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TÉCNICAS SOROLÓGICAS E MOLECULARES NA AVALIAÇÃO DA 
EFETIVIDADE DO TRATAMENTO CONTRA Trypanosoma vivax EM CAPRINOS 

EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS 
 

 

RESUMO – Trypanosoma vivax é hemoparasita que infecta ruminantes e 
causa grandes perdas econômicas na pecuária, reduzindo os índices produtivos e 
reprodutivos dos animais. A principal alteração causada pelo parasita é anemia, 
podendo em alguns casos levar a sinais clínicos neurológicos e eventualmente levar 
o animal ao óbito. Os sinais clínicos são inespecíficos, fato que dificulta seu 
diagnóstico. O correto diagnóstico e tratamento são fundamentais para o efetivo 
controle da doença. Desta forma, o presente trabalho objetivou utilizar a LAMP, 
cPCR, RIFI e ELISA como ferramentas diagnósticas para verificar a cura 
parasitológica e soronegativação de caprinos experimentalmente infectados por T. 
vivax após o tratamento com o diaceturato de diminazeno (DM) ou cloridrato de 
isometamidium (ISM), além de avaliar as alterações histopatológicas do encéfalo 
para esclarecer melhor os mecanismos que levam a manifestações neurológicas. No 
presente trabalho detectamos anemia nos animais experimentalmente infectados 
por T. vivax e o parasita apresentou resistência a ambos os medicamentos, a qual 
foi comprovada por métodos sorológicos e moleculares. Também foram detectadas 
alterações na celularidade do neurópilo de animais infectados, o que pode resultar 
em danos aos neurônios e no desenvolvimento dos sinais clínicos neurológicos nos 
animais cronicamente infectados. Concluímos que o isolado testado no experimento 
foi resistente aos quimioterápicos testados, sendo a melhor forma de diagnóstico a 
associação dos métodos sorológicos e moleculares, e que T. vivax causa alteração 
da celularidade do neurópilo. 

 
Palavras-chave: Resistência a drogas, sinais clínicos neurológicos, 
tripanossomiases, cloridrato de isometamidium, diaceturato de diminazeno.  
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SEROLOGICAL AND MOLECULAR TECHNIQUES IN TREATMENT 
EFFECTIVENESS EVALUATION AGAINST Trypanosoma vivax IN GOATS 

EXPERIMENTALLY INFECTED 
  
  

ABSTRACT - Trypanosoma vivax is a hemoparasite that infects ruminants 
and causes huge economic losses in livestock, reducing animals productive and 
reproductive indexes. The main alteration caused by this parasite is anemia and may 
eventually lead animal to death. The clinical signs are nonspecific which explains the 
correct diagnosis difficult. Correct diagnosis and treatment are essential for the 
effective control of this disease. Thus, the goals of this present work was use tools 
diagnostics molecular (LAMP and PCR) and serological (ELISA and IFAT) to verify 
the parasitological cure and seronegativation of goats experimentally infected with T. 
vivax after treatment with diminazene diaceturate (DM) or isometamidium 
hydrochloride (ISM), besides assess histological alterations in ruminants’ brains to 
elucidate the mechanism that cause neurologic disorders.  In our study we detected 
anemia and, parasitic resistance to both drugs in animals experimentally infected 
with T. vivax, which was confirmed by serologic and molecular methods. Additionally, 
we detected alterations in neuropyl cells of infected animals, which may cause 
injuries in neuron and consequently neurologic signs in chronic infected animals. 
Therefore, we conclude that the tested T. vivax isolate was resistant to both drugs, 
being the best way of diagnosis is the association of serologic and molecular 
methods and T. vivax cause alterations in neuropyl cells. 
 
Keywords: Drugs-resistance, neurologic signs, trypanosomiasis, isometamidium 
hydrochloride, diminazene diaceturate.  
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

1 Introdução  

 

Tripanossomíases são doenças cosmopolitas que acometem humanos e 

animais. Trypanosoma brucei, Trypanosoma congolense, Trypanosoma vivax e 

Trypanosoma evansi causam importantes prejuízos econômicos em rebanhos 

animais, sendo T. vivax responsável por vultosas perdas econômicas na 

bovinocultura da África, Ásia, Américas Central e do Sul (DÁVILA e SILVA, 2000; 

DESQUESNES et al., 2013). 

No Brasil, infecções por T. vivax em ruminantes têm ocorrido com frequência 

cada vez maior, sendo que nas duas últimas décadas já foram observados surtos na 

Paraíba (BATISTA et al., 2008), Maranhão (FEITOSA JÚNIOR et al., 2004), 

Tocantins (LINHARES et al., 2004), Minas Gerais (CUGLOVICI et al. 2010), Rio 

Grande do Sul (SILVA et al., 2009), Pernambuco (PIMENTEL et al., 2012), São 

Paulo (CADIOLI et al., 2012) e Santa Catarina (FÁVERO et al., 2016). O impacto 

econômico desta doença ainda não está completamente esclarecido, muito embora 

os trabalhos acima relacionados indiquem grandes prejuízos à produção de carne, 

leite, reprodução, além da alta mortalidade no rebanho.  

A transmissão do T. vivax pode ser feita ciclicamente por moscas Glossina sp. 

na África ou aciclicamente por tabanídeos e moscas hematófagas na América Latina 

e em áreas livre de tsé-tsé na África (JONES e DAVILA, 2001), além da transmissão 

iatrogênica, por fômites, e provávelmente por via transplacentária (CADIOLI et al., 

2012; BATISTA et al., 2012). 

A sintomatologia é inespecífica (CADIOLI et al., 2012), incluindo casos de 

animais com desordens neurológicas (BATISTA et al., 2007; CADIOLI et al., 2012). 

Entretanto, não está esclarecido qual o mecanismo fisiopatológico que leva a tais 

alterações neurológicas. A inespecificidade dos sinais clínicos leva a dificuldade do 

diagnóstico desta enfermidade, sendo necessário o emprego de ferramentas 

diagnósticas que auxiliem esse processo. 

Os métodos de diagnóstico parasitológicos são de valor limitado nos casos de 

baixa parasitemia ou aparasitemia (NANTULYA, 1990). Desta forma, o diagnóstico 
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sorológico, baseado na resposta imunológica, como RIFI e ELISA, são métodos de 

escolha para triagem nos rebanhos afetados, indicando contato prévio com o 

parasita, mas não necessariamente infecção ativa (SAMPAIO et al., 2015). Por 

Muito embora, devam ser combinados a métodos moleculares para o diagnóstico em 

animais cronicamente infectados, em período aparasitêmico (CADIOLI et al., 2015).  

Depois da confirmação do diagnóstico, o tratamento pode ser realizado com 

diaceturato de diminazeno (DM) ou cloridrato de isometamidium (ISM), que são os 

fármacos aprovados para uso contra trypanosomas no Brasil, embora haja relatos 

de resistência a DM em isolados brasileiros (CADIOLI et al., 2012) e, até o presente 

momento, não há indícios de resistência ao ISM em isolados brasileiros. 

 Em razão das dificuldades no estabelecimento do diagnóstico deste 

protozoário, da necessidade da correta detecção de animais verdadeiramente 

curados da infecção por T. vivax, bem como, melhor compreensão dos mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos nas desordens neurológicas de animais infectados por T. 

vivax o presente estudo é justificado. 

Com esse objetivo foram utilizadas técnicas sorológicas e moleculares como 

ferramentas diagnósticas para verificar a cura parasitológica de caprinos 

experimentalmente infectados por T. vivax após o tratamento com o DM e ISM. Além 

disso buscou-se investigar a presença de DNA de T. vivax pela amplificação circular 

isotérmica de DNA (LAMP) e reação em cadeia pela polimerase convencional 

(cPCR) em amostras de sangue de caprinos experimentalmente infectados antes e 

após o tratamento com ISM e DM, detectar anticorpos anti-T. vivax pela RIFI e 

ELISA em amostras de soro de caprinos experimentalmente infectados antes e após 

o tratamento com ISM e DM, analisar o perfil hematológico de caprinos 

experimentalmente infectados por T. vivax antes e após o tratamento com DM e ISM 

e avaliar alterações histopatológicas do encéfalo de ruminantes infectados por T. 

vivax para esclarecimento da fisiopatologia nas desordens neurológicas. 

 

 

 

 




