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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo, avaliar in vitro e in vivo a eficácia de diferentes 
desinfetantes contra Trypanosoma vivax. Na etapa laboratorial, in vitro, 21 soluções 
desinfetantes foram testadas em quintuplicada. Os desinfetantes adicionados a micro tubos 
contendo sangue com aproximadamente 1x106(1.000.000) tripomastigotas de T. vivax, foram 
avaliados nos intervalos de 30 segundos, um minuto, 10, 15 e 30 minutos de homogeneização. 
Após a avaliação da viabilidade a partir da técnica da gota espessa, as tripomastigostas móveis 
foram quantificadas para o cálculo de eficácia. Na etapa in vivo, foram utilizados apenas os 
desinfetantes que demonstraram 100% de eficácia e fácil aquisição contra o protozoário em 
questão na etapa in vitro. Para tal, 30 bezerros, mestiços, de três a seis meses de idade, 
negativos para T. vivax (gota espessa, Woo e cPCR,) foram divididos em seis diferentes 
grupos, de cinco animais cada, que foram posteriormente inoculados com soluções de 
desinfetantes de álcool 46% e 70% ou iodo 0,5% + 1x106 tripomastigotas do protozoário em 
questão, nos tempos de 30 segundos ou 1 minuto de preparo. Um grupo de animais foi 
inoculado apenas com 1x106 tripomastigotas de T. vivax (controle postivo), enquanto outro 
grupo de bovinos não foi infectado (controle negativo). Com o objetivo de se diagnosticar a 
possível presença de T. vivax na corrente sanguínea dos bezerros, nos 7º, 14º e 21º dia pós-
inoculação (DPI), foi colhido sangue de cada animal para pesquisa do referido protozoário 
pelas técnicas de Woo, Brener e cPCR. Com base nos resultados encontrados, pode-se 
concluir que na etapa in vitro, 13 das 21 soluções desinfetantes testadas demonstraram 100% 
de eficácia contra T. vivax, em todos os tempos de avaliação. Dentre estes 13, o álcool 46%, 
álcool 70% e iodo 0,5% foram selecionados para etapa in vivo. Quando a eficiência destes três 
desinfetantes foi avaliada in vivo, foi possível inferir que 60% e 40% dos bovinos, 
respectivamente, se infectaram pelo protozoário em questão, o ao serem inoculados com a 
solução total contendo álcool 46% + 1x106 tripomastigotas de T. vivax, depois de 30 segundos 
e 1 minuto de processo de desinfecção. Estes resultados destacam a importância de realizar a 
etapa in vivo em bovinos, quando se pretende avaliar a eficácia imediata de desinfetantes 
contra T. vivax. 
Palavras-chave: desinfecção; hemoparasito; tripanossomose; higienização 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to evaluate the in vitro and in vivo efficacy of different disinfectants 
against Trypanosoma vivax. In the in vitro phase, 21 disinfectant solutions were tested in 
quintuplicate. Disinfectants added to micro tubes containing blood with approximately 
1x106(1.000.000) trypomastigotes of T. vivax were evaluated at the 30 seconds, one minute, 
10, 15 and 30 minutes of homogenization. After the feasibility evaluation from the thick drop 
technique, the mobile trypomastigotes were quantified for the calculation of efficacy. In the in 
vivo step, only disinfectants that demonstrated 100% efficacy and  
easy acquisition in vitro against the protozoan in question were used. To that end, 30 calves, 
crossbreed, three to six months old, negative for T. vivax (thick drop, Woo and cPCR) were 
divided into six different groups of five animals each, which were then inoculated with 46% 
and 70% alcohol disinfectant solutions or iodine 0.5% + 1x106 trypomastigotes of the 
protozoan in question at the time of 30 seconds or 1 minute of preparation. One group of 
animals was inoculated with only 1x106 T. vivax trypomastigotes (positive control), while 
another group of cattle were not infected (negative control). In order to diagnose the possible 
presence of T. vivax in the blood stream of the calves, on the 7th, 14th and 21st day after 
inoculation (DPI), blood was collected from each animal to investigate the protozoan by the 
techniques of Woo, Brener and cPCR. Based on the results, it can be concluded that in the in 
vitro stage, 13 of the 21 disinfectant solutions tested demonstrated 100% efficacy against T. 
vivax at all times of evaluation. Among these 13, alcohol 46%, alcohol 70% and iodine 0.5% 
were selected for in vivo stage. When the efficiency of these three disinfectants was evaluated 
in vivo, it was possible to verify that 60% and 20%, respectively, became infected by the 
protozoan in question, when inoculated with the total solution containing alcohol 46% + 
1x106 trypomastigotes of T. vivax, after of 30 seconds and 1 minute of disinfection process. 
These results highlight the importance of performing the in vivo step in cattle when 
evaluating the immediate efficacy of disinfectants against T. vivax. 
Keywords: disinfection; hemoparasite; sanitation, trypanosomiasis 
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CAPITULO 1: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A tripanossomose bovina é uma doença de importância na medicina veterinária que 

tem como agente etiológico o protozoário Trypanosoma vivax, ocorrendo principalmente na 

África e na América do Sul. É uma afecção debilitante que pode ser fatal para alguns animais 

domésticos, especialmente bovinos e pequenos ruminantes1,2,3. 

Os bovinos doentes apresentam sinais clínicos comuns a diversas enfermidades o 

que dificulta o diagnóstico4. Dentre os sinais comumente observados em animais, 

principalmente os primo-infectados estão a febre, anemia, perda de apetite, fraqueza, queda na 

produção de leite, decúbito, emagrecimento, edema de barbela, ascite, aborto, repetição de 

cio. Os animais podem apresentar sinais neurológicos como tremores musculares e 

cegueira5,6,7. A morte pode ocorrer de forma rápida em até sete dias após o início dos sinais 

clínicos8. 

Em regiões da América do Sul, Ásia e África a doença é um risco potencial a mais 

de 500 milhões de bovinos e 100 milhões de bubalinos 9,10,11. Apesar de se saber dos riscos, é 

complexo definir as perdas econômicas causadas por T. vivax devido à sua ocorrência 

concomitante com outros protozoários e agentes patogênicos(Babesia spp e Anaplasma 

spp)10. Os impactos negativos gerados à economia e na produção se devem principalmente 

aos seus distintos modos de transmissão, hospedeiros susceptíveis e ao estado imunológico 

dos animais3.  

O T.vivax está disseminado nos rebanhos brasileiros e geram perdas econômicas. 

Ainda pode-se ressaltar que o parasitismo está ocorrendo em regiões consideradas não 

endêmicas. Na região do Pantanal foi verificado que em bovinos diagnosticados e não 

tratados os prejuízos eram da ordem de 17% do valor total do rebanho para o ano de 1996. Já 

em animais tratados o custo proporcional do tratamento foi de 4% deste valor9. Em Goiás 

rebanhos leiteiros acometidos pela doença apresentaram uma queda de 28,5% em sua 

produção12. 

No Brasil a propagação da doença está vinculada principalmente ao uso de 

utensílios contaminados com tripomastigotas viáveis de T. vivax, como a reutilização de 

agulhas utilizadas para medicação e vacinas.  A aplicação do hormonio ocitocina no manejo 

de pré-ordenha destaca-se como o meio de transmissão mais importante dentro do rebanho12. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Gênero Trypanosoma  

O gênero Trypanosoma está entre os mais primitivos dos eucariotos, são os 

primeiros seres eucariontes a possuírem mitocôndria e uma de suas mais marcáveis 

características é seu DNA mitocôndrial, conhecido como DNA cinetoplástico (kDNA), 

localizada na base do flagelo13.  

Os protozoários do gênero supracitado pertencem ao filo Euglenozoa, classe 

Zoomastigophorea, ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, e phylum Protozoa, são 

microrganismos flagelados que habitam o plasma sanguíneo, a linfa e vários tecido (adiposo, 

nervoso, gônadas) de seus hospedeiros. Tratam-se de parasitos obrigatórios que possuem a 

capacidade de se multiplicar em seus hospedeiros definitivos e/ou intermediários e têm como 

hospedeiros vertebrados mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. As tripanossomoses 

podem ser transmitidas por diferentes vetores13,14.  

Com base no modo pelo qual as formas infecciosas deixam o artrópode, seu vetor, 

após o desenvolvimento cíclico, alguns autores separaram o gênero Trypanosoma em duas 

seções: “Salivaria” e “Stercoraria”15,17. Na seção Stercoraria, o desenvolvimento do parasito 

ocorre no interior do corpo do vetor, terminando com a formação de metatricanosos 

infecciosos na parte posterior do trato digestivo e a transmissão ocorre por meio das fezes do 

inseto, tendo esta divisão três subgêneros (Herpetosoma, Megatrypanume 

Schizotrypanum)15,16,17. Já os tripanosomas da seção Salivaria são aqueles transmitidos 

através das glândulas salivares (inoculativa), esta secção é dividida em quatro subgêneros 

(Dutonella, Pycnomonas, Nannomonase, Trypanozoon) (Figura 1)17. Os tripanossomas 

patogênicos de importância na pecuária estão classificados na seção Salivaria, dos quais 

apenas Trypanosoma. vivax, Trypanosoma. equiperdum e Trypanosoma. evansi ocorrem na 

América do Sul16,18. 
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FIGURA 1: Divisão taxonômica da família Trypanosomatidae , com enfoque no Trypanosoma vivax. 

Fonte: Adaptado de Silva et al. 200217.  
 

As cepas de tripanosoma que possuem alta patogenicidade para animais domésticos 

são Trypanosoma congolense, T. vivax e Trypanosoma brucei, são agentes responsáveis por 

causar doenças em animais de interesse econômico, especialmente bovinos, na África, Ásia, 

Américas Central e do Sul19. 

 

2.2.Trypanosoma vivax 
O agente etiológico da tripanossomose bovina é o protozoário Trypanosoma. vivax, 

no hospedeiro definitivo estão presentes suas formas infectantes, denominadas 

tripomastigotas, sendo encontradas na corrente sanguínea. O corpo do parasito consiste em 

uma única célula, medindo entre 18 a 26 μm de comprimento e com um único flagelo livre, 

possui o corpo alongado e achatado em formato de lança16,20.  

Na Figura 2 está apresentado a tripomastigotas ao corte transversal, é possível 

observar sua forma elíptica e suas extremidades afinaladas. A extremidade pela qual avança 

durante a locomoção é normalmente descrita como anterior. O cinetoplasto, organela 

responsável para a geração de energia é grande e terminal, maior do que em qualquer outra 

espécie patogênica, tornando-se assim uma característica distintiva. A camada externa é 

flexível o bastante para permitir o movimento do corpo, mantendo uma forma definida. O 

núcleo está centralizado, a maior parte do citoplasma é encontrada na parte posterior do 

corpo. O citoplasma é a maior estrutura encontrada, sendo considerado o centro de comando 

Trypanosomatidae

Stercoaria 

Salivaria 
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celular, contém o DNA do parasito, é responsável pela informação genética, produção de 

enzimas, proteínas e possui papel importante para a reprodução17,21,22.. 

 

FIGURA 2- Principais organelas do Trypanosoma vivax observadas por meio de microscopia realizada 
em esfregaço sanguíneo: cinetoplasto, núcleo e flagelo.  
Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.3. Origem e distribuição do Trypanosoma vivax 
  

A tripanossomose causada pelo Trypanossoma vivax distribui-se na África 

subsaariana e em regiões tropicais e subtropicais do mundo. No continente africano a 

enfermidade é conhecida como “nagana” e/ou “surra”, sendo uma das principais causas de 

mortalidade e morbidade ao gado na África Ocidental, levando a prejuízos na bovinocultura 

deste continente23. O T. vivax foi isolado pela primeira vez em 1905 em bovinos do continente 

africano, os relatos apontam que foi isolado e caracterizado pela vigorosa movimentação de 

um flagelo entre as hemácias no plasma sanguíneo, dando-se ao mesmo o nome de 

Trypanosoma vivax1,15,23. 

Estipula-se que a doença chegou ao continente Sul Americano por volta de 1830, 

com o transporte de zebuínos naturalmente infectados oriundos do Senegal, já o primeiro 

relato da doença nas Américas foi na Guiana Francesa, em 1919, em uma fazenda leiteira 

onde a parasitose esteve associada à queda brusca da produção, anemia, perda de peso e morte 
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de animais no rebanho23. No ano de 1930, foi identificado o primeiro surto na Colômbia, onde 

bovinos foram diagnosticado com tripanosomose em diversos municípios do país24. Após a 

sua introdução no continente americano, o T. vivax se disseminou por países latinos, onde 

foram identificados anticorpos em vários países da América do Sul incluindo: El Salvador, 

Costa Rica, Equador, Peru, Paraguai, Venezuela e Brasil25,26,27. 

No Brasil os primeiros relatos da ocorrência do T. vivax foram registrados por 

Boulhosa27 no ano de 1946, em bovinos no estado do Pará. A posteriori, em 1972, foram 

identificados isolados de T. vivax, também no Pará28, dessa vez em bubalinos e ovinos. Em 

1978, no estado do Amapá, identificaram o parasito em bovinos e bubalinos29,30,31. O primeiro 

relato fora do norte do país foi na Região Centro-Oeste realizado por Silva et al.32 em que 

animais foram diagnosticados com a doença no Mato Grosso do Sul, em 1996, e no Mato 

Grosso, em 1997 próximo à fronteira com a Bolívia9,32. Durante aproximadamente uma 

década T. vivax ficou restrito a regiões na Amazônia e Pantanal. Porém em 2002, a doença foi 

identificada na Região nordeste do país, com um surto em bovinos na Paraíba e, em 2004, no 

Maranhão mudando assim suas características epidemiológicas, pois agora o protozoário 

presente estaria presente em surtos em propriedades destinadas à produção de leite6,33.  

O transporte de gado assintomático da região endêmica do Pantanal atuou como a 

fonte do surto de T. vivax em bovinos de leite no Sudeste do Brasil, que até então não haviam 

sido diagnosticados com o parasito. Em Minas Gerais e São Paulo, no ano de 200834,10,, 

Pernambuco, em 201036, Alagoas, em 201238, no Piauí em 201338, Rio de Janeiro, em 201539, 

Goiás, em 201512, Sergipe em 201640, e Rio Grande do Norte no ano de 201837 (Quadro 1). 
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QUADRO 1 – Especificação de qual o tipo de exploração realizada nas propriedades em que foram 
identificados surtos de Trypanosoma vivax em seus respectivos estados.  

 
Localidade do local do 
surto  

Ano do diagnóstico do 
surto  

Tipo de exploração realizada na 
propriedade do rebanho afetado.  

Pará  
Amapá  
Mato Grosso do Sul  
Mato Grosso  
Paraíba  
Maranhão  
Tocantins 
Minas Gerais  
São Paulo  
Rio Grande do Sul 
Pernambuco 
Alagoas  
Piauí 
Goiás 
Rio de Janeiro  
Sergipe 
Espirito Santo* 
Rio Grande do Norte 

1946  
1978  
1996  
1997  
2002  
2004  
2005 
2008  
2008  
2009  
2010 
2012  
2013  
2015 
2015 
2016  
2016 
2018 

Produção de carne  
Produção de carne  
Produção de carne  
Produção de carne  
Produção de leite  
Produção de leite  
Produção de carne  
Produção de leite  
Produção de leite  
Produção de carne  
Produção de leite  
Produção de leite  
Produção de leite  
Produção de leite  
Produção de leite  
Produção de leite 
Produção de leite  
Produção de leite  

Fonte: Adaptado de Shaw28, Pereira29, Silva32, Silva 9, Batista6, Feitosa Júnior33, Carvalho34, Cadioli8, 
Silva35, Pimentel36, Andrade25, Costa39, Bastos12, Batista37, Vieira40. 

 

2.4. Transmissão da tripanosomose bovina  

 

2.4.1. Transmissão africana  

O ciclo biológico do parasito pode variar, de acordo com os vetores presentes no 

ambiente. No continente africano, o T vivax é transmitido cíclicamente pelas moscas Glossina 

spp (Tsé-tsé). Essas espécies de mosca são consideradas seus principais vetores, sendo 

conhecidos como seus vetores biológicos, ocorrendo desenvolvimento do protozoário no 

interior deste inseto16, 17, 41. No ciclo de vida do T. vivax africano, formas epimastigotas 

podem ser encontradas em moscas tsé-tsé, ocorrendo no vetor e no hospedeiro formar 

tripomastigotas17.  

O ciclo africano do T. vivax inicia com a ingestão de formas tripomastigotas 

sanguíneas presentes no hospedeiro bovino infectado pela mosca. Estas formas 

tripomastigotas são transportadas até o esôfago e faringe, transformando-se em formas 

epimastigotas nestes locais. Após 24 horas essas migram para o canal alimentar se 
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multiplicando vigorosamente e se direcionam as paredes do labro, permanecendo assim neste 

local42. Após sua multiplicação, as formas epimastigotas migram em direção à hipofaringe da 

mosca, onde se transformam em formas tripomastigotas, suas formas infectantes. As formas 

tripomastigotas são inoculadas nos hospedeiros definitivos durante o repasto sanguíneo das 

moscas hematófagas, se multiplicando a partir daí por divisão binaria na corrente sanguínea 

do hospedeiro16. 

 

2.4.2. Transmissão mecânica por dípteros  

Em áreas onde a tsé-tsé está ausente, como no Brasil, acredita-se que o parasito se 

adaptou à transmissão mecânica utilizando outras espécies de dípteros hematófagos para a sua 

dispersão. O protozoário pode ser transmitido mecanicamente por meio de hospedeiros 

invertebrados, sem crescimento ou multiplicação no interior dos insetos, a propagação pode 

ser realizada por tabanídeos, Stomoxys calcitrans (mosca dos estábulos) ou até mesmo por 

Haematobia irritans (mosca dos chifres) 8,19,46.  

Acredita-se que para uma possível transmissão mecânica ser alcançada alguns 

fatores epidemiológicos favoráveis devem estar relacionados como alta parasitemia, 

abundância dos vetores, disponibilidade de hospedeiros susceptíveis, por fim, novos insetos 

hematófagos se infectem e transmitam o protozoário para outros animais15,43. A importância 

da transmissão mecânica é variável de um lugar para outro, dependendo do número de 

hospedeiros e dos vetores mecânicos presentes. Os tabanídeos podem desempenhar um papel 

significativo na transmissão e podem distribuir e manter infecção em rebanhos existe uma 

correlação entre o aumento na prevalência de T. vivax, e a estação de chuvas, uma vez que no 

período chuvoso as moscas Tabanidae estão em maior quantidade, permanecendo até o fim da 

estação chuvosa17,43,44,47. 

 

2.4.3 Transmissão por carrapatos  

Lopez et al.47 e Rodríguez-Vivax et al.48 investigaram a transmissão do T. vivax 

em carrapatos de bovinos (Rhipicephalus microplus) previamente infectados. Os autores 

encontraram formas tripomastigotas do parasito nos ovários, peças bucais glândulas salivares 

e hemolinfa do artrópode, porém não foi atestada a capacidade do carrapato atuar como vetor 

do protozoário em questão. Alguns carrapatos como Hyalomma anatolicum e Hyalomma. 

aegyptium também já foram apontados tanto como vetores mecânicos quanto biológicos de 

Trypanosoma theileri49,50. Necessita-se de maiores investigações da relação do carrapato com 
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o protozoário quanto a possibilidade de transmissão, já que não há, até o momento evidências 

de transmissão mecânica ou transovariana em carrapatos apesar da observação de 

tripanossomos na hemolinfa dos artrópodes50.  

 

2.4.4 Transmissão transplacentária  

A transmissão transplacentária da vaca para o feto é outra possível via de 

transmissão do parasito ao feto. A transmissão pode ocorrer durante o período de gestação ou 

quando o feto entra em contato com o sangue da mãe infectada em momentos de há ruptura 

vascular. Essa forma de transmissão possui importância principalmente por atuar na 

manutenção da estabilidade enzoótica de infecções por T. vivax na América do Sul16,51.  

Já foi descrito material genético do T. vivax em amostras de tecidos como feto, 

placenta e líquido aminiótico provenientes fêmeas bovinas positivas para a tripanossomose 

experimentalmente infectadas52,53. Também foi detectado o parasito em bezerros de quatro a 

sete dias de vida, nascidos de vacas experimentalmente infectadas durante o período da 

gestação54. De acordo com Ogwo e Njoku54 os animais infestados no terço final da gestação 

desenvolvem uma forma mais severa da doença que os infestados no primeiro e segundo terço 

da gestação. Ainda, o modo de transmissão por via transplacentária está relacionado com a 

ocorrência de abortos e natimortos 52,53,55,56. 

 

2.4.5. Transmissão iatrogênica  

A transmissão iatrogênica é aquela que ocorre por meio da utilização de fômites 

contaminados com o T. vivax. No Brasil, nos surtos de T. vivax, por meio de investigações 

epidemiológicas, comprovou-se que o aumento dos casos está relacionado a esse modo de 

transmissão, principalmente em vacas leiteiras. A transmissão se dá por utilização de uma 

única agulha para administração de medicamentos, como ocitocina, vacinas e também 

reutilização instrumentos cirúrgicos em vários animais. Neste caso, a agulha ou instrumento 

são utilizados em intervalos suficientemente curtos, em que o sangue da não coagula, e não 

ocorre procedimento prévio de desinfecção ou antissepsia2, 12, 57, 58. 

Em rebanhos, geralmente com animais da raça Girolando, para que ocorra o fluxo 

de leite, muitas vezes se faz necessária injeção da ocitocina exógena. O hormônio na corrente 

sanguínea estimula a ejeção de todo o leite do úbere da vaca. Assim, produtores optam pela a 

administração da ocitocina antes de cada ordenha, resultando em processos de ordenha mais 

curtos59, 60, 61. Foi verificado que o líquido da ocitocina, originalmente transparente, se torna 
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vermelho após a aplicação nos animais devido à mistura constante do sangue infectado em 

contato ao produto2, 59.  

Procedimentos sanitários inadequados, como deficiência na limpeza e reutilização 

de material descartável, potencializam a transmissão do parasito, sendo dessa forma, uma 

maneira extremamente eficiente de difundir entre T. vivax e outros patógenos no rebanho 

leiteiro2,17,58. Segundo Bastos et al.12, a administração de ocitocina exógena contaminada com 

tripomastigotas viáveis do parasito em propriedades que utilizaram agulhas e seringas 

contaminadas foi o meio de disseminar o agente entre animais em fazendas no Estado de 

Goiás.  

Os surtos do T. vivax estão diretamente ligados a incorporação de novos animais 

nos rebanhos, sendo que normalmente não há quarentena dos animais, deste modo, os 

mesmos são imediatamente introduzidos no rebanho e ordenha2,8. O movimento não 

regulamentado de animais infectados nas fronteiras nacionais e internacionais é 

provavelmente a principal forma de introdução do parasito para novas áreas. Contudo, uma 

vez introduzido em uma área, o método de transmissão subsequente do protozoário é 

variável22. 

 

2.5. Patogênese  

O período pré-patente da tripanossomose bovina geralmente varia de cinco dias a 

três semanas, dependendo da dose infectante e da resposta imune do hospedeiro22. Animais 

acometidos pela tripanossomose bovina podem apresentar duas formas diferentes da infecção, 

a primeira é a forma aguda, geralmente associada a uma primo-infecção em que após o 

contato do agente com a corrente sanguínea, o mesmo se multiplica, resultando em um pico 

de paresitemia. A forma aguda pode resultar na morte do animal dentro de poucas 

semanas20,25.  

A doença também pode atingir o status de doença crônica, com níveis de 

parasitemia baixos. Durante sua fase crônica, os animais apresentam queda progressiva na 

condição física, comprometimento de seu estado imunológico e reprodutivo20,34. Os principais 

sinais clínicos incluem anemia, caquexia, lacrimejamento, diarreia sanguinolenta, perda de 

apetite, febre, letargia, fraqueza, conjuntivite, palidez das mucosas, perda de peso progressiva, 

inapetência, redução/interrupção na produção de leite, linfadenomegalia e desordens 

reprodutivas2,6,9. Dessa forma, pode-se observar que a sintomatologia é generalizada e 

inespecífica, sendo possível suspeitar inicialmente de diversas doenças.  



24 
 

 
 

O principal achado clínico de animais portadores da tripanossomose bovina é a 

anemia, sendo que a mesma tem causa multifatorial. A diminuição do volume globular é 

ocasionada por hemodiluição causada principalmente por hemólise imunomediada 

intravascular e extravascular além de levar a inibição da eritropoiese62,63. Os achados 

hematológicos comumente encontrados são severa anemia hemolítica normocrômica 

normocítica, trombocitopenia, linfocitose e neutropenia e leucopenia. Ademais em casos de 

leucopenia grave é comum que ocorra casos de imunossupressão do animal afetado64,65.  

Os principais sinais neurológicos apresentados por animais infectados são 

descritos incoordenação, tremores musculares, estrabismo lateral, hipermetria, decúbito, 

cegueira e morte. Os sinais nervosos estão associados principalmente a presença do parasito 

em tecidos nervosos e fluído cérebro-espinhal, levando a apoptose de células endoteliais de 

veias do cérebro e cerebelo66. Podem ocorrer alterações circulatórias causadas por êmbolos 

formados pelos parasitos, leucócitos e fibrina nos capilares e vênulas do cérebro67.  

A tripanossomose causada por T. vivax também é responsável por uma série de 

desordens reprodutivas tanto em machos quanto em fêmeas de bovinos. É possível que ocorra 

em animais contaminados degeneração do hipotálamo, das glândulas pituitárias e das gônadas 

com consequentes alterações nas concentrações plasmáticas e nas secreções dos hormônios, 

estes necessários para a reprodução em ambos os sexos19. Também já foram relatadas lesões 

na pituitária em cabras e búfalas infectadas pelo tripanosoma. Baixas taxas de progesterona 

foram associadas a presença de T. congolense em cabras, o que foi responsável por alterações 

e interrupção do ciclo estral. Em machos as alterações foram ocasionadas pela redução dos 

níveis plasmáticos de testosterona em machos com tripanossomose, além de lesões no 

epidídimo e testículos em animais durante a fase aguda68,69. 

 
2.6. Diagnóstico  
 

Para a realização do diagnóstico da tripanosomose podem ser feitas diferentes tipos 

de técnicas sendo elas parasitológicas diretas, sorologicas ou moleculares. Os métodos de 

diagnósticos diretos apresentam praticidade de realização, além de menores custos para serem 

feitos, apesar de apresentarem menor sensibilidade quando comparados aos métodos 

moleculáres70. É importante salientar que durante as diferentes fases da doença existem 

flutuações na parasitemia, devido a variação antigênica (glicoproteínas variantes), na fase 

aguda, quando os protozoários estão em maior quantidade na corrente sanguínea, é possível 
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identificar com maior facilidade a presença do parasito por meio dos métodos diretos (Woo, 

gota espessa e esfregaço) 20,71,72. 

A técnica de Woo71 é realizada com o preenchimento tubos capilares de vidro com 

sangue recém-colhido em tubos contendo anticoagulante, após o preenchimento amostra passa 

pela centrifugação por aproximadamente cinco minutos. A leitura destes tubos é realizada 

com o auxílio de microscopia óptica, sob o aumento de 400x/0,65. As formas tripomastigotas 

móveis se concentram entre o plasma e a camada leucocitária e são então visualizadas, seu 

limite de detecção é cerca de 103 parasitas/mL de sangue71,72. Já o limite de detecção em 

esfregaços corados é acima de 104 tripomastigotas/mL de sangue, ligeiramente menos 

sensível, a leitura é realizada por meio de microscópio óptico, sob aumento de 100x72.  

Após a doença atingir a fase crônica, o mais indicado é que se realize testes 

sorológicos e moleculares. O Ensaio Imunoenzimático (ELISA) e a Reação de 

Imunofluorescência Indireta (RIFI) são os métodos sorológicos mais utilizados para o 

diagnóstico da tripanossomose. Os testes sorológicos têm como objetivo a detecção de 

anticorpos, indicando se houve infecção. Porém os resultados sorológicos positivos junto aos 

testes sorológicos não diferenciam animais doentes e tratados, uma vez que identificam 

apenas se o bovino teve contato como parasito, já que os anticorpos persistem por semanas 

após a cura2,54,73. 

Quando comparado aos métodos sorológicos, a Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) possui maior especificidade apresentando-se como um diagnóstico definitivo da 

tripanosomose em bovinos2. Por esta razão, o diagnóstico por PCR são mais indicados, 

entretanto sua aplicação é limitada pela necessidade de infraestrutura, onde as amostras 

possam ser processadas, além disso, o resultado pode ser afetada diretamente pela 

preservação, transporte e processamento das amostras além de serem métodos que exigem 

maiores custos para a realização além de como laboratórios e termocicladores 

específicos74,75,76. 

 

2.7. Tratamento  
 

Desde a década de 1950, a quimioterapia tem sido o método de eleição para o 

controle da tripanossomose em bovinos, com o objetivo de limitar as perdas causadas pela 

infecção e de eliminar possíveis reservatórios da tripanossomose1,22. Diante dos possíveis 

tratamentos, anualmente cerca 17 milhões de bovinos são tratados no mundo com drogas 

tripanocidas77.  
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Entre os princípios ativos que foram e ainda são comumente empregados na 

terapêutica da tripanossomose em animais estão: aceturato de diminazeno, brometo de 

homidium, cloreto de homidium, cloreto de isometamidium, quinapiramina, diprionato de 

imidocarb, suramin e melarsomina, sendo os dois últimos não indicados para o uso em 

bovinos por sua toxidade1. É importante salientar que o aceturato de diminazeno, cloreto de 

isometamidium e o diprionato de imidocarb são atualmente utilizados para a terapêutica da 

tripanossomose bovina no Brasil33,78. 

 

2.7.1 Aceturato de diminazeno 

 O aceturato de diminazeno é uma diamidina aromática, e é comercializada em 

combinação com antipirina, que é um estabilizador que prolonga a atividade do composto na 

solução78. O fármaco foi desenvolvido na década de 1950, o aceturato de diminazeno possui 

atividade bactericida, principalmente contra Brucella spp., Streptococcus spp., também 

atividade babesicida e tripanocida17,77,80. Para ruminantes são preconizadas e doses seguras de 

3,5 mg/kg a 7,0 mg/kg.  

O quimioterápico elimina o protozoário da corrente sanguínea algumas horas após 

sua administração, isso se deve a sua rápida distribuição na circulação22.  Laureano et al.81,82 

verificaram que uma hora após a aplicação intramuscular, a droga atinge 75% do plasma, 

onde seus resíduos circulantes podem ser detectáveis por 21 dias. O fármaco possui 

metabolização hepática e a excreção se dá por meio da urina, no qual aproximadamente 65% 

da dose é eliminada dentro de 24 horas após a administração83,84.  

A ação do aceturato de diminazeno no corpo do animal tem sido associada a 

ligação com os filamentos do DNA dos parasitos. A droga provoca o enrijecimento das 

hélices do DNA, levando a inibição do transporte básico de aminoácidos, inibição da 

replicação do DNA e interferência na absorção, síntese e função da poliaminas79. 

 

2.7.2. Cloreto de isometamidium  
O cloreto de isometamidium é o fármaco de predileção quando se pretende tratar a 

tripanossomose em bovinos. Utilizado por sua ação terapêutica e profilática, o cloreto de 

isometamidium é uma fenantridina híbrida com propriedades anfiipáticas e catiônicas. O 

produto é apresentado como um pó escuro, avermelhado, com solubilidade em água, instável 

em condições de pH baixos e altos, além de altas temperaturas17,84,85.  

Desde o seu lançamento na década de 1960, o composto permanece como único 

agente profilático da tripanossomose bovina. Isometamidium é usado principalmente para 
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tratar e prevenir infecções por T. congolense e T. vivax em animais na África, em especial 

áreas as quais os animais ficam expostos ao seu vetor biológico (Glossina spp), e consequente 

reinfecção17. A atividade profilática do fármaco tipicamente dura de dois a quatro meses 

podendo se estender por até seis, sendo fator dependente do período em que o fármaco fica 

em circulação, e não da parasitemia ou da presença/ausência de infecção no período do 

tratamento78,79,85,86.  

Em relação a sua farmacodinâmica, o composto que é um análogo do homidium, 

atua pela inibição da síntese do DNA, devido à sua ligação ao DNA por intercalação entre os 

pares de bases, que leva à inibição da RNA polimerase e DNA polimerase. Esses achados 

sugerem que a ação primária da droga é o bloqueio e síntese de ácidos nucleicos85,86,87,88.  

O quimioterápico é administrado em bovinos em doses únicas de 0,25 a 1,0 mg/kg 

em administração intramuscular17,87,89. Foi demostrado que o isometamidium possui efeito 

tripanocida contra T. vivax em ovinos, bubalinos e bovinos, nos quais também foram 

estabelecidos períodos relativamente longos de proteção contra infecção ou reinfecção, o que 

resultou em uma redução drástica da mortalidade de animais em locais endêmicos46,89.  

Podem haver reações adversas após a administração do isometamidium, quando 

são realizadas aplicações por via intramuscular é comum ocorrem reações inflamatórias, 

também podem causar lesões fibrosas, necrose coagulativa. A lesão no local da aplicação 

pode ocasionar perda na qualidade da carcaça dos animais90. A administração intravenosa 

pode ser utilizada para evitar tais danos, porém a terapia intravenosa resulta em atividade 

profilática comprometida, devido à falta de depósito do fármaco no seio da massa muscular 

próxima ao local der aplicação. A dispersão do fármaco para o tecido subcutâneo, quando 

administrada nesta via pode causar a lesões de pele84,85,91. 

 

2.7.3. Dipropionato de imidocarb  

No início da década de 1940 surgiram as carbanilidas aromáticas e as diamidinas 

que em associação resultou no desenvolvimento de vários fármacos babesicidas, sendo os 

mais bem-sucedidos o aceturato de diminazeno, dipropionato de imidocarb. Apesar de não 

estar classificado como um agente tripanocida, o diprionato de imidocarb acabou sendo 

utilizado como droga coadjuvante para o tratamento da tripanossomose bovina brasileira. O 

fármaco é utilizado principalmente para o tratamento da anaplasmose e babesiose, agentes da 

tristeza parasitária bovina56,78.  
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Sua administração para o tratamento da Babesia bovis e Babesia bigemina é 

realizada na dose de 3-5 mg/kg por via intramuscular ou subcutânea. As concentrações 

máximas no plasma são atingidas após 30 minutos da administração e rapidamente inicia-se a 

excreção pela urina, aproximadamente metade da dose é excretada após uma semana da 

administração, mantendo-se no organismo por vários meses92. Após a absorção, os resíduos 

metabólicos deste fármaco são depositados no fígado e no rim, podendo ocasionar 

hepatotoxidade, nefrotoxidade e necrose nesses órgãos. Bovinos quando tratados com o 

produto somente podem ser abatidos para consumo após o término do período de carência 28 

dias após a sua última aplicação12,56.  

A ação do fármaco sob o tripanosoma é baseada na alteração morfológica e 

funcional do núcleo e do citoplasma do mesmo. A droga promove redução da parasitemia, 

apesar de não apresentar cura efetiva, ocorrendo reincidência dos protozoários na circulação 

após alguns dias do tratamento93. A utilização das drogas disponíveis deve ser 

cuidadosamente monitorada e as populações de tripanosomas avaliadas regularmente para a 

verificação de aparecimento resistência parasitária79. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar in vitro e in vivo a eficácia de diferentes desinfetantes comercias contra 

Tripanosoma vivax.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 Testar a eficácia de 21 diferentes soluções desinfetantes em diferentes concentrações e 

durante os períodos de 30 segundos, 1, 5, 15 e 30 minutos. 

 Avaliar a capacidade de o T. vivax, de promover a enfermidade após a inoculação pela 

via endovenosa, após a desinfeção realizada pelos dois desinfetantes mais eficientes. 

  



30 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 
1. Giordani F, Morrison LJ, Rowan T.G, Koning De HP, Barrett MP. The animal 
trypanosomiases and their chemotherapy: a review. Parasitolol. 2016;143(14): 1862-1889.  
 
2. Cadioli FA. Trypanosoma vivax em rebanhos bovinos. [Tese]. Araçatuba: Universidade 
Estadual Paulista, Faculdade de Medicina Veterinária; 2015.  
 
3. Snak A. Prevalência e fatores de risco associados a infecção por Neospora caninum e 
Trypanosoma vivax em bovinos leiteiros e ocorrência de N. caninum e parasitos gastrointestinais 
em cães de propriedades rurais do Oeste do Paraná, Brasil. [Dissertação]. Palotina: Universidade 
Federal do Paraná, Faculdade de Medicina Veterinária; 2017.  
 
4. Garcia H, Garcia ME, Perez G, Bethencourt A, Zerpa E, Perez H ,Leon A.M. Trypanosomiais 
in Venezuelan water buffaloes: association of packed-cell volumes with seroprevalence and 
current trypanosome infection. Ann. Trop. Med. Parasitol. 2006; 100(4):297-305.  
 
5. Linhares GFC, de Carvalho Dias Filho F, Fernandes PR, Duarte SC. Tripanossomíase em 
bovinos no município de Formoso do Araguaia, Tocantins (relato de caso). Ciência Animal 
Brasileira. 2006;7(4):455-60.  
 
6. Batista JS. Tripanossomíase por Trypanosoma vivax (Ziemann 1905) na Paraíba: descrição de 
um surto em bovinos e reprodução experimental da doença em ovinos.[Tese].São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia; 2004.  
 
7. Galiza GJ, Garcia HA, Assis AC, Oliveira DM, Pimentel LA, Dantas AF, Simoes SV, 
Teixeira MM, Riet-Correa F. High mortality and lesions of the central nervous system in 
trypanosomosis by Trypanosoma vivax in Brazilian hair sheep. Vet.Parasitolol. 2011; 182(2-
4):359-63.  
 
8. Cadioli FA, Barnabé PdA, Machado RZ, Teixeira MCA, André MR, Sampaio PH, Junior 
OLF, Teixeira MMG, Marques LC. First report of Trypanosoma vivax outbreak in dairy cattle in 
São Paulo state, Brazil. Rev Bras Parasitol Vet 2012; 21(2): 118-124.  
 
9. Silva RAMS, Silva JAd, Schneider RC, Freitas Jd, Mesquita D, Mesquita T, Ramirez L, 
Dávila AMR, Pereira MEB. Outbreak of trypanosomiasis due to Trypanosoma vivax (Ziemann, 
1905) in bovines of the Pantanal, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 1996; 91 (5): 
561-562.  
 
10. Clarskon MJ. Trypanosomiasis of domesticated animals of South America. Seminar on 
Trypanosomiasis – Species of the subgenus and their potential usefulness. Trans R Soc Trop 
Med Hyg.1976;70(2):125-126.  
 
11. Mattioli RC, Feldmann G, Hendrickx W, Wint J, Jannin J, Slingenbergh J. Tsetse and 
trypanosomiasis intervention policies supporting sustainable animal agricultural development. 
Food, Agr. Environ. 2004; 2:310-314.  
 
12. Bastos TSA, Faria AN, Madrid DMC, Bessa LC, Linhares GFC, Junior OLF, Sampaio PH, 
Cruz BC, Cruvinel LB, Nicaretta JE, Machado RZ, Costa AJ, Lopes WDZ. First outbreak and 



31 
 

 
 

subsequente cases of Trypanosoma vivax in the state of Goiás, Brazil. Rev Bras Parasitol Vet. 
2017.  
 
13. Seidl A, Dávila AMR, Silva RAMS. Estimated financial impact of Trypanosoma vivax on 
the Brazilian Pantanal and Bolivian lowlands. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 
1997;94(2):269-72.  
 
14. Shapiro TA, Englund PT. The structure and replication of kinetoplast DNA. Annu Rev 
Microbiol.1995; 49(1):117-143.  
 
15. Rodrigues CMF. Tripanossomas de ungulados no Brasil e na África: novas abordagens em 
estudos epidemiológicos de genótipos, vetores e reservatórios, e patologia de isolados 
Brasileiros. [Tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2016.  
 
16. Hoare CA. The trypanosomes of mamals. A Zoological Monograph. Oxford: Blackwell 
Scientific Publications; 1972. 749p.  
 
17. Silva RAMS, Seidl A, Ramirez L, Dávila AMR. Trypanossoma evansi e Trypanossoma 
vivax: Biologia, diagnóstico e controle. Corumbá: EMBRAPA; 2002. 137p.  
 
18. Losos GJ, Ikede BO. Review of pathology of disease in domestic and laboratory animals 
caused by T. congolenses, T. vivax, T. brucei, T. rhodesiensis and T.gambiensis. Vet Pathol. 
1972; 9:1-71.  
 
19. Anosa VO. Diseases produced by Trypanosoma vivax in ruminants, horses and rodents. 
Zoonoses Public Hlth.1983;30(10):717-741.  
 
20. Gardiner PR. Recent studies of the biology of Trypanosoma vivax. Adv Parasitol. 1989; 
28:229-317.  
 
21. Food and Agriculture Organization of the United Nations. A Field guide for the diagnosis, 
treatment and prevention of african animal trypanosomosis. Rome: 1998. 158p.  
 
22. Dagnachew S, Bezie M. Review on Trypanosoma vivax. African Journal of Basic e 
Applied Sciences. 2015;7:41–64.  
 
23. Levine ND. Protozoan parasites of domestic animals and man. 2 ed. Minneapolis: Burguers; 
1973. 406p.  
 
24. Leger M, Vienne M. Epizoootie à trypanosomes ches les boidés de la Guyiane Francaise. 
Bulletin de la Société de Pathologie Exotique. 1919;12:258-66.  
 
25. Zapata A. La afeccion de los ganados llamada vulgarmente “huequera”, “secadera”, “cacho-
hueco”. Revista de Medicina Veterinaria. 1931;22:165-180. 
 
26. Silva RAMS. Abortos por Trypanosoma vivax no pantanal mato-grossense e bolívia. 
Corumbá: Embrapa Pantanal; 2004. 21p.  
 
27. Boulhosa J. Informação científica. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 1946;21- 26.  
 



32 
 

 
 

 
28. Shaw JJ, Lainson R. Trypanosoma vivax in Brazil. Ann Trop Med Parasitol. 1972;66(1):25-
32.  
 
29. Pereira LJ, Abreu ACVV. Ocorrência de tripanosomas em bovinos e ovinos na região 
amazônica. Pesqui Agropecu Bras. 1978;13(3):17-21.  
 
30. Serra-freire NM. Oiapoque – outro foco de Trypanosoma vivax no Brasil. 
Ver.bras.med.vet.1981;4(4):30-31.  
 
31. Serra-freire NM. Reavaliação dos focos de Trypanosoma vivax Ziemann 1905 em bovinos e 
bubalinos do Território Federal do Amapá (TFA). Revista da Faculdade de Medicina Veterinária 
da Universidade Federal Fluminense. 1983;1(1):41-45.  
 
32. Silva RAMS, Davila AMR, Ramirez L, Pellegrin AO. Abortions caused by T. vivax in 
bovines from the Pantanal of Poconé, MT, Brazil. Mem Inst Oswaldo.1997;92(1):120.  
 
33. Feitosa Júnior AB, Guerra RMSNC, Santos HP, Abreu-Silva AL. Registro e morfometria de 
Trypanosoma vivax em esfregaço sanguíneo de bovino no município de Itapecuru-Mirim, 
Maranhão. Rev. Bras. de Parasitol.Vet. 2004;1(1):232.  
 
34. Carvalho A, Abrão D, Facury Filho E, Paes P, Ribeiro M. Ocorrência de Trypanosoma vivax 
no estado de Minas Gerais. Arq Bras Med Vet Zoo. 2008;60:769-71.  
 
35. Silva ASD, Costa MM, Polenz MF, Polenz CH, Teixeira MMG, Lopes STDA, Monteiro SG. 
Primeiro registro de Trypanosoma vivax em bovinos no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Ciênc Rural. 2009;39(8):2550-2554.  
 
36. Pimentel DS, Ramos CAN, Ramos RAN, Araújo FR, Borba ML, Faustino MAG, Alves LC. 
First report and molecular characterization of Trypanosoma vivax in cattle from state of 
Pernambuco, Brazil. Vet Parasitol. 2012;185(2):286-9.  
 
37. Batista JS, Moura GHF, Lopes FC, Paiva KARD, Araújo Júnior HND, Góis RCDS, Freitas 
CIA. Risk factors for trypanosomiasis by Trypanosoma vivax in cattle raised in Rio Grande do 
Norte state. Arquivos do Instituto Biológico. 2018;85. 
 
38. Piauí - Madruga C.R. 2009. Epidemiologia do Trypanosoma vivax no Brasil. Ciência Animal 
Brasileira. 0(0): 1-10.  
 
39. Costa RVC,Abreu APM, Machado MN, Thomé SMG, Massard CL, Santos HA, Ubiali DG, 
Brito MF. Tripanossomíase em bovinos no estado do Rio de Janeiro. Pesqui Vet 
Bras.2016;36:161-163.  
 
40. Vieira OLE, Macedo LO, Santos MAB, Silva JABA, Mendonça CL, Faustino MAG, Ramos 
CAN, Alves LC, Ramos RAN, Carvalho GA. Detection and molecular characterization of 
Trypanosoma (Duttonella) vivax in dairy cattle in the state of Sergipe, northeastern Brazil. Rev 
Bras Parasitol Vet. 2017;26(4): 516-52  
 
41. Paiva F, Lemos RAA, Oshiro AE, Salvador SC, Nakasato L. Ocorrência de Trypanosoma 
vivax em bovinos do Estado de Mato Grosso do Sul. Rev. Bras. Parasitol. Vet.1997;6:349.  



33 
 

 
 

 
42. Moloo SK, Gray MA. New observations on the cyclical development of Trypanosoma vivax 
in Glossina. Acta Trop.1989;4:167–172.  
 
43. Osório ALAR, Madruga CR, Desquesnes M, Soares CO, Ribeiro LRR, Costa SCG. 
Trypanosoma (Duttonella) vivax: its biology, 111 epidemiology, pathogenesis and introduction 
in the New World – A Review. Mem. Inst.Oswaldo Cruz. 2008;103(1):1-13.  
 
44. Desquesnes M, Dia M.L. Mechanical transmission of Trypanosoma vivax in cattle by the 
African tabanid Atylotus fuscipes. Vet Parasitol; 2004. 119(1), 9-19.  
 
45. Birhanu H, Fikru R, Said M, Kidane W, Gebrehiwot T, Hagos, A, Alemu T, Dawit T, 
Berkvens D, Goddeeris BM, Buscher P. Epidemiology of Trypanosoma evansi and 
Trypanosoma vivax in domestic animals from selected districts of Tigray and Afar regions, 
Northern Ethiopia. Parasit Vectors. 2015;8:212. 
 
46. Garcia HA, Ramírez OJ, Rodrigues CMF, Sánchez RG, Bethencourt AM, Pérez GDM, 
Minervino AHH, Rodrigues AC, Teixeira MMG. Trypanosoma vivax in water buffalo of the 
Venezuelan Llanos: An unusual outbreak of wasting disease in an endemic area of typically 
asymptomatic infections. Vet parasitol. 2016;230:49-55.  
 
47. Lopez G, Thompson K, Bazalar H. Transmisión experimental de Trypanosoma vivax por la 
garrapata Boophilus microplus. Rev ICA. 1979;14:93-6.  
 
48. Rodríguez-Vivas RI, Quiñones-Avila F, Ramírez-Cruz GT, Ruiz-Piña H. Presencia del 
género Trypanosoma en la garrapata Boophilus microplus en el trópico mexicano. Revista 
Biomedica. 2003;14(1): 29-33.  
 
49. Morzaria SP, Latif AA, Jongejan F, Walker AR. Transmission of a Trypanosoma sp to cattle 
by the tick Hyalomma anatolicum anatolicum. Vet Parastol. 1986;19(1):13-21.  
 
50. Martins JR, Leite RC, Doyle RL. Tripanosomatides like Trypanosoma theileri in the cattle 
tick Boophilus microplus. Rev. Bras. Parasitol. Vet nária.2008;17(2):113-114.  
 
51. Betancourt AE. Studies on the epidemiology and economic importance of Trypanosoma 
vivax ziemann,1905 in Colombia. [Tese]. Texas A and M University; 1978.  
 
52. Silva RAMS. Abortos por Trypanosoma vivax no pantanal mato-grossense e bolívia. 
Corumbá: Embrapa Pantanal; 2004. 21p.  
 
53. Silva TM, Olinda RG, Rodrigues CM, Camara AC, Lopes FC, Coelho WA, Ribeiro MF, 
Freitas CI, Teixeira MM, Batista JS. Pathogenesis of reproductive failure induced by 
Trypanosoma vivax in experimentally infected pregnant ewes. Vet Res. 2013;44(1):1-9.  
 
54. Ogwu D, Njoku CO, Osori DIK. Effects of experimental Trypanosoma vivax infection on 
first, second, and third-trimester pregnancy in heifers. Theriogenol. 1986;25:383-398.  
 
55. Hurtado OJB, Castro PDJ, Giraldo-Ríos C. Reproductive failures associated with 
Trypanosoma (Duttonella) vivax. Vet parasitol. 2016; 229:54-59.  
 



34 
 

 
 

56. Batista JS, Rodrigues CM, Olinda RG, Silva TM, Vale RG, Câmara AC, Rebouças RE, 
Bezerra FS, García HA, Teixeira MM. Highly debilitating natural Trypanosoma vivax infections 
in Brazilian calves: epidemiology, pathology, and probable transplacental transmission. Parasitol 
Res. 2012;110(1): 73-80.  
 
57. Andrade Neto AQA, Afonço JAB, Mendonça CL, Souto RJC, André MR, Machado RZ. 
Surtos de tripanossomíase em bovinos leiteiros no agreste dos estados de Pernambuco e Alagoas. 
Biol supl 2;2015.1(77):143.  
 
58. CIEP: COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA. Analise dos Informes 
Epidemiológicos mensais. [acesso em 17 jan 2017]. Disponível em: 
http://www.adab.ba.gov.br/arquivos/File/Informes_2016/07.pdf.  
 
59. Professores da escola investigam surto de Trypanossomose bovina em Minas Gerais. [acesso 
08 nov 2018]. Disponível em: 
http://www.vet.ufmg.br/noticias/exibir/1943/professores_da_escola_investigam_surto_de_typan
ossomose_bovina_em_mi#.WalkZsiGPIU.  
 
60. Araújo WAG, Carvalho CGV, Marcondes MI, Sacramento AJR, Paulino PVR. Ocitocina 
exógena e a presença do bezerro sobre a produção e qualidade do leite de vacas mestiças. Braz J 
Vet Res Anim Sci. 2012;49(6):465-470.  
 
61. Neuheuser AL, Schwinn AC, Wellnitz O, Hernández-Castellano LE, Bruckmaier RM. 
Reduced claw vacuum and b-phase during low milk flow does not impact oxytocin release and 
milking performance. Journal of dairy research. 2018;85(1) 70-77.  
 
62. Facer CA, Crosskey JM, Clarkson MJ, Jenkins GC. Immune haemolytic anaemia in bovine 
trypanosomiasis. J. Comp. Pathol. 1982;92(3): 393-401.  
 
63. Schenk MAM, Mendonça CL, Madruga CR, Kohayagawa A, Araújo FR. Avaliação clínico-
laboratorial de bovinos nelore infectado experimentalmente com Trypanossoma vivax. Pesq Vet 
Bras. 2001;21(4):157-163.  
 
64. Salgado BS, Battaglia CT, Stuchi RS, Cadioli FA, Rozza DB. What is your diagnosis? 
Lymphadenopathy in a cow with severe anemia. Vet Clin Pathol. 2011;40(1):103-104.  
 
65.Silva RAMS, Ramirez L, Souza SS, Ortiz AG, Pereira SR, D´ avila AMR. Hematology of 
natural bovine trypanosomiasis in the Brazilian Pantanal and BolivianWetlands. Vet Parasitol. 
1999;85:87–93.  
 
66. Batista JS, Riet-Correa F, Teixeira MMG, Madruga CR, Simões SDV, Maia TF. 
Trypanosomiasis by Trypanosoma vivax in cattle in the Brazilian semiarid: Description of an 
outbreak and lesions in the nervous system. Vet Parasitol. 2007;143(2):174-181.  
 
67. Batista JS, Rodrigues CM, García HA, Bezerra FS, Olinda RG, Teixeira MM, Soto-Blanco 
B. Association of Trypanosoma vivax in extracellular sites with central nervous system lesions 
and changes in cerebrospinal fluid in experimentally infected goats. Veterinary research. 
2011;42(1):63.  
 



35 
 

 
 

68. Sekoni VO. Reproductive disorders caused by animal trypanosomiases: A review. 
Theriogenol, Stoneham.1994;42(4):557-570.  
 
69. Bezerra FSB, Garcia HA, Alves HM, Oliveira IR, Silva AE, Teixeira MM, Batista JS. 
Trypanosoma vivax in testicular and epidydimal tissues of experimentally infected sheep. Pesqui 
Vet Bras.2008;28(12):575-582.  
 
70. Madruga CR. Diagnóstico e epidemiologia do Trypanossoma (Duttonella) vivax no Brasil. 
Rev Bras Parasitol Vet.2004;13(1):46-47.  
 
71. Woo PTK. The haematocrit centrifuge technique for the diagnosis of African 
Trypanosomiasis. Acta Trop. 1970;27(4):384-386.  
 
72. Waal T. Advances in diagnosis of protozoan diseases. Vet. Parasitol. 2012;189:65-74 
 
73. Masake RA, Nantulya VM, Pellé R, Makau JM, Gathuo H, Olemoiyoi KA Especie specific 
antigen of Trypanosoma (Duttonella) vivax detectable in the course of infection is encoded by a 
differentially tandemly-reiterated gene. Mol. Biochem. Parasitol. 1994;64(2);207-218.  
 
74. Zarlenga, DS, Higgins J. PCR as a diagnostic and quantitative technique in veterinary 
parasitology. Vet. Parasitol. 2001;101(3);215-230.  
 
75. Tong Y. Isothermal amplification of specific sequences. Biological Identification: DNA 
Amplification and Sequencing, Optical Sensing, Lab-On- Chip and Portable Systems. 
Cambridge: Elsevier. 2014;69-92.  
 
76. Cortez AP, Rodrigues AC, Garcia AH, Neves L, Batista JS, Bengaly Z, Paiva F, Teixeira 
MMG. Cathepsin L-like genes of Trypanosoma vivax from Africa and South America – 
characterization, relationships and diagnostic implications. Mol .Cell. Probes.2009; 23(1)44-51.  
 
77. Cossic BG, Adjahoutonon B, Gloaguen P, Dibanganga GL, Maganga G, Leroy P, Picozzi K. 
Trypanosomiasis challenge estimation using the diminazene aceturate  
(Berenil) index in Zebu in Gabon. Tropical Animal Health and Production.2017;49(3): 619-624.  
 
78. Peregrine AS. Chemotherapy and delivery systems: haemoparasites.Vet Parasitolol. 
1994;54:223–248.  
 
79. Giordani F, Morrison LJ, Rowan TG, Koning HP, Barrett MP. The animal trypanosomiases 
and their chemotherapy: a review. Parasitology.2016;143(14):1862-1889.  
 
80. Ademola IO, Odeniran PO. Novel trypanocide from an extract of pleurotus sajor-caju against 
trypanosoma congolense. pharmaceutical biology. 2017;55(1):132-138.  
 
81. Brander GC, Pugh DM. Veterinary Applied Pharmacology & Therapeutics.5 ed. 
London:Ballière Tindall;1991.  
 
82. Gurmeet K, Chaudhary RK, Srivastava AK. Pharmacokinetics, urinary excretion and dosage 
regimen of diminazene in crossbred calves. Acta Veterinaria Hungarica. 2000;48(2):187-192.  
 



36 
 

 
 

83. Laureano DR, Schafer AS, González MS, Morais SJ, Lühers GD.Eficácia de medicamentos 
no controle da infecção experimental por Trypanosoma evansi em ratos. Acta Scientiae 
Veterinariae.2007;35(1).  
 
84. Kinabo LDB, Bogan JA. The pharmacology of isometamidium. Journal of veterinary 
pharmacology and therapeutics.1988;11(3):233-245.  
 
85. Kinabo LDB. Pharmacology of existing drugs for animal trypanosomiasis. Acta tropica. 
1993;54(3-4):169-183.  
 
86. Peregrine AS, Ogunyemi O, Whitelaw DD, Holmes PH, Moloo SK, Hirumi H, Murray M. 
Factors influencing the duration of isometamidium chloride (Samorin) prophylaxis against 
experimental challenge with metacyclic forms of Trypanosoma congolense. Vet Parasitol. 1988; 
28(1-2):53-64  
 
87. Stevenson P, Sones KR, Gicheru MM ,Mwangi EK. Comparison of isometamidium chloride 
and homidium bromide as prophylactic drugs for trypanosomiasis in cattle at Nguruman, Kenya. 
Acta tropic. 1995;59(2):77-84.  
 
88. Eze AA, Gould MK, Munday JC, Tagoe D, Stelmanis V, Schnaufer AC, Koning HP. Loss of 
mitochondrial membrane potential is a late adaptation of Trypanosoma brucei brucei to 
isometamidium preceded by mutations in the γ subunit of the F1F0-ATPase. PLoS Negl Trop 
Dis. 2016;10(8)e0004791.  
 
89. An S, Sinha S. Effect of dose on disposition kinetics of isometamidium 
chloride/hydrochloride in trypanosomiasis induced calves. Afr J Pharm Pharmacol. 2013; 
7(15):801-808.  
 
90. Aliu YO,Chineme CN. Isometamidium-dextran complex: toxicity and activity against 
Trypanosoma vivax and Trypanosoma congolense in rats and mice Toxicol. Appl. 
Pharmacol.1980;53(2):196-203.  
 
91. Osório ALAR, Madruga CR, Desquesnes M, Soares CO, Ribeiro LRR, Costa SCG. 
Trypanosoma (Duttonella) vivax: its biology, 111 epidemiology, pathogenesis and introduction 
in the New World – A Review. Mem. Inst.Oswaldo Cruz. 2008;103(1):1-13.  
 
92. Adams LG. Clinicopathological aspects of imidocarb dipropionate toxicity in horses. Res Vet 
Sci. 1981;31(1):54-61.  
 
93. Andrade SF, Santarém VA. Endoparasiticidas e ectoparasiticidas. Manual de terapêutica 
veterinária. 2rd ed. São Paulo: Roca; 2002;437-476.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 

 
CAPÍTULO 2:  

 

Avaliação in vitro e in vivo da eficácia de desinfetantes contra Trypanosoma vivax 

 

Luiz Fellipe Monteiro Couto1, Welber Daniel Zanetti Lopes1 

1Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

GO, 74605050, Brazil. 

 
Resumo 
Trypanosoma vivax é um hematozoário que habita o plasma de ruminantes, é responsável pela 

tripanossomose bovina, sendo geradora de grandes prejuízos na pecuária brasileira. Destaca-

se entre os sinais clínicos da doença a anemia, hipertermia, letargia, diminuição da produção 

leiteira e distúrbios reprodutivos. Diagnosticado pela primeira vez no Brasil na década de 

1970, o parasito se difundiu em rebanhos de todo país, sendo identificado pela primeira vez 

no estado de Goiás no ano de 2015 em propriedades produtoras de leite. Com sua chegada em 

rebanhos leiteiros, o parasito adaptou-se a transmissão através de fômites contaminados, 

principalmente em locais que faziam o uso de agulhas e seringas compartilhadas. A utilização 

de material compartilhado, ainda que improprio é uma prática comum em granjas leiteiras que 

realizam a aplicação de ocitocina, o produto apresenta capacidade de manter a viabilidade do 

parasito, permitindo sua a sobrevivência por mais de 30 minutos, sendo uma forma 

extremamente eficaz de se transmitir o T. vivax. Com essa premissa é importante que se 

estabeleçam protocolos para interromper a transmissão do parasito dentro dos rebanhos, 

buscando diminuir os prejuízos causados pelos mesmos. 

Palavras-Chave: iatrogenia, parasito, tripanosomose bovina, transmissão. 
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Abstract 

Trypanosoma vivax is a hematozoan that inhabits ruminant plasma, is responsible for bovine 

trypanosomiasis, being this cause of great losses in Brazilian livestocks. Among the clinical 

signs of the disease, there is anemia, hyperthermia, lethargy, decreased milk production and 

reproductive disorders. Diagnosed for the first time in Brazil in the 1970s, the parasite spread 

to herds across the country, being first identified in the state of Goiás in 2016 on dairy farms. 

With its arrival in dairy herds, the parasite adapted to the transmission through contaminated 

fomites, mainly in places that used shared needles and syringes. The use of shared material, 

even if knowingly improper, is a common practice in places that apply oxytocin, the product 

has the capacity to maintain the viability of the parasite, allowing its survival for more than 30 

minutes, being an extremely effective form transmission of T. vivax. With this premise it is 

important to establish protocols to stop the transmission of the parasite within the herds, 

seeking to reduce the losses caused by them. 

 
Keywords: bovine trypanosomiasis, iatrogenic, parasite, transmission;
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1. Introdução 

O protozoário Trypanosoma vivax foi descrito pela primeira vez no continente 

africano, e é o agente causador da tripanossomose bovina no Brasil (Shaw e Lainson 1972, 

Correa et al., 2006), uma doença infectocontagiosa que tem como característica a capacidade 

de atingir forma aguda ou crônica (Seidl et al., 1997).  Na fase aguda, o principal achado 

clínico é a anemia, febre seguida de queda na produção de leite, o que leva o animal infectado 

a debilidade, caquexia e possível morte, caracterizada por elevada parasitemia (Silva et al., 

2002, Batista et al. 2008). Uma vez passada a forma aguda da doença, pode-se estabelecer a 

fase crônica, caracterizada por parasitemia intermitente, diminuição na produção de leite e 

distúrbios reprodutivos (Schenk, 2001, Batista et al., 2007, Bezerra et al., 2008). 

Acredita-se que o parasito chegou às Américas no século XIX, por meio da 

introdução de bovinos infectados importados do Senegal. Apesar da inexistência de moscas 

do gênero Glossina spp (único vetor histológico do T. vivax na África) a tripanossomose 

bovina logo foi disseminada pelo continente americano. Desta maneira, na América do Sul, o 

parasito se adaptou para ser transmitido mecanicamente por meio de fômites ou por meio de 

moscas hematófagas como Tabanus (mutuca), Stomoxys calcitrans (mosca dos estábulos) e 

Haematobia irritans (mosca dos chifres) (Shaw e Lainson 1972, Silva et al., 2002, Cadioli et 

al. 2012). 

Após anos, o T. vivax antes restrito a bovinos de corte, alcançou os rebanhos 

leiteiros nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Assim, a chegada do parasitorotozoário em 

propriedades destinadas a produção de leite ocasionou surtos por todo país, e foi responsável 

por alta mortalidade e morbidade em rebanhos (Feitosa Júnior et al., 2004, Carvalho et al. 

2008). 
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É sabido que, a utilização de materiais cirúrgicos e agulhas contaminadas com 

sangue de animais infectados, e consequentemente, formas infectantes do parasito, é uma das 

formas de transmissão mais eficientes do T. vivax dentro do rebanho bovino, segundo Cadioli 

et al., (2012) e Bastos et al. (2017). É de suma importância a realização de estudos que 

busquem métodos para a desinfecção de fomites contaminados com tripomantigotas de T. 

viva. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar in vitro e in vivo, a eficácia 

de diferentes desinfetantes contra T. vivax. 

 

2. Material e métodos 

2.1. Comitê de Ética para Uso de Animais 

O projeto foi aprovado, com protocolo nº 113/17, pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA), estando de acordo com os princípios éticos na experimentação animal para sua 

execução e elaboração do experimento.  

 

2.2. Local do experimento  

A etapa de experimentação in vitro foi desenvolvida no Laboratório de 

Especialidades Parasitológicas no Centro de Parasitologia Veterinária da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (CPV/EVZ/UFG).  

2.3. Obtenção do inoculo.  

A cepa de T. vivax utilizada neste estudo, é um isolado de campo proveniente da 

cidade de Ipameri, denominado MK3902089 (Bastos et al., 2017) que atualmente é mantido 

criopreservado em nitrogênio líquido a -196ºC (92% de sangue e 8% de glicerina), na 

Universidade Federal de Goías. Para a obtenção do inoculo utilizado no estudo, uma porção 

da amostra de sangue congelada com alta parasitemia foi descongelada em “Banho Maria”  a 

37ºC por cinco minutos. Após atestada a sua viabilidade, em microscópio óptico (40x100), foi 
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então inoculado em um bovino utilizado como doador, que foi mantido no galpão de 

experimentação animal da UFG, em baias teladas. Cerca de aproximadamente quatro dias 

após a inoculação, o animal reservatório demonstrou elevada parasitemia (3.000.000 

tripomastigotas/mL) na corrente sanguínea, cujas amostras foram colhidas para a realização 

da etapa in vitro.  

2.4. Etapa in vitro  

2.4.1. Delineamento experimental adotado para a etapa in vitro 

As soluções desinfetantes utilizadas nessa etapa experimental, bem como, suas 

respectivas concentrações, estão descritas na Tabela 1. A escolha dos produtos foi realizada 

pela facilidade e praticidade, da maioria deles, de aquisição em estabelecimentos comerciais. 

Após a reativação e replicação do número de tripomastigotas de T. vivax no animal 

reservatório, conforme procedimento descrito anteriormente, foi coletado aproximadamente 

30mL de sangue, da veia jugular deste bovino reservatório, em tudo contendo EDTA, 

contendo aproximadamente 3.000.000 tripomastigotas viáveis de T. vivax por mL de sangue, 

quantificado pela técnica de Brener, (1962).  

Imediatamente após a colheita, a amostra foi transportada para o laboratório para 

ser submetida ao teste de eficácia in vitro, frente a 21 soluções desinfetantes. Para tal, 300 

microlitros de sangue, contendo aproximadamente 1.000.000 de tripomastigotas viáveis de T. 

vivax, foi adicionado em microtubos plásticos “eppendorfs” de 1,5mL. Na sequência, dentro 

de cada microtubo contendo tripomastigoas, completou-se com a referida formulação de 

desinfetante (Tabela 1), na concentração correspondente, até completar a quantidade de 1mL. 

Cada solução teste foi homogeneizada manualmente, sendo uma fração de cinco microlitros, 

foi preparada para a pesquisa dos possíveis parasitos viáveis (que apresentavam motilidade) 

presentes na solução contendo 1.000.000 tripomastigotas + solução desinfetante, após os 

períodos de tempo de exposição de 30 segundos, um, 15 e 30 minutos, conforme metodologia 
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recomendada por Wang et al., (2008). Este procedimento de avaliação da solução contendo 

1.000.000 tripomastigotas + desinfetantes, para cada uma das 21 soluções, nos diferentes 

tempos de exposição, foi realizado em quintuplicata. 

2.4.2. Percentuais de eficácia  

As médias aritméticas das contagens de tripomastigotas viáveis obtidas, foram 

utilizadas para estimar o percentual de eficácia de cada desinfetante para cada tempo de 

exposição, utilizando-se a fórmula descrita a seguir:  

PE =  
MC − MTx 100

MC
 

PE: percentual de eficácia   

MC: Média de tripomastigotas de T. vivax presentes no grupo controle (sangue mais soro fisiológico) no tempo 

X 

MT: Média de tripomastigotas de T. vivax presentes no grupo tratado (desinfetante) no tempo X 

2.4.3. Análise dos dados  

Os dados das contagens totais de tripomastigotas quantificadas nos diferentes 

desinfetantes, em cada tempo, foram transformados em logn(x+1). Os dados transformados 

foram analisados, por um modelo linear misto para medidas repetidas. Tal modelo incluiu os 

efeitos fixados para os tratamentos, tempo de exposição e suas interações. Diferenças entre os 

tratamentos foram avaliadas ao nível de significância de 5% (P≤0,05) pelo Teste Kruskal-

Wallis. 

2.5. Etapa in vivo  

2.5.1. Escolha dos desinfetantes, aquisição/manejo dos animais e período de 

aclimatação 

Tendo sido finalizada a etapa in vitro (avaliação da eficácia dos desinfetantes), teve 

início a etapa in vivo. Para tal, os desinfetantes que apresentaram os melhores valores de 

eficácia na etapa in vitro (100%), segurança clínica aos animais e facilidade de aquisição 
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comercial, foram selecionados para serem avaliados nos bovinos in vivo, conforme descrito 

na Tabela 2. O período de aclimatação foi de 10 dias (D-10 ao D-1). 

Durante todo o período, os bezerros receberam água e feno de capim tifton ad 

libitum, bem como ração na quantidade de 1,5% de peso do animal por dia.  No dia -10 do 

estudo, foram selecionados 30 bezerros, machos, com aproximadamente quatro a seis 

meses de idade, com diagnóstico prévio negativo para T. vivax pelas técnicas de Brener 

(1961), Woo (1970) e cPCR (Cortez et al. 2009). Estes animais, durante toda etapa 

experimental, permanecerm alojados em baias (12,5m2) de alvenaria, providas de telas de 

malha 3,5mm, no galpão de experimentação animal, localizado na Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 

2.5.2. Alocação dos animais aos grupos de tratamento e inoculação dos bovinos 

Os 30 animais foram distribuídos em seis grupos, de cinco animais cada, com base 

no peso corporal aferido um dia antes da inoculação (dia -1). Para tanto os bovinos foram 

listados em ordem decrescente com base no peso corporal e, sendo, os primeiros cinco 

animais agrupados na primeira repetição, os cinco bovinos seguintes destinados a segunda 

repetição e assim sucessivamente até todas as seis repetições estarem constituídas. A seguir, 

um animal de cada repetição foi, de forma aleatória, destinado a um grupo experimental 

conforme descrito na Tabela 2. 

A partir do sangue de um bovino infectado, 25 alíquotas de 300μL, contendo 

aproximadamente 1.000.000 de tripomastigotas viáveis de T. vivax, foram separadas em 

microtubos de 1,5mL. Na sequencia, seguindo o protocolo realizado na etapa in vitro, em 

cada tubo foram adicionados 700μL dos desinfetantes pré-selecionados, totalizando 1000μL 

de volume total. Este conteúdo total (sangue contendo tripomastigotas viáveis + desinfetante) 

foi homogeneizado por 30 segundos ou 1 minuto, dependendo do grupo, e, imediatamente, 

inoculado em cada bovino correspondente, pertencente aos T01 a T04, pela via endovenosa 
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(jugular) conforme descrito na Tabela 2. Os animais do T05 receberam apenas a solução 

contendo tripomastigotas de T. vivax (controle positivo), enquanto que os bovinos 

pertencentes aos T06 foram inoculados com solução salina (controle negativo).  

É importante ressaltar que a solução de álcool, dependendo da concentração, pode 

formar êmbolos fatais quando inoculados em animais, ou mesmo em seres humanos (Chapot 

et al. 2002). Por este motivo, no presente estudo, foi realizado um screening em laboratório, 

utilizando sangue bovino, para se determinar a quantidade de EDTA que seria necessário 

adicionar junto às soluções desinfetantes à base de álcool, em função da possível formação de 

êmbolos conforme descrito anteriormente. Com base nessa premissa, foi possível verificar 

que não houve a formação de êmbolos, visíveis macroscopicamente, no sangue contendo 

álcool 46%, o que não ocorreu no sangue contendo álcool 70%. Por este motivo, foram 

adicionados 30µl de EDTA na solução contendo T. vivax + desinfetante álcool 70%, antes de 

esta solução ser inoculada nos bovinos pertencentes ao T03.  

 

 

2.5.3. Pesquisa de Trypanosoma vivax nos bovinos, sequenciamento genético das 

amostras e destino dos animais após o término do estudo 

Nos dias -1, +7, +14 e +21, de cada animal foram colhidos aproximadamente 5mL de 

sangue de cada animal, sendo armazenads em tubos contendo EDTA. A pesquisa de T. vivax 

foi realizada  pelos métodos de Woo (Woo, 1970), Brener (1961) e PCR (Cortez et al. 2009).  

Todas as amostras de sangue bovino diagnosticadas como positivas, foram submetidas 

ao sequenciamento genético, com o objetivo de comparar o grau de similaridade com o 

isolado utilizado neste estudo (Isolado Ipameri - código de acesso Genbank MK392089, 

Bastos et al., 2017).  
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Após o término da fase animal do estudo, os bovinos positivos para T. vivax, foram 

tratados com cloreto de isometamídium 1mg/kg (Vivendium® – Ceva Saúde Animal), sendo 

destinados ao setor de confinamenro da EVZ/UFG após a confirmação de cura parasitológica 

(Woo 1970; Brener 1961; Cortez et al. 2009) e clínica. 

3. RESULTADOS  

3.1. Etapa in vitro 

Em relação aos resultados de eficácia contra T. vivax, obtidos pelas soluções 

desinfetantes contendo água oxigenada (H2O2), diferentes concentrações de álcool e suas 

associações, verifica-se que as melhores foram o álcool 46%, 70%, 92%, e as associações de 

álcool 70%+Iodo 0,5% e álcool 70%+clorexidina 0,5%. Tais soluções atingiram 100% de 

eficácia desinfetante contra T. vivax, a partir de 30 segundos de contato com o protozoário em 

questão. Já as soluções de álcool 7% e 15%, demonstraram tal eficácia (100%), a partir de 30 

e 15 minutos de contato, respectivamente (Tabela 3).   

Dentre as diferentes concentrações de amônia quaternária e clorexidina utilizadas 

neste estudo, pode-se observar que apenas a amônia quaternária 0,5% e clorexidina 1% 

atingiram 100% de eficácia na desinfecção partir de 30 segundos de contato com T. vivax. A 

clorexidina 0,5% e a amônia quaternária 0,05% e 0,03% demonstraram 100% de eficácia, 

como desinfetantes a partir de 1, 10 e 30 minutos de contato com tripomastigotas deste 

protozoário, respectivamente (Tabela 3).  

No que diz respeito aos desinfetantes a base hipoclorito de sódio e iodo, é possível 

verificar que apenas o hipoclorito de sódio 0,05% e iodo 0,05% demonstraram 100% de 

eficácia desinfetante a partir de 15 minutos de contato com T. vivax. Por outro lado, o 

hipoclorito de sódio 0,5% e iodo 0,5%, 1% e 2% foram totalmente eficazes (100%) contra T. 

vivax, como desinfetantes. O mesmo pode ser observado (100%) para as soluções 

desinfetantes de nitrato de prata 0,01% e iodopovidina 10% (Tabela 3).  
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Quando analisa-se os resultados da análise estatística, no tempos de 30 segundos de 

contato da solução desinfetante com T. vivax, verifica-se que as contagens médias de 

tripomastigotas quantificadas nos grupos contendo amônia quaternária 0,03%, amônia 

quaternária 0,05%, hipoclorito de sódio 0,05% e iodo 0,05%, não diferiram estatisticamente 

(P>0,05) em relação a média quantificada no grupo controle (sangue contendo T. vivax + soro 

fisiológico). Neste mesmo tempo de avaliação, os demais desinfetantes apresentaram 

contagens médias de tripomastigotas inferiores estatisticamente (P≤0,05) em relação ao grupo 

controle (Tabela 4). Diferença estatística significativa (P≤0,05) em relação às contagens 

médias de tripomastigotas quantificadas para todos desinfetantes avaliados, em relação ao 

grupo controle, pode ser observada apenas depois de 30 minutos de exposição do T. vivax a 

soluções desinfetantes ao (Tabela 4). 

3.2. Etapa in vivo 

Nesta etapa, pode-se verificar que 60% (3/5) e 40%(2/5) dos animais que foram 

inoculados com sangue contendo T. vivax desinfetado com álcool a 46% por 30 segundos e 

um minuto, respectivamente, se infectaram com T. vivax a partir dos 7º dia pós-inoculação 

(Tabela 5). Por outro lado, não foi possível diagnosticar T. vivax (Woo, Brener e cPCR) nos 

bovinos que receberam solução de sangue contendo o protozoário em questão, desinfetados 

por 30 segundos com iodo 0,5% e álcool 70%, durante todo experimento (Tabela 5).  

Foi possível diagnosticar T. vivax em todos os bezerros pertencentes ao grupo 

controle positivo (inoculados com sangue sem desinfetante), pelas técnicas de Woo, Brener e 

cPCR, a partir do 7º DPI. Por outro lado, os animais pertencentes ao grupo controle, não 

demonstraram parasitismo pelo protozoário em questão, durante todo estudo. Além disso, os 

resultados obtidos pelo sequenciamento genético das amostras de DNA amplificado provindo 

dos cinco animais positivos pertencentes aos T01 e T02, demonstraram sequências  99,9% 

similares ao isolado Ipameri. código Genbank: MK3902089 (Bastos et al. 2017).  
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4. Discussão 

Essa é a primeira vez que a ação de 21 diferentes soluções de desinfetantes foram 

testadas contra T. vivax em sangue bovino, assim como, pela primeira vez, a eficácia de 

alguns destes desinfetantes foi avaliada in vivo utilizando animais. Os resultados obtidos na 

etapa in vivo do presente estudo demonstram que tanto o álcool 70% quanto o iodo 0,5%, em 

contato por pelo menos 30 segundos com T. vivax, foram 100% eficazes como desinfetantes 

contra o referido protozoário.  

No presente estudo, o fato de todos os animais mantidos como controle positivo 

terem se infectado por T. vivax, demonstram que o inoculo teve a capacidade de infectar os 

bovinos. Ao mesmo tempo, a ausência de infecção por este protozoário nos animais mantidos 

como controle negativo (não inoculados) durante o estudo, deixa claro que não houve nenhum 

tipo de transmissão de T. vivax para os bovinos por meio de fômites contaminados, ou por 

vetores hematófagos. 

Os estudos que avaliaram a ação de desinfetantes contra T. vivax foram realizados 

por Madrid (2017) e Pinho (2018). Madrid (2017), utilizando metodologia in vitro semelhante 

à deste estudo, verificou que álcool 40%, álcool 70%+iodo, hipoclorito de sódio 0,05% e iodo 

0,5% foram 100% eficazes como desinfetantes, a partir de 30 segundos de contato com T. 

vivax, enquanto que, a amônia quaternária, na diluição de 0,05%, não foi capaz de eliminar os 

parasitos mesmo depois de 30 minutos de exposição ao T. vivax, apesar de favorecer sua 

redução gradual. Pinho (2018), por sua vez, aspirou 0,2mL de sangue contaminado com T. 

vivax de um bovino, em uma agulha acoplada a uma seringa, que imediatamente foi 

desprezado. Na sequencia, este pesquisador aspirou soluções desinfetantes nestas agulhas 

acopladas as seringas previamente contaminadas, e realizou uma pesquisa imediata de 

tripomastigotas de T. vivax viáveis. Posteriormente, estas agulhas acopladas nas seringas 
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foram submersas nas respectivas soluções desinfetantes por 30 minutos, e analisadas 

novamente para pesquisa do protozoário em questão. Utilizando esta metodologia, Pinho 

(2018) pode observar que o hipoclorito 0,5%, álcool 54% e amônia quaternária 0,15%, foram 

100% eficazes, não sendo possível observar nenhuma tripomastigota de T. vivax viável, 

imediatamente após a aspiração dos respectivos desinfetantes nas agulhas acopladas as 

seringas. 

Os resultados encontrados no presente trabalho destacam a importância de realizar 

a etapa in vivo, em bovinos, quando se pretende avaliar a eficácia de desinfetantes contra T. 

vivax. Reforçam esta inferência, os resultados, in vitro, obtidos tanto no presente trabalho, 

quanto nos realizados por Madrid (2017) e Pinho (2018), em que, nestes casos, a solução de 

álcool a 40%, 46% e 54%, demonstraram 100% de eficácia desinfetante quando expostas por 

pelo menos 30 segundos ao referido protozoário. Entretanto, quando a eficiência do álcool 

46% foi avaliada in vivo no presente estudo, foi possível verificar que 60% e 40% dos 

bovinos, respectivamente, se infectaram pelo protozoário em questão, ao serem inoculados 

com a solução total contendo álcool 46% + 1x106 tripomastigotas de T. vivax, depois de 30 

segundos e 1 minuto de processo de desinfecção. Talvez, existem duas possíveis vertentes que 

possam justificar as diferenças encontradas entre as etapas in vitro e in vivo para o álcool 

nesta concentração supracitada. A primeira pode estar relacionada ao fato de que na avaliação 

in vitro, apenas 25µl da solução total de sangue, contendo a solução desinfetante + T. vivax, 

foi avaliada, sendo possível que alguma forma viável de tripomastigota deste protozoário, 

estava presente nos demais 975µl de solução que não foi avaliado. A segunda possível 

justificativa para esta diferença encontrada pode estar relacionada ao fato de que algumas 

formas tripomastigotas tenham apenas diminuído sua motilidade temporariamente (Figura 

1A) e quando foram inoculadas nos bovinos, voltaram a apresentar motilidade novamente, e 

multiplicaram-se normalmente infectando os bovinos, diferentemente do que foi encontrado 
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na solução in vitro de sangue contendo T. vivax + iodo 0,5%, em que não foi possível 

encontrar formas tripomastigotas do referido protozoário nas amostras avaliadas (Figura1D) . 

De qualquer maneira, futuros estudos devem ser realizados para comprovar estas duas 

hipóteses.  

 Contra Trypanosoma brucei, a eficácia de agentes desinfetantes foi avaliada in 

vitro por Wolfreys & Field (2005). Tais pesquisadores verificaram que a amônia quaternária 

1%, após 20 segundos de exposição ao T. brucei, rompia as células parasitárias desta espécie 

de protozoário. Resultados semelhantes foram encontrados no presente trabalho, para amônia 

quaternária 0,5%, contra T.vivax. Wang (2008), em condições de laboratório muito 

semelhantes a do presente trabalho, avaliou a eficácia desinfetante do hipoclorito de sódio 

0,05%, álcool 17,5% e 90%, amônia quaternária 0,2% e sabão liquido 0,1% contra T. brucei, 

e observou 100% de eficiência destes desinfetantes após 5 minutos de processo de 

desinfecção. Os resultados encontrados no por estes pesquisadores, assemelham-se aos 

encontrados no presente estudo apenas para o álcool à 90%. Entretanto, é importante ressaltar 

que trata-se de duas diferentes espécies de Trypanosoma, que podem apresentar diferenças de 

susceptibilidade aos desinfetantes.  

Os resultados de eficácia obtidos no presente estudo, na etapa in vivo, para as 

soluções de álcool e iodo, justificam-se pelos trabalhos realizados por Dried & Novick (1973), 

Gilmore & Sanderson (1975), Rodrigues et al. (1997) e Moria & Modena (2008). Dried & 

Novick (1973), Rodrigues et al. (1997) e Moria & Modena (2008), descrevem a atividade 

antimicrobiana do álcool de 20 a 90%. Entretanto, estes mesmos pesquisadores destacam que 

a ação deste desinfetante é dependente da sua concentração, presença/quantidade de matéria 

orgânica na amostra, tempo de exposição do álcool ao agente e presença de resistência do 

microrganismo ao desinfetante. Além disso, apesar de sua ação germicida, o álcool não possui 

ação residual (Fried & Novick. 1973, Rodrigues et al., 1997, Moria & Modena,  2008). Em 
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relação ao iodo, utilizado em ambas as etapas deste estudo, é notória sua ação desinfetante 

contra bactérias, fungos, leveduras, protozoários e vírus (Gilmore & Sanderson, 1975). Este 

elemento químico desencadeia alterações do ácido nucléico e síntese protéica do 

microrganismo. Além disso, os compostos de iodo apresentam ação residual, apesar de sua 

atividade desinfetante também ser diminuída na presença de matéria orgânica (Moria e 

Modena 2008). Tal fato demonstra a importância que, independentemente dos resultados de 

eficácia in vivo alcançados neste estudo para os desinfetantes avaliados, à campo, estes 

valores podem ser diferentes, principalmente se existir elevada presença de matéria orgânica 

junto ao fômite que sofrerá processo de desinfecção. 

Os estudos que avaliaram a eficácia de produtos desinfetantes contra T. vivax 

(Madrid 2017 e Pinho 2018), surgiram de uma demanda brasileira, visto que a principal forma 

de transmissão deste agente dentro dos rebanhos ocorre por via iatrogênica, utilizando-se a 

mesma agulha e seringa em vários animais, principalmente quando utiliza-se ocitocina, via 

endovenosa, nas vacas em lactação durante o processo de ordenha (Bastos et al., 2017). 

Entretanto, é importante frisar que, a utilização de soluções desinfetantes não é apresentada 

neste estudo como possível solução para controle de T. vivax, uma vez que as causas de 

propagação deste protozoário são multifatoriais. A utilização de ocitocina exógena, 

compartilhando a mesma agulha e seringa em vários animais é um problema sanitário, e não é 

defendido pelos autores deste estudo. Neste caso, a utilização de desinfetantes pode ser útil 

para os proprietários que tem como objetivo eliminar, em médio a longo prazo, o uso de 

ocitocina exógena nos animais durante o processo de ordenha, além de ser uma importante 

ferramenta para desinfetar instrumentos cirúrgicos, materiais de laboratório e agulhas que são 

reutilizadas à campo em campanhas de vacinações, por exemplo. 

Com base nos resultados encontrados, pode-se concluir que na etapa in vitro, 13 das 

21 soluções desinfetantes testadas demonstraram 100% de eficácia contra T. vivax, em todos 
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os tempos de avaliação. Dentre estes 13, o álcool 46%, álcool 70% e iodo 0,5% foram 

selecionados para etapa in vivo. Quando a eficiência destes três desinfetantes foi avaliada in 

vivo, foi possível verificar que 60% (3/5) e 40% (2/5), respectivamente, se infectaram pelo 

protozoário em questão, o ao serem inoculados com a solução total contendo álcool 46% + 

1x106 tripomastigotas de T. vivax, depois de 30 segundos e 1 minuto de processo de 

desinfecção. Estes resultados destacam a importância de realizar a etapa in vivo em bovinos, 

quando se pretende avaliar a eficácia imediata de desinfetantes contra T. vivax. 
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Figura 1 – Amostra sanguínea vizualizada em microscopia óptica após a passagem pelo processo de 

desinfecção após 30 segundos de contato respectivamente com: solução fisiológica (1A), álcool 46% 

(1B), álcool 70% (1C), iodo 0,5%% (1D). 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Tabela 1 – Solução de desinfetante utilizada, em 5 repetições, nos tempos de 
exposição de 30 segundos, 1, 5, 10, 15 e 30 minutos com sangue infectado 
contendo 1x106 tripomastigotas de Trypanosoma vivax colhido de um bovino 
experimentalmente infectado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*= CB30® – Ouro Fino Agronegócios. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento Desinfetante/Concentração final 
T01 Água oxigenada 
T02 Álcool 92% 
T03 Álcool 70% 
T04 Álcool 46% 
T05 Álcool 15% 
T06 Álcool 7% 
T07 Álcool 70%/ Iodo 0,5% 
T08 Álcool 70/%Clorexidina 0,5% 
T09 Iodo 2% 
T10 Iodo 1% 
T11 Iodo 0,5% 
T12 Iodo 0,05% 
T13 Amônia quaternária*  0,5% 
T14 Amônia quaternária  0,05% 
T15 Amônia quaternária  0,033% 
T16 Clorexidina 1% 
T17 Clorexidina 0,5 % 
T18 Hipoclorito de sódio 0,5% 
T19 Hipoclorito de sódio 0,05% 
T20 Nitratro de prata 0,01% 
T21 Iodopovidona10% 
T22 Soro fisiológico (controle) 
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Tabela 2 - Delineamento experimental utilizado no estudo in vivo 

Tratamento 
Número 

de 
bovinos 

Grupo Desinfetante 
/Concentração  

Tempo de 
exposição do 

desinfetante ao 
T. vivax 

Via de 
inoculação 

1 5 1 x106 tripomastigotas de T. vivax 
+Desinfetante Álcool 46% 30 segundos Endovenosa 

2 5 1 x106 tripomastigotas de T. vivax 
+Desinfetante Álcool 46% 1 minuto Endovenosa 

3 5 1 x106 tripomastigotas de T. vivax 
+Desinfetante Álcool 70% 30 segundos Endovenosa 

4 5 1 x106 tripomastigotas de T. vivax 
+Desinfetante Iodo 0,5% 30 segundos Endovenosa 

5 5 Controle positivo 
(1 x106 tripomastigotas de T. vivax) Inoculo positivo 1 minuto Endovenosa 

6 5 Controle negativo  
(não inoculado) Solução salina 1 minuto Endovenosa 
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Tabela 3 - Médias aritméticas das contagens de Trypanosoma vivax presentes na solução na 
desinfetante contendo 1x106 tripomastigotas do protozoário em questão; percentual de eficácia. 

Desinfetante Número médio de tripomastigotas de Trypanosoma vivax quantificado nos 
grupos de desinfetantes /Tempo de observação e Percentual de Eficácia 

30 segundos 1 minuto 10 minutos 15 minutos 30 minutos 
Água oxigenada  45600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(97,8%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Álcool 7% 304000.00 1968400.00 1960800.00 950000.00 0.00 

(85,4%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (100,0%) 
Álcool 15% 60800.00 45600.00 15200.00 0.00 0.00 

(97,1%) (97,5%) (99,0%) (100,0%) (100,0%) 
Álcool 46% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Álcool 70% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Álcool 92% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Álcool 70%/ Iodo 0,5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Álcool 70%/ Clorexidina 

0,5% 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Amônia quaternária 0,5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Amônia quaternária 

0,05% 
516800.00 228000.00 0.00 0.00 0.00 

(75,3%) (87,7%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Amônia quaternária 

0,033% 
1938000.00 1482000.00 1527600.00 45600.00 0.00 

(7,3%) (20,4%) (0,0%) (93,4%) (100,0%) 
Clorexidina 0,5% 45600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(97,82%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Clorexidina 1% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Hipoclorito de sódio 

0,05% 
1482000.00 570000.00 1254000.00 0.00 0.00 

(29,1%) (62,4%) (17,5%) (100,0%) (100,0%) 
Hipoclorito de sódio 0,5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Iodo 0,05% 463600.00 304000.00 152000.00 0.00 0.00 

(77,9%) (83,7%) (90,0%) (100,0%) (100,0%) 
Iodo 0,5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Iodo 1% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Iodo 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Nitrato de prata 1/10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
PVPI 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
Soro fisiológico 2090000.00 1862000.00 1520000.00 693200.00 608000.00 
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Tabela 4. Análise estatística referente às contagens de tripomastigotas de Trypanosoma vivax 

presentes nas amostras sanguíneas contendo desinfetantes e 1x106 formas parasitárias do 

protozoário em questão, nos diferentes tempos de observação. 

Desinfetante 
Tempo de observação /Média1**  

30 segundos 1 minuto 10 minutos 15 minutos 30 minutos 

Água oxigenada  800 Da 0 Eb 0 Db 0 Cb 0 Bb 

Álcool 7% 253454 Bca 1945146 Aa 1937044 Aa 939424 Aa 0 Ba 

Álcool 15% 7579 Cda 800 Dab 67 Cab 0 Cb 0 Bb 

Álcool 46% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Álcool 70% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Álcool 92% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Álcool 70%/ Iodo 0,5% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Álcool 70%/ Clorexidina 0,5% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Amônia quaternária 0,5% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Amônia quaternária 0,05% 492906 Aba 223612 Ca 0 Db 0 Cb 0 Bb 

Amônia quaternária 0,033% 1930319 Aa 1469740 Aba 1514318 Aba 800 Bb 0 Bc 

Clorexidina 0,5% 800 Da 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Clorexidina 1% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Hipoclorito de sódio 0,05% 1480264 ABa 529777 Bb 1199829 ABa 0 Cc 0 Bc 

Hipoclorito de sódio 0,5% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Iodo 0,05% 449525 ABa 272628 Ca 128952 Bb 0 Cc 0 Bc 

Iodo 0,5% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Iodo 1% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Iodo 2% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Nitrato de prata 1/10000 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

PVPI 10% 0 Ea 0 Ea 0 Da 0 Ca 0 Ba 

Soro fisiológico 2086226 Aa 1837851 Aa 1511249 ABb  682596 Ac 596163 Ac 

Pr > KW2 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

1: Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (P>0,05) 
2: Probabilidade de significância do Teste Kruskal-Wallis  
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Tabela 5. Resultados dos exames de diagnóstico para Trypanosoma vivax realizados nos bovinos pertencentes aos grupos inoculados com diferentes soluções desinfetantes + 
1x106 tripomastigotas do protozoário em questão, em diferentes tempos de desinfecção.   

Desinfetante utilizado /tempo de 
desinfecção 

Número 
do 

bovino 

Dias do estudo inoculação/Técnica de diagnóstico utilizada 
  -1 (antes da inoculação)   7   14   21 
  Woo Brener PCR   Woo Brener PCR   Woo Brener PCR   Woo Brener PCR 

Álcool 46%/ 30 segundos 

402  - - -  + + +  + + +  + + + 
403  - - -  + + +  + + +  + + + 
404  - - -  - - -  - - -  - - - 
407  - - -  + + +  + + +  + + + 
408  - - -  - - -  - - -  - - - 

Total   0 0 0   3 3 3   3 3 3   3 3 3 

Álcool 46%/ 1 minuto 

401  - - -  - - -  - - -  - - - 
418  - - -  - - -  - - -  - - - 
419  - - -  - - +  + - +  + + + 
420  - - -  + + +  + + +  + + + 
423  - - -  - - -  - - -  - - - 

Total   0 0 0   1 1 2   2 1 2   2 2 2 

Álcool 70%/ 30 segundos 

405  - - -  - - -  - - -  - - - 
411  - - -  - - -  - - -  - - - 
417  - - -  - - -  - - -  - - - 
424  - - -  - - -  - - -  - - - 
425  - - -  - - -  - - -  - - - 

Total   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 

Iodo 0,5% / 30 segundos 

406  - - -  - - -  - - -  - - - 
409  - - -  - - -  - - -  - - - 
410  - - -  - - -  - - -  - - - 
412  - - -  - - -  - - -  - - - 
416  - - -  - - -  - - -  - - - 

Total   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 

Controle positivo  
(Sangue sem desinfetante) 

413  - - -  + + +  + + +  + + + 
414  - - -  + + +  + + +  + + + 
415  - - -  + + +  + + +  + + + 
421  - - -  + + +  + + +  + + + 
422  - - -  + + +  + + +  + + + 

Total   0 0 0   5 5 5   5 5 5   5 5 5 

Controle negativo (solução 
salina) 

426  - - -  - - -  - - -  - - - 
427  - - -  - - -  - - -  - - - 
428  - - -  - - -  - - -  - - - 
429  - - -  - - -  - - -  - - - 
430  - - -  - - -  - - -  - - - 

Total   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 
- Diagnóstico negativo para T. vivax;  
+ Diagnóstico positivo para T. vivax.
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