T. Cruzi + Placebo (ChPl): Constituído por 13 

animais cronicamente infectados por T. Cruzi, recebendo DMSO (placebo) por 2 meses na 

mesma janela temporal.  

4. Grupo cronicamente infectado com T. Cruzi + Tadalafil (ChTd): Constituído por 14 

animais cronicamente infectados por T. Cruzi, sendo tratado com tadalafil por 2 meses na 

mesma janela temporal.  

3.4 Delineamento geral do estudo 

Após a inoculação com T. Cruzi ou solução salina, os animais foram observados quanto 

à confirmação da infecção, através do exame de sangue a fresco e reação em cadeia da 

polimerase em eluato de sangue, bem como sinais de infecção aguda, como perda de peso, 

diarreia e vômito, e mortalidade.  

Na janela temporal de 6 meses após infecção experimental com T. Cruzi, ou salina nos 

controles, os animais de cada um dos grupos foram submetidos à avaliação da estrutura e da 

função sistólica ventricular esquerda pelo ecocardiograma transtorácico, e da perfusão 

miocárdica mediante emprego de cintilografia de perfusão miocárdica com Sestamibi-Tc-99m 

pelo SPECT de alta resolução, em repouso e sob estresse farmacológico com dobutamina. Em 

seguida, receberam tratamento medicamentoso com tadalafil ou placebo (DMSO) durante 2 

meses. Após o período de tratamento os mesmos métodos de imagem foram repetidos e em 

seguida os animais foram submetidos a eutanásia para retirada de tecido cardíaco para estudo 

histopatológico. 

3.5 Intervenção terapêutica 

O tadalafil [C22H19N3O4] foi obtido da Farmacopéia Européia, disponível na empresa 

Sigma-Aldrich Brasil. Os animais dos grupos tratados com tadalafil receberam a dosagem de 1 

mg/Kg/dia via intraperitoneal (i.p) uma vez ao dia durante 2 meses. Foi realizada uma diluição 

do fármaco em dimetilsulfóxido (DMSO) 10% em condições estéreis. A dose do tadalafil foi 

escolhida baseada na dose de extrapolação interespécies para resultar uma concentração 

plasmática equivalente àquela encontrada em humanos recebendo uma dose de 20 mg/dia, 

segundo estudos prévios (SAAD et al., 2016). A dosagem da medicação foi ajustada na quarta 

semana do estudo, considerando-se a variação do peso dos animais ao longo do protocolo. 

Os animais dos grupos placebo, receberam por via i.p o mesmo volume de DMSO, uma 

vez ao dia durante 2 meses.  
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3.6 Métodos de imagem 

Os estudos de imagem foram realizados com os animais anestesiados com injeção 

intramuscular de uma combinação de Ketamina e Xilazina (100 e 10 mg/kg, respectivamente). 

3.6.1 Ecocardiograma 

Para aquisição das imagens ecocardiográficas foi empregado um sistema de ultrassom 

comercialmente disponível e dedicado ao estudo de pequenos animais Vevo® 2100, 

(VisualSonics Inc, Toronto, Canadá), figura 1A, com um transdutor linear de 30 MHz de 

frequência fundamental, figura 1B. As imagens foram adquiridas e processadas por um único 

examinador habilitado, com experiência na realização de ecocardiograma de pequenos animais 

e velado quanto ao grupo de estudo ao qual o animal pertencia.  

Após a sedação com uma combinação de Ketamina e Xilazina intramuscular (100 e 10 

mg/kg, respectivamente), os animais foram submetidos à depilação da região anterior do tórax 

mediante aplicação de creme depilatório comercial humano. Em seguida, os animais foram 

posicionados em decúbito dorsal numa plataforma inclinável (VisualSonics Inc, Toronto, 

Canadá) com controle de temperatura e monitorização com eletrocardiograma de superfície, 

mantida durante todo o período do exame, figura 1C. Os animais permaneceram em ventilação 

espontânea. Para aquisição de imagens foi aplicado gel aquecido sobre o transdutor e este 

posicionado no tórax do animal, com o cuidado de não gerar pressão excessiva, evitando a 

indução de bradicardia. 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Figura 1– Equipamentos utilizados na aquisição de imagens ecocardiográficas. 

 
A: Imagem ilustrativa do equipamento Vevo utilizado para aquisição das imagens ecocardiográficas; B: 

Transdutor linear de 30 MHz; C: Plataforma inclinável para o posicionamento do animal. Fonte: 

Resende, A. A. (2021). 

 

As sequências de vídeos foram adquiridas com pelo menos três ciclos cardíacos na 

projeção paraesternal eixo longo. Foram adquiridas imagens em modo M, guiadas pela imagem 

bidimensional na janela paraesternal em eixo longo, para a medida da espessura do septo 

interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo, assim como das suas dimensões 

lineares sistólica e diastólica. O diâmetro diastólico do VE foi medido na dimensão diastólica 

ventricular máxima e a dimensão sistólica do VE foi obtida durante a máxima movimentação 

anterior da parede posterior (figura 2C), seguindo as diretrizes de quantificações cavitárias da 

Sociedade Americana de Ecocardiografia e da Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular 

(LANG et al., 2015). 

As imagens obtidas foram gravadas para análise “off-line” dos dados ao final do estudo. 

As medidas ecocardiográficas convencionais de geometria e função ventricular esquerdas 

foram realizadas em uma estação de trabalho Vevo® Lab (VisualSonics Inc, Toronto, Canadá).  

A fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) foi calculada pelo modo 

bidimensional a partir da seleção do melhor vídeo representativo da projeção paraesternal 

longitudinal e com melhor definição das bordas do endocárdio. Em seguida, foi selecionado o 

quadro com o maior volume diastólico seguido da marcação das bordas do endocárdio em 

diástole, figura 2A. Utilizando o mesmo ciclo cardíaco, foi escolhido o quadro com o menor 

volume sistólico e realizada a marcação das bordas do endocárdio em sístole, figura 2B. 
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Figura 2 – Imagem ilustrativa adquirida durante o exame de ecocardiograma. 

 
A: Imagem adquirida na janela paraesternal eixo longo em diástole; B: Imagem adquirida na janela 

paraesternal eixo longo em sístole; C: Imagem em Modo M, ilustrando as medidas do septo 

interventricular (SIV), diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo (DDFVE), parede posterior do 

ventrículo esquerdo (PPVE) e diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo (DSFVE). Fonte: Resende, 

A. A. (2021). 

 

 3.6.2 Cintilografia de perfusão miocárdica de alta resolução com Sestamibi-Tc-

99m-SPECT em repouso e sob estresse farmacológico 

3.6.2.1 Sistema de aquisição de imagens tomográficas 

Para a obtenção das imagens cintilográficas de alta resolução pela técnica de SPECT, 

foi utilizado um sistema de aquisição de imagens desenvolvido localmente (Mini-SPECT) e 

validado para pequenos animais (OLIVEIRA et al., 2013). Sucintamente, o sistema consiste de 

um sistema de blindagem que permite o encaixe de um colimador de orifício simples 

(“pinhole”), com diâmetro de 1,5 mm e ângulo de abertura total de 150º. Esta blindagem é 
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constituída por uma placa de alumínio recoberta com uma manta de chumbo de 6 mm de 

espessura, adequada para fótons com energia na faixa de 150 keV. Para o posicionamento do 

animal foi desenvolvido um suporte rotacional cilíndrico, que se acopla a um sistema 

motorizado que permite o movimento rotacional do alvo para as diferentes posições angulares 

de acordo com o número de projeções a serem registradas ao longo dos 360º da aquisição 

tomográfica.  

Para o registro das imagens, esse sistema foi conectado à uma gama-câmara de uso 

clínico (BrightViewXCT; Philips Medical Systems Inc., Cleveland, OH). Sincronizada com o 

protocolo de aquisição dinâmico da gama-câmara, a sequência de projeções foi registrada e 

armazenada em formato DICOM.  

A: Sistema posicionado em uma das duas cabeças da gama câmara clínica Bright View XT; B e C: animal 
posicionado em suporte rotacional. Fonte: Tanaka, D.M. (2019). 

 

3.6.2.2 Aquisição de imagens de perfusão miocárdica 

Para o protocolo de aquisição das imagens em repouso, os animais foram rapidamente 

anestesiados com Isoflurano a 3% por 1 minuto e uma atividade 555 MBq de Sestamibi-Tc99m 

foi injetada na veia sublingual. Em seguida, foi permitido que o animal despertasse. Noventa 

minutos após a injeção do radiofármaco, os animais foram novamente anestesiados com uma 

combinação de Ketamina e Xilazina (100 e 10 mg/kg, respectivamente), intramuscular, e 

posicionados no sistema para a aquisição de imagens. 

Figura 3 – Sistema Mini-SPECT e posicionamento do animal. 
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Quarenta projeções, igualmente espaçadas em 360 graus, foram adquiridas em todos os 

protocolos de imagens. As projeções foram registradas em uma matriz de 128 x 128 elementos, 

cada elemento com uma área de 3,4 mm x 3,4 mm. Um fator de magnificação de 6,3 vezes foi 

adotado para todos os experimentos, o que corresponde a uma dimensão lateral de elemento do 

volume do objeto (ou voxel) de 0,54 mm, alcançando uma resolução espacial de 2,4 mm. Uma 

janela de energia simétrica de 20% foi centrada no fotopico de energia do 99mTc (140 keV). O 

tempo de aquisição de cada projeção foi de 30 segundos, totalizando aproximadamente 23 

minutos de tempo de aquisição por animal. 

O protocolo de imagens sob estresse aconteceu após, pelo menos, 3 dias de diferença do 

protocolo em repouso. Inicialmente os animais foram anestesiados com uma combinação de 

Ketamina e Xilazina (100 e 10 mg/kg) e, após estarem sedados, com o auxílio de um monitor 

cardíaco (software Windaq®) foi observado a frequência cardíaca basal durante 3 minutos, e 

posteriormente, o cloridrato de dobutamina foi infundido em cateter posicionado em veia 

safena. A administração do cloridrato de dobutamina foi realizada em infusão contínua de 12,5 

µg/Kg/min por 1 minuto com auxílio de uma bomba de infusão seguido de acompanhamento 

da elevação da frequência cardíaca com monitor cardíaco, figura 4 (DELARISSE, M. L, 2020). 

Ao final da infusão o Sestamibi-Tc99m (555 MBq) foi injetado em veia sublingual seguindo-

se do protocolo estabelecido para as imagens em repouso e realizado o monitoramento da 

frequência cardíaca após a infusão por 3 minutos tanto do cloridrato de dobutamina quanto do 

radiotraçador para constatação da curva de dose resposta do cloridrato de dobutamina. As 

imagens cintilográficas em estresse foram adquiridas após 90 minutos da injeção do Sestamibi-

Tc99m.  
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 Fonte: DELARISSE, M. L. (2020). 
 

3.6.2.3 Processamento e análise das imagens 

Após a aquisição das projeções, as imagens gravadas foram exportadas em formato 

DICOM para um computador pessoal, onde o processamento ocorreu por um software próprio 

de reconstruções iterativas de imagens baseado no algoritmo de ordered-subset expectation 

maximization (OSEM) para obtenção do modelo tridimensional da distribuição do 

radiofármaco no órgão alvo (Mejia et al., 2010). A ferramenta foi implementada em Linguagem 

C, usando um compilador freeware Dev-C++ (Bloodshed Software). Para visualização final das 

reconstruções, foi utilizado o freeware AMIDE Medical Image Data Examiner (LOENING e 

GAMBHIR, 2003). 

As imagens de Sestamibi-Tc99m em repouso foram usadas para definir as regiões com 

defeito de perfusão miocárdica. Para essa análise, foi utilizando o software MunichHeart® 

(Munique, Alemanha). O software MunichHeart® permite uma análise completa da 

distribuição de radiotraçadores na parede ventricular esquerda. Isto permite uma avaliação 

semiquantitativa (SPECT) em todos os 13 segmentos do ventrículo esquerdo tanto no cenário 

clínico quanto no experimental. 

 

Figura 4 – Curva dose-resposta invasiva da FC média de 3 animais controles com 

dobutamina 12,5 ug/ml. 
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A análise da perfusão miocárdica foi baseada na construção de mapas polares da 

distribuição relativa do radiofármaco em relação ao pixel de máxima contagem para avaliação 

quantitativa (planimetria) das áreas de defeitos perfusionais (figura 5A) detectados no estresse 

(figura 6), repouso (figura 7) e a diferença entre eles (reversibilidade). Considerando-se áreas 

de defeitos aquelas exibindo captação de contagens abaixo de 2,5 desvios padrões em relação 

ao valor médio de captação do respectivo pixel obtido em um banco de dados de normalidade 

de hamsters, figura 5B e 5C. As áreas de defeito foram expressas como área percentual em 

relação a superfície total do ventrículo esquerdo.  

Figura 5 – Mapa Polar. 

 

A: Imagem ilustrativa do mapa polar de um animal controle. B: Comparação das áreas de captação do 

radiotraçador com um banco de dados de animais controles; C: Regiões com limiar de captação abaixo 

de 2,5 desvios padrões (0%). Fonte: Tanaka, D.M. (2019). 
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Figura 6 – Mapa Polar comparado com banco de dados, ilustrando a captação do 

radiotraçador no órgão na imagem adquirida em estresse. 

 

Fonte: Resende, A. A. (2021). 
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Figura 7 – Mapa Polar comparado com banco de dados, ilustrando a captação do 

radiotraçador no órgão na imagem adquirida em repouso. 

 
Fonte: Resende, A. A. (2021). 

 

Foram considerados defeitos perfusionais reversíveis aqueles detectados nas imagens 

de estresse, mas não presentes nas imagens obtidas em repouso. Segmentos da parede 

ventricular esquerda exibindo > 50% de área acometida por defeito reversível foram julgados 

como segmentos com reversibilidade para uma análise visual topográfica descritiva.  

Durante a análise da aquisição de imagens de perfusão miocárdica, foi realizada uma 

etapa preliminar, a qual visava a análise visual das imagens captadas para pesquisa de artefatos 

de aquisição. O mesmo aconteceu posteriormente após a reconstrução dos eixos tomográficos 

para identificar artefatos por atenuação ou de normalização. Estudos com artefatos grosseiros 

foram descartados. 
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3.7 Histopatologia 

 Após anestesia com combinação de Ketamina e Xilazina (100 e 10 mg/kg, 

respectivamente) em níveis mais profundos, os animais foram eutanasiados mediante abertura 

do tórax. O coração foi rapidamente excisado e lavado em solução PBS e em seguida, os vasos 

da base assim como os átrios e ventrículo direito foram descartados de forma cuidadosa para 

não produzir lesão na parede ou cavidade ventricular esquerda. 

Para análise histopatológica, foram obtidos cortes perpendiculares ao longo eixo 

cardíaco, em três níveis do coração (basal, médio-ventricular e apical) com o cuidado de se 

manter a mesma orientação para a correlação topográfica com as imagens in vivo. As amostras 

do tecido cardíaco, devidamente posicionadas, foram fixadas em formaldeído a 10%, por 24 

horas, e depois transferidas para álcool 70%. As amostras foram progressivamente desidratadas, 

embebidas em parafina, cortadas e coradas com hematoxilina-eosina para quantificação da 

presença de inflamação.  

As lâminas foram escaneadas por um sistema de patologia digital constituído por um 

escâner digital (Scanscope CS System; AperioTecnologies, Inc., CA, USA), com uma objetiva 

Olympus UPlanSApo 20x com especificações 20x/0.75 acoplada ao escâner, gerando arquivos 

de imagem svs. As imagens digitalizadas foram analisadas através do programa Aperio Image 

Scope View Software (Aperio Tecnologies, Inc., CA, USA), uma nova tecnologia que dispensa 

o uso do microscópio óptico.  

Foi realizada a segmentação miocárdica do VE em 16 segmentos e para cada lâmina 

escaneada foram realizadas 9 fotos por segmento utilizando aumento de 40 vezes, ou seja, as 

lâminas foram amostradas utilizando a técnica de amostragem aleatória uniforme isotrópica 

recomendada pelas normas Sociedade Americana de Tórax e pela Sociedade Europeia 

Respiratória para avaliação quantitativa das estruturas, permitindo maior acurácia e precisão 

(HSIA; HYDE; OCHS; WEIBEL et al., 2010), figura 8. Para que a varredura do miocárdio 

fosse completa foram fotografadas 3 imagens aleatórias de cada camada – endocárdio, 

mesocárdio e epicárdio – produzindo 144 imagens que foram analisadas através da contagem 

de células mononucleadas por milímetro quadrado. 
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Figura 8 – Imagem ilustrativa de um corte histológico e segmentação do VE com coloração 

de hematoxiliona-eosina para quantificação de inflamação. 

 

As marcações em verde representam as áreas dos segmentos utilizados para fotografia de endocárdio, 

mesocárdio e epicárdio. Fonte: Resende, A. A. (2021). 

 

A análise das lâminas cortadas e coradas com picrosírius-vermelho para quantificação 

da extensão de fibrose foi programada, no entanto não foi possível realizar devido aos danos 

causados pela pandemia Covid-19, a qual restringiu o acesso aos laboratórios.  

3.8 Aspectos éticos de investigação animal 

Os animais foram submetidos aos procedimentos sob anestesia, de forma a não induzir 

estresse ou dor. Não foram utilizados métodos cruentos ou que submetam os animais a 

sofrimento ou dor. O projeto foi executado após a devida aprovação do projeto no comitê de 

ética em pesquisa animal da nossa instituição (Protocolo 218/2018).  

3.9 Análise estatística 

A análise descritiva foi realizada para todas as variáveis do estudo. Os resultados de 

variáveis contínuas são apresentados como média ± desvio padrão da média, para as variáveis 

de distribuição gaussiana, ou representadas pela mediana (mínimo – máximo) para as não 

paramétricas. As variáveis nominais expressas como frequência absoluta (n) e relativa (%). 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi empregado para testar-se a distribuição amostral 

gaussiana das variáveis. Para comparação das médias das variáveis obtidas antes e após a 

intervenção com tadalafil ou placebo será aplicado o Teste t pareado, para variáveis de 

distribuição gaussiana, ou o Teste de Wilcoxon, para variáveis de distribuição não gaussiana. 

Para comparação das médias entre os grupos experimentais na mesma janela temporal foi 

utilizado o teste ANOVA, para variáveis de distribuição gaussiana, ou o Teste Kruskal-Wallis, 

para variáveis de distribuição não gaussiana.  



39 
 

 

O efeito do tratamento com tadalafil ou placebo ao longo do tempo foi analisado 

utilizando-se ANOVA de modelo de efeitos mistos (mixed effect models), resultante da 

interação (main effect) das variáveis independentes: infeção pelo T. Cruzi, tipo de tratamento e 

tempo.  O fator tempo associa-se a potencias diferenças em um mesmo indivíduo (within-

subjects effects), enquanto a infecção pelo T. Cruzi e o tipo de tratamento associam-se a 

potenciais efeitos entre os indivíduos (between-subjects effects). Análises post hoc de efeitos 

simples foram realizadas para se examinar diferenças intragrupos e intergrupos, em caso de 

interação significativa. Para as análises de correlação, foi utilizado o teste de Pearson quando 

as variáveis apresentavam uma distribuição normal, e o teste de Spearman quando as variáveis 

que não seguiam uma curva de distribuição normal. Estabeleceu-se como nível de significância 

um valor de p < 0,05, bicaudal. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Confirmação da infecção experimental 

A confirmação da infecção experimental foi realizada em todos os animais infectados 

cronicamente com T. Cruzi por ESF ou PCR.  

4.2 Mortalidade e exclusão 

Durante o protocolo ocorreram 9 óbitos e 12 animais foram excluídos devido a artefatos 

nas imagens de perfusão miocárdica que impediam análise confiável dos defeitos perfusionais. 

No grupo CoPl houve 2 óbitos, CoTd 4 óbitos, ChPl 2 óbitos e ChTd 1 óbito. Foram excluídos 

3 animais no grupo CoPl e 9 no CoTd.  

4.3 Peso 

 Na avaliação basal a média de peso dos animais dos grupos controle foi de 175,5 ± 20,7 

gramas e dos animais infectados cronicamente com T. Cruzi foi de 178,7 ± 16,9 gramas. 

Os valores do peso corporal dos animais no basal e pós tratamento são apresentados na 

tabela 1. A ANOVA para modelos mistos mostrou interação significativa entre os grupos 

estudados e o intervalo de tempo entre as avaliações basal e pós tratamento (p=0.03) para o 

peso. Na análise pós teste foi observado aumento significativo do peso ao longo do tempo no 

grupo ChTd (p<0.0001) e no pós tratamento entre os grupos CoTd e ChTd (p=0.03), tabela 1. 
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Tabela 1 – Média de peso dos animais em gramas (g) basal e pós tratamento. 

 CoPl (n=11) CoTd (n=6) ChPl (n=11) ChTd (n=13) p 

Basal 180,6  ± 18,5 166,2  ± 22,8 175,3  ± 17,2 181,7  ± 16,8 
0.03 

 
Pós tratamento 181,6  ± 22,6 172,3  ± 18,9 184,2  ± 17,2 198,2  ± 15,8* 

Pós teste    p<0.0001 

Valores apresentados como média ± desvio padrão da média. p: p da interação – modelo de efeitos 

mistos; pós teste: Sidak’s Multiple Comparisons test. *p=0.03 vs CoTd (Sidak’s Multiple Comparisons 

test). 

4.4 Frequência Cardíaca  

Os valores da frequência cardíaca (FC) monitorados durante o exame de perfusão 

miocárdica em estresse dos animais no basal e pós tratamento são apresentados na tabela 2. Foi 

observado incremento significativo da FC com a infusão de dobutamina, p < 0,05 em todos os 

grupos experimentais. 

Tabela 2 – Média da frequência cardíaca em batimentos por minuto (bpm) no basal e pós 

tratamento. 

Grupos 

Basal Pós-tratamento 

Inicial Pico p  Inicial Pico p  

CoPl (n=11) 140,2 ± 23,4 223,0 ± 56,1 0,001 150,2 ± 15,7 282,8 ± 65,3 0,002 

CoTd (n=6) 141,5± 14,1 213,3 ± 39,2 0,03 160,0 ± 20,8 278,0 ± 40,1 0,03 

ChPl (n=11)  165,6 ± 47,9 210,6 ± 49,6 0,04 154,0 ± 32,3 251,5 ± 51,2 0,001 

ChTd (n=13) 148,0 ± 17,4 265,5 ± 67,9 0,0002 150,3 ± 20,7 262,9 ± 33,7 0,0002 

Valores apresentados como média ± desvio padrão da média. O valor de p refere-se ao Wilcoxon-test. 

 

4.5 Avaliação da estrutura e função do ventrículo esquerdo 

 Os valores de FEVE dos grupos experimentais no basal e pós tratamento são 

apresentados na tabela 3. 

A ANOVA para modelos mistos mostrou interação significativa entre os grupos 

estudados e o intervalo de tempo entre as avaliações basal e pós tratamento (p=0.04) para este 

parâmetro ecocardiográfico, figura 9.  
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Na análise pós teste foi observado diminuição significativa da FEVE ao longo do tempo 

no grupo ChPl (p=0.03) e ChTd (p=0.0001). No basal entre os grupos CoPl e ChPl (p=0.04) e 

no pós tratamento entre os grupos CoPl e ChPl (p=0.0003), CoPl e ChTd (p<0.0001) e CoTd e 

ChTd (p=0.008). 

Tabela 3 – Sumário dos resultados de FEVE basal e pós tratamento de cada grupo experimental. 

 CoPl (n=11) CoTd (n=6) ChPl (n=11) ChTd (n=13) p 

Basal 53,3 ± 2,6 51,1  ± 4,8 48,3  ± 5,4* 49,0  ± 6,0 
0.04 

 
Pós tratamento 52,3 ± 2,7 50,2  ± 1,2 44,6  ± 3,4# 43,2  ± 4,2&$ 

Pós teste   p=0.03 p<0.0001 

Valores apresentados como média ± desvio padrão da média. FEVE: fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo. p: p da interação – modelo de efeitos mistos; pós teste: Sidak’s Multiple Comparisons test. 

*p=0.04 vs CoPl; #p=0.0003 vs CoPl; &p<0.0001 vs CoPl; $p=0.008 vs CoTd (Sidak’s Multiple 

Comparisons test). 

 

Figura 9 – Gráfico de linhas ilustrando os valores da fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE) nos diferentes grupos experimentais. 

 

 

 Os valores médios de DDFVE dos grupos experimentais no basal e pós tratamento são 

apresentados na tabela 4. 

A ANOVA para modelos mistos não mostrou interação significativa entre os grupos 

estudados e o intervalo de tempo entre as avaliações basal e pós tratamento (p=0.7) para este 

parâmetro ecocardiográfico, figura 10.  
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Tabela 4 – Sumário dos resultados de DDFVE basal e pós tratamento de cada grupo 

experimental. 

 CoPl (n=11) CoTd (n=6) ChPl (n=11) ChTd (n=13) p 

Basal 7,2  ± 0,3 7,0  ± 0,6 7,9  ± 0,5 7,7  ± 0,4 
0.7 

Pós tratamento 7,5  ± 0,3 7,4  ± 0,4 8,0  ± 0,5 8,0  ± 0,5 

Valores apresentados como média ± desvio padrão da média. DDFVE: diâmetro diastólico final do 

ventrículo esquerdo. p: p da interação –  modelo de efeitos mistos. 

 

 

Figura 10 – Gráfico de linhas ilustrando os valores do diâmetro diastólico final do ventrículo 

esquerdo (DDFVE) nos diferentes grupos experimentais. 

 

 

 

Os valores médios de DSFVE dos grupos experimentais no basal e pós tratamento são 

apresentados na tabela 5. 

 A ANOVA para modelos mistos não mostrou interação significativa entre os grupos 

estudados e o intervalo de tempo entre as avaliações basal e pós tratamento (p=0.8) para este 

parâmetro ecocardiográfico, figura 11.  

Tabela 5 – Sumário dos resultados de DSFVE basal e pós tratamento de cada grupo 

experimental. 

 CoPl (n=11) CoTd (n=6) ChPl (n=11) ChTd (n=13) p 

Basal 4,9  ± 0,3 5,1  ± 0,9 5,8  ± 0,4 5,7  ± 1,0 
0.8 

Pós tratamento 5,3  ± 0,4 5,5  ± 0,4 6,0  ± 0,4 6,2  ± 0,5 

Valores apresentados como média ± desvio padrão da média. DSFVE: diâmetro sistólico final do 

ventrículo esquerdo. p: p da interação – modelo de efeitos mistos. 

Basal Pós tratamento

5

6

7

8

9

10

D
D

V
E

 (
m

m
)

DDVE

Controle + Placebo

Controle + Tadalafil

Chagas + Placebo

Chagas + Tadalafil

p=0,7



43 
 

 

 

Figura 11 – Gráfico de linhas ilustrando os valores do diâmetro sistólico final do ventrículo 

esquerdo (DSFVE) nos diferentes grupos experimentais. 

 

 

 

4.6 Histopatologia 

Os valores médios de núcleos de infiltrado inflamatório em cada grupo experimental 

são apresentados na tabela 6. Foi encontrado aumento significativo no número de células 

inflamatórias no grupo Chagas + Placebo quando comparado a ambos os grupos controles 

(p<0.001). Da mesma forma, o grupo Chagas + Tadalafil também apresentou aumento 

significativo quando comparado a ambos os grupos controles e ao grupo Chagas + Placebo 

(p<0.001), figura 12.  

Tabela 6 – Sumário dos resultados do processo inflamatório de cada grupo experimental. 

Variável CoPl (n= 6) CoTd (n= 6) ChPl (n= 6) ChTd (n= 6) 

  Núcleos 0,35 ± 0,07 0,26 ± 0,16 0,84 ± 0,14 0,87 ± 0,19  

Valores apresentados como média ± desvio padrão da média. 
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4.7 Avaliação da perfusão miocárdica 

 Os valores médios de defeitos de perfusão em repouso basal e pós tratamento 

dos grupos experimentais são apresentados na tabela 7. Na avaliação basal dos 27 animais 

infectados, 2 animais (7,4%) apresentaram defeitos de perfusão fixos e 6 animais (22,2%) 

defeitos isquêmicos, enquanto que no pós tratamento 6 animais (22,2%) apresentaram defeitos 

fixos e 6 isquêmicos (22,2%).  

A ANOVA para modelos mistos não mostrou interação significativa entre os grupos 

estudados e o intervalo de tempo entre as avaliações basal e pós tratamento para o déficit 

perfusional miocárdico (p=0.4), figura 13.  

Tabela 7 – Sumário dos resultados dos defeitos de perfusão miocárdica em repouso basal e 

pós tratamento de cada grupo experimental. 

 CoPl (n=11) CoTd (n=6) ChPl (n=11) ChTd (n=13) p 

Basal 1,2 ± 1,5 1,8  ± 1,6 1,9  ± 2,3 1,8  ± 2,3 
0.4 

Pós tratamento 1,4 ± 2,5 1,5  ± 3,5 3,1  ± 3,2 1,1  ± 2,2 

Valores apresentados como média ± desvio padrão da média. p: p da interação – modelo de efeitos 

mistos. 

 

p<0,0001 

Figura 12 – Gráfico de barras ilustrando os valores da contagem de núcleos. 
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Figura 13 – Gráfico de linhas ilustrando os valores dos defeitos de perfusão miocárdica em 

repouso nos diferentes grupos experimentais. 

 

 

 Os valores médios de defeitos de perfusão em estresse basal e pós tratamento dos grupos 

experimentais são apresentados na tabela 8.  

A ANOVA para modelos mistos mostrou interação significativa entre os grupos 

estudados e o intervalo de tempo entre as avaliações basal e pós tratamento para o déficit 

perfusional miocárdico (p=0.04), figura 14. Na análise pós teste foi observado aumento 

significativo dos defeitos de perfusão em estresse ao longo do tempo no grupo Chagas + 

Tadalafil (p=0.03). 

Tabela 8 – Sumário dos resultados dos defeitos de perfusão miocárdica em estresse basal e 

pós tratamento de cada grupo experimental. 

 CoPl (n=11) CoTd (n=6) ChPl (n=11) ChTd (n=13) p 

Basal 2,5  ± 3,5 10,2  ± 14,2 4,6  ± 4,0 2,4  ± 2,7 
0.04 

 
Pós tratamento 6,6  ± 7,1 5,6  ± 8,0 3,3  ± 5,8 9,2  ± 12,4 

Pós teste    p=0.03 

Valores apresentados como média ± desvio padrão da média. p: p da interação – modelo de efeitos 

mistos; pós teste: Sidak’s Multiple Comparisons test. 
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Figura 14 – Gráfico de linhas ilustrando os valores dos defeitos de perfusão miocárdica em 

estresse nos diferentes grupos experimentais. 

 

 

 

Os valores médios de defeitos de perfusão isquêmicos basal e pós tratamento dos grupos 

experimentais são apresentados na tabela 9.  

A ANOVA para modelos mistos mostrou interação significativa entre os grupos 

estudados e o intervalo de tempo entre as avaliações basal e pós tratamento para o déficit 

perfusional miocárdico (p=0.02), figura 15. Na análise pós teste foi observado aumento 

significativo dos defeitos de perfusão isquêmicos ao longo do tempo no grupo Chagas + 

Tadalafil (p=0.02). 

Tabela 9 – Sumário dos resultados dos defeitos de perfusão miocárdica isquêmicos basal e pós 

tratamento de cada grupo experimental. 

 CoPl (n=11) CoTd (n=6) ChPl (n=11) ChTd (n=13) p 

Basal 1,3  ± 3,4 8,4  ± 14,0 2,7  ± 4,7 0,6  ± 3,5 
0.02 

 
Pós tratamento 5,2  ± 7,5 4,0  ± 4,7 0,1  ± 5,7 8,0  ± 12,3 

Pós teste    p=0.02 

Valores apresentados como média ± desvio padrão da média. p: p da interação – modelo de efeitos 

mistos; pós teste: Sidak’s Multiple Comparisons test. 
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Figura 15 – Gráfico de linhas ilustrando os valores dos defeitos de perfusão miocárdica 

isquêmicos nos diferentes grupos experimentais. 
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5. DISCUSSÃO 

Neste estudo, propusemos avaliar os efeitos do uso prolongado de um inibidor da 

fosfodiesterase-5, tadalafil, sobre a perfusão miocárdica em repouso e estresse, e sobre a função 

sistólica do VE em modelo de CCC em hamsters. Este é o primeiro estudo em hamsters 

cronicamente infectados com T. Cruzi a definir os efeitos do tadalafil sobre as alterações de 

perfusão e função decorrentes da doença em sua fase crônica.   

Para condução deste estudo utilizamos o modelo de CCC em hamsters sírios, o qual foi 

infectado com 35.000 formas tripomastigotas da cepa Y do T. Cruzi. Em nosso estudo 

observamos que houve progressão da disfunção sistólica ventricular esquerda nos animais 

infectados por meio da redução da FEVE, entre o 6ᴼ e 8ᴼ mês pós infecção (BILATE et al., 

2003; DE OLIVEIRA et al., 2016; TANAKA et al., 2018). 

Quando exploramos as avaliações realizadas no basal, ou seja, com 6 meses de infecção 

com T. Cruzi observamos que os parâmetros ecocardiográficos foram semelhantes entre os 

animais controles e os infectados, enquanto que com 8 meses de infecção notamos a progressão 

da disfunção VE nos animais infectados. Nossos achados reforçam que os animais 

cronicamente infectados com T. Cruzi refletem um período da DC sem alterações significativas 

globais da função do VE, semelhantes à forma indeterminada da CCC em humanos. De forma 

complementar, também observamos a evolução da cardiopatia da DC para sua fase crônica, 

caracterizada pelo desenvolvimento da disfunção sistólica global. Os resultados do presente 

estudo corroboram com estudos prévios, os quais observaram que com 6 meses de infeção os 

parâmetros ecocardiográficos de animais infectados não apresentaram cardiopatia aparente, 

sendo comparáveis aos dos animais controles e apresentando o desenvolvimento da CCC com 

8 meses de infecção (BILATE et al., 2003; DE OLIVEIRA et al., 2016; TANAKA et al., 2018). 

Adicionalmente, ao avaliarmos as lâminas coradas com hematoxilina-eosina para 

quantificação de inflamação constatamos que houve também um aumento do infiltrado de 

células inflamatórias nestes animais. Estudos anteriores descrevem que animais cronicamente 

infectados com T. Cruzi no 8ᴼ mês pós infecção revelam miocardite multifocal e lesões 

miocitolíticas, as quais apresentam-se mais intensas e se associaram com dilatação e disfunção 

ventricular, assemelhando-se a evolução natural da CCC (BILATE et al., 2003; DE OLIVEIRA 

et al., 2016; LEMOS DE OLIVEIRA et al., 2018; TANAKA et al., 2018). 
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Desta forma, este modelo tem demonstrado ser bastante adequado para a investigação 

do desenvolvimento da disfunção miocárdica e das lesões histopatológicas na DC. 

Considerando-se os estudos prévios citados e baseado nos achados do nosso estudo, 

constatamos que nosso modelo foi adequado em reproduzir a CCC.  

Ao avaliarmos o grupo cronicamente infectado com T. Cruzi e tratado por 2 meses com 

tadalafil, no oitavo mês pós infecção, observamos que o medicamento não inibiu a progressão 

da disfunção ventricular, apresentando um efeito neutro sobre a função sistólica do VE. Um 

estudo realizado para avaliar os efeitos do tadalafil sozinho e associado com peptídeo 

natriurético tipo-B em indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada 

(ICFEP), mostrou que o tadalafil sozinho não foi capaz de melhorar a resposta cardíaca 

mensurada pela FEVE e volume diastólico final do VE (WAN et al., 2021).  

Um dos fatores que podem explicar esses achados é o fato de que o emprego de 

inibidores de PDE-5 pode resultar na diminuição da pressão arterial (PA), uma vez que os 

inibidores de PDE-5 levam a vasodilatação induzida por NO, a qual ocorre de forma indireta 

pela síntese de GMPc, ativação de guanilato ciclase solúvel (GCs) e consequente ativação da 

proteína quinase G (PKG) (ENGLERT et al., 2021; INFANTE; COSTA; NAPOLI, 2021; 

THENAPPAN et al., 2018). Essa redução da PA pode resultar no aumento do tônus 

adrenérgico, o que provoca aumento da FC e redução de fluxo sanguíneo.  

Adicionalmente, devido ao bloqueio da degradação de GMPc, a eficácia dos inibidores 

da PDE-5 dependem de um eixo funcional – NO – GCs – GMPc – e da presença de GMPc 

intracelular. Além disso, quando a PDE-5 é inibida, outras fosfodiesterases podem degradar o 

GMPc. Dessa forma, baixos níveis intracelulares de GMPc podem limitar a eficácia desses 

medicamentos (ANDERSSON, 2018; HOEPER et al., 2021; MONTANI et al., 2009).  

Um resultado intrigante observado em nosso estudo foi a presença de defeitos 

perfusionais em repouso e estresse na avaliação basal em animais controles. Algumas hipóteses 

podem ser aventadas para explicar a ocorrência desses defeitos, como a utilização de animais 

não isogênicos para composição da amostra, o que pode gerar uma variabilidade intrínseca entre 

os animais, e questões ambientais, uma vez que os animais foram mantidos em ambiente não 

"Specif Pathogen Free" (SPF), desta forma, não sendo possível garantir a exclusão de 

microorganismos e parasitos específicos.  

Uma outra justificativa para a redução dos efeitos do tadalafil na perfusão pode estar 

relacionado ao fato de que em nosso estudo nós observamos poucos defeitos perfusionais nos 
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animais chagásicos, associado ao aumento dos defeitos de perfusão em animais controles. Tal 

fato pode ser atribuído a utilização de dobutamina, a qual pode ter gerado alterações 

perfusionais.  

Apesar dos resultados neutros em nosso estudo com relação a perfusão, a utilização de 

inibidores de PDE-5 está associada a melhora da disfunção endotelial (ROSANO et al., 2005). 

A principal enzima de manipulação do GMPc é a PDE-5 e o aumento dos níveis de GMPc após 

administração do inibidor da PDE-5 restringem a remodelação vascular, principalmente por 

inibir a proliferação celular excessiva e promovendo apoptose, o que implica a utilização na 

disfunção endotelial (YAMAMURA et al., 2017; YANG et al., 2019). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 O uso prologando de tadalafil em animais com CCC apresentou um efeito neutro, de 

forma a não impedir a progressão da disfunção sistólica ventricular esquerda e reduzir a 

progressão dos defeitos de perfusão miocárdica neste modelo experimental.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 – COMITÊ DE ÉTICA 


