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A doença de Chagas afeta cerca de 10 milhões de pessoas na América Latina e 
ocorre pelo contato de fezes de triatomíneos infectados por Trypanosoma cruzi. 
Alternativamente, a transmissão de T. cruzi ocorre por via oral. Nos últimos anos 
esta forma de transmissão tem ocorrido com frequência, sendo uma importante 
causa de doença de Chagas aguda. O objetivo do presente estudo foi o de avaliar 
a viabilidade e integridade de T. cruzi em polpa de açaí e caldo de cana 
infectados experimentalmente. Amostras de ambos os alimentos foram infectadas 
com tripomastigotas provenientes de culturas de células e, a seguir, incubadas à 
temperatura ambiente e a 4°C. A viabilidade dos parasitas foi avaliada durante 24 
horas em microscopia óptica por intervalos de 2 horas. A integridade dos 
parasitas foi avaliada após o tratamento das amostras com 4',6-diamidino-2-
phenylindole (DAPI). Os parasitas foram observados, principalmente núcleos e 
cinetoplastos, durante 48 horas em microscopia de fluorescência em campo 
escuro por intervalos de 2 horas. Os resultados revelaram que os tripomastigotas 
ficaram viáveis nas amostras de alimentos infectadas experimentalmente por até 
6 horas tanto à temperatura ambiente como a 4°C. As moléculas de DNA (núcleo 
e cinetoplasto) de T. cruzi em polpa de açaí e caldo de cana ficaram íntegras por 
até 24 horas. Contudo, os parasitas presentes na polpa de açaí, após 2 horas de 
infecção transformaram-se em amastigotas “like”. Estas observações indicam que 
a ocorrência da infecção humana após a ingestão de alimentos infectados por T. 
cruzi ocorre em alimentos recentemente infectados. As observações 
microscópicas mostraram que, principalmente, o “ambiente açaí” é bem hostil 
para os parasitas, sendo que após 2 horas de incubação os parasitas apresentam 
deformações.  
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