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Trypanosoma cruzi, protozoário parasito causador da doença de Chagas, circula 
entre insetos vetores e mamíferos silvestres. Apresenta grande variabilidade 
genética e suas cepas são referidas como seis unidades de tipagem distintas (TcI 
a TcVI). O objetivo deste estudo foi avaliar a interação de T. cruzi I e II com 
Triatoma sordida, em infecções puras e mistas. Trinta ninfas de 5º estágio de T. 
sordida foram alimentados em sangue de camundongo contendo 1 x 106 
tripomastigotas metacíclicos de cultura, divididas em três grupos de 10. O número 
médio de parasitos era obtido analisando um pool das excretas a cada 20 dias por 
exame a fresco, e o conteúdo intestinal (CI) de dois exemplares de cada grupo 
dissecados a cada 30 dias. Contagem diferencial foi realizada em esfregaços do 
CI corados pelo Giemsa para se determinar a taxa de metaciclogênese (%MC). O 
número médio de parasitos nas excretas foi igual tanto nas infecções puras 

quanto nas mistas (X= 216 parasitos (P)/ 0,1 mL). No CI em infecções puras, os 

insetos infectados com TcI mostrou maior número médio de parasitos (X= 1.620 

P/ 0,1 mL) do que os infectados com TcII (X= 270 P/ 0,1 mL), sugerindo maior 
suscetibilidade à infecção por TcI. A contagem diferencial no CI mostrou a 
presença de formas epimastigotas (EP), tripomastigotas (TP) e atípicas (AT) em 
todos os dias avaliados e em maior número para TcI. No entanto, no CI, tanto o 

valor deste parâmetro (X= 21.330 P/ 0,1 mL) quanto o período em que as formas 
parasitárias eram detectadas, foram superiores quando comparado à infecção 
pura, indicando ocorrência de uma interação positiva entre TcI e TcII neste vetor. 
As %MC no CI foram 3,4% (TcI), 0,0% (TcII) e 4,4% (TcI+TcII). Este estudo 
permite concluir que o T. sordida é suscetível à infecção experimental e apresenta 
capacidade vetorial para cepas de ambas DTU, tanto em infecções puras quanto 
em infecção mista. No entanto, este vetor apresentou maior competência vetorial 
quando infectado com as duas DTU. 
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