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UTILIZAÇÃO DA LAMP PARA DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA 
TERAPÊUTICA DO CLORIDRATO DE ISOMETAMIDIUM EM BOVINOS 

NATURALMENTE INFECTADOS COM Trypanosoma vivax 

 
 

RESUMO - Tripanossomíases são doenças causadas por agentes do gênero 
Trypanosoma, que infectam humanos, animais domésticos e silvestres nos 
continentes Africano, Asiático, Américas do Sul e Central. Os sinais clínicos da 
enfermidade, como anemia e emagrecimento, são genéricos e também devido à 
presença de intervalos aparasitêmicos, o diagnóstico da doença torna-se desafiador. 
Quimioterápicos como aceturato de diminazeno (AD) e cloridrato de isometamidium 
(ISM) estão disponíveis para o tratamento da doença no Brasil, muito embora 
existam relatos e indícios de resistência aos princípios. Este trabalho teve como 
objetivo utilizar a amplificação circular isotérmica do DNA (LAMP) no diagnóstico e 
avaliar a cura parasitológica de bovinos naturalmente infectados por Trypanosoma 
vivax após o tratamento com ISM. Foram utilizados 30 bovinos naturalmente 
infectados com T. vivax, que foram tratados com duas aplicações de ISM, na 
dosagem de 1,0 mg/Kg por via intramuscular profunda nos dias 0 e 150. Amostras 
de sangue e soro colhidas nos 0, 7, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias 
após o tratamento, foram submetidas ao diagnóstico de T. vivax pelas técnicas da 
reação em cadeia da polimerase (PCR) objetivando o gene alvo CatL-Like, LAMP 
visando o gene alvo DNA satélite e ensaio de imunoabsorção enzimático (ELISA) 
com antígeno bruto solúvel de T. vivax. Também, foi realizada uma PCR adicional 
para diagnóstico de infecção por T. theileri direcionado ao gene CATL. Houve 
persistência na detecção de DNA de T. vivax na PCR e LAMP bem como detecção 
contínua de anticorpos anti-T. vivax pelo método de ELISA após o tratamento 
instituído, sugerindo a presença de resistência do parasita ao ISM. Todas as 
amostras testadas para o diagnóstico de T. theileri pela PCR foram negativas. A 
LAMP se mostrou de grande utilidade no diagnóstico de animais naturalmente 
infectados, porém a combinação dos testes LAMP e ELISA podem evitar falsos 
diagnósticos, contribuindo para um melhor controle da doença. Os dados indicam 
que a PCR não é indicada para diagnóstico de T. vivax em animais apresentando 
baixa parasitemia, sendo, portanto não recomendada para promover o 
acompanhamento de animais após o tratamento com drogas tripanocidas. 
 

Palavras-Chave  
ELISA, métodos moleculares, tratamento, tripanossomíases 
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USE OF LAMP FOR DIAGNOSIS AND EVALUATION OF THE THERAPEUTIC 
EFFICACY OF ISOMETAMIDIUM HYDROCHLORIDE IN BOVINES NATURALLY 

INFECTED WITH Trypanosoma vivax 
 
 

ABSTRACT - Trypanosomiasis is disease caused by agents of the 
Trypanosoma genus, which infect humans, domestic and wild animals on the African, 
Asian, South and Central Americans continents. The clinical signs of the disease, 
such as anemia and weight loss, are generic and also due to the presence of 
parasitic intervals, the diagnosis of the disease becomes challenging. 
Chemotherapics such as diminazine aceturate (AD) and isomethemidum 
hydrochloride (ISM) are available for the treatment of the disease in Brazil, although 
there are reports and indications of resistance to the principles. This work aimed to 
use loop-mediated isothermal amplification (LAMP) in the diagnosis and to evaluate 
the parasitological cure of cattle naturally infected by Trypanosoma vivax after 
treatment with ISM. Thirty bovines naturally infected with T. vivax were treated with 
two ISM applications at a dose of 1.0 mg / kg intramuscularly on days 0 and 150. 
Blood and serum samples were collected on 0, 7, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 
and 240 days after treatment and were submitted to T. vivax diagnosis by 
polymerase chain reaction (PCR) targeting the CatL-Like, LAMP targeting the 
satellite DNA gene and enzyme immunoabsorption assay (ELISA) with soluble T. 
vivax antigen. Also, an additional PCR for diagnosis of T. theileri infection directed to 
the CATL gene was performed. There was persistence in the detection of T. vivax 
DNA in PCR and LAMP as well as continuous detection of anti-T. vivax antibodies by 
the ELISA method after the treatment, suggesting the presence of resistance of the 
parasite to the ISM. All samples tested for the diagnosis of T. theileri by PCR were 
negative. LAMP proved to be very useful in the diagnosis of naturally infected 
animals, but the combination of the LAMP and ELISA tests can avoid false 
diagnoses, contributing to a better control of the disease. The data indicate that PCR 
is not indicated for diagnosis in animals with low parasitemia, therefore is not 
recommended to promote the follow-up of animals after treatment with trypanocidal 
drugs.  
 

Keywords 
ELISA, molecular methods, treatment, trypanosomiasis 
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 
 

1. Introdução 

 

Tripanossomíases são enfermidades causadas por agentes do gênero 

Trypanosoma, afetando humanos, animais domésticos e silvestres. Trypanosoma 

congolense, T. vivax, T. evansi, T. theileri, T. b. brucei e T. b. rhodesiense são as 

espécies responsáveis pela tripanossomíase animal na África, Ásia e Américas 

Central e do Sul (Dávila et al., 2003; Haji et al., 2015; Ogbaje et al., 2015). T. vivax 

infecta um grande número de espécies unguladas domésticas e silvestres, e na 

América do Sul é o principal agente etiológico da tripanossomíase em bovinos, 

sendo responsável por grandes perdas econômicas na bovinocultura (Seidl et al., 

1999; Jones e Dávila, 2001). 

No Brasil, o primeiro relato publicado de tripanossomíase por T. vivax ocorreu 

em 1972 (Shaw e Lainson, 1972). Posteriormente, o parasita foi diagnosticado em 

várias regiões do país e com frequência cada vez maior (Serra-Freire, 1981; Silva et 

al., 1996; Paiva et al., 1997; Barbosa Júnior et al., 2001), sendo que somente em um 

período de 10 anos houveram relatos de ruminantes infectados em Minas Gerais 

(Carvalho et al., 2008), Rio Grande do Sul (Silva et al., 2009), Pernambuco (Pimentel 

et al., 2012), São Paulo (Cadioli et al., 2012), Alagoas (Andrade Neto et al., 2015), 

Santa Catarina (Fávero et al., 2016), Goiás (Bastos et al., 2017), Sergipe (Vieira et 

al., 2017) e Piauí (Lopes et al., 2018) .   

O diagnóstico da doença pode ser realizado por métodos parasitológicos, 

sorológicos e moleculares, mas é dificultado pela não especificidade da 

sintomatologia clínica e pela presença de períodos de baixa parasitemia ou 

aparasitêmicos (Batista et al., 2007; Fidelis Junior et al., 2016). O método 

parasitológico é o mais utilizado para diagnóstico na América Latina e África (Osório 

et al., 2008; Dagnachew e Bezie, 2015), porém apresenta baixa sensibilidade em 

animais com baixa parasitemia, principalmente na fase crônica da infecção 

(Nantulya, 1990; Fidelis Júnior et al., 2016). Desta forma, métodos sorológicos, 

como o ensaio de imunoabsorção enzimático (ELISA), tornam-se uma ferramenta 

importante nas investigações de rebanhos infectados (Cuglovici et al., 2010), porém 

não permitem segregar animais com infecção ativa dos que foram tratados e 
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curados (Nantulya, 1990), além de não detectarem animais infectados no período 

inicial da infecção (Fidelis Junior et al., 2016; Sampaio, 2017). Deste modo, métodos 

moleculares, como a amplificação circular isotérmica do DNA (LAMP), apresenta alta 

capacidade de detecção de DNA de T. vivax (Njiru et al., 2011; Sampaio, 2017), 

mesmo em períodos supostamente aparasitêmicos (Cadioli et al., 2015); contudo, no 

Brasil, até o momento não há existência de relatos sobre a utilização da LAMP no 

diagnóstico em bovinos naturalmente infectados com T. vivax . 

No Brasil, aceturato de diminazene (AD) e cloridrato de isometamidiium (ISM) 

são os dois fármacos tripanocidas licenciados pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o tratamento de animais parasitados por T. 

vivax. Porém há relatos de cepas Sul Americanas de T. vivax refratárias ao 

tratamento com AD na Guiana Francesa (Desquesnes et al., 1995) e evidências de 

resistência no Brasil (Cadioli et al., 2012; Bastos et al., 2017; Sampaio, 2017). Muito 

embora muitos relatos sobre a resistência ao ISM existam na África (Giordani et al., 

2016), no Brasil apenas Sampaio (2017) sugere a presença de T. vivax refratário ao 

ISM em caprinos experimentalmente infectados, não havendo estudos sobre 

susceptibilidade de T. vivax ao ISM em bovinos naturalmente infectados e mantidos 

no sistema de produção. Deste modo, o presente estudo tem como objetivos: utilizar 

a LAMP como uma ferramenta para diagnóstico e avaliar a cura parasitológica de 

bovinos naturalmente infectados por T. vivax após o tratamento com ISM. 

 

2. Revisão de Literatura 

 

Tripanossomíases são enfermidades causadas por várias espécies de 

hemoprotozoários do gênero Trypanosoma que acometem humanos e muitas 

espécies de animais domésticos e silvestres nos continentes Africano, Asiático e 

Americano (Dávila et al., 2003). Na África, as principais espécies causadoras da 

enfermidade em bovinos e com grande importância econômica são Trypanosoma 

vivax e T. congolense, mas também T. evansi, T. b. rhodesiense e T. b. brucei são 

encontrados parasitando bovinos (Haji et al., 2015; Morrison et al., 2016). Por outro, 

lado nas Américas, T. vivax é o principal agente etiológico da forma clínica da 

doença em ruminantes (Jones e Dávila, 2001), mas também T. evansi e T. theileri 

são espécies de tripanossomatídeos que podem ser encontrados parasitando 
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bovinos e bubalinos (Dávila et al., 2003; Rodrigues et al., 2003; Gonzales et al., 

2007; Ramírez-Iglesias et al., 2017). 

Para as espécies de parasitas que infectam mamíferos e de acordo com o 

modo de transmissão, o gênero Trypanosoma é dividido nas seções Salivaria e 

Stercoraria. Os parasitos pertencentes à seção Salivaria, por se localizarem nas 

glândulas salivares dos vetores biológicos e probóscide dos vetores mecânicos, são 

transmitidos através da inoculação da saliva de seus vetores. Por outro lado, 

aqueles pertencentes à seção Stercoraria se desenvolvem no trato digestivo dos 

vetores e são transmitidos por meio das fezes. A seção Salivaria pode ainda ser 

dividida em quatro subgêneros: Dutonella, Pycnomonas, Nannomonas e 

Trypanozoon. Sendo assim, T. vivax é um hemoprotozoário pertencente à família 

Trypanosomatidae, seção Salivaria, gênero Trypanosoma e subgênero Dutonella 

(Hoare, 1972).  

Morfologicamente T. vivax, pode ser caracterizado por possui um único 

flagelo livre e de tamanho variado, sendo descritos surtos com parasitas medindo de 

13,72 até 31 µm de comprimento (Hoare, 1972; Gardiner, 1989; Gonzales et al., 

2007). Segundo Shaw e Lainson (1972), as diferenças de tamanho são associadas 

com a patogenicidade do isolado. Associação foi igualmente observada por 

Gonzales et al. (2007) avaliando hematócritos e escores corporais de animais 

infectados com T. vivax de diferentes tamanhos, e também por Silva et al. (1996) 

que relacionaram formas menores do parasita a cepas causadoras de doença aguda 

e parasitas maiores causando infecção crônica.  

T. vivax apresenta cinetoplasto grande, variando de forma circular a elíptica e 

localizado na porção subterminal, sendo sua posição um fator de identificação 

morfológica da espécie (Moraes, 2001). Trata-se também de um protozoário 

pleomórfico, apresentando a forma de tripomastigota na corrente sanguínea de seu 

hospedeiro vertebrado, onde se multiplica por fissão binária (Uilenberg e Boyt, 

1998).  

Estudos morfométricos de isolados de T. vivax provenientes de vários países 

da América do Sul mostram que são morfologicamente próximos aos encontrados a 

campo na África Ocidental, indicando que o protozoário, no continente Americano, 

teve origem a partir desta região (Jones e Dávila, 2001). Em convergência com os 

estudos morfométricos, análises filogenéticas utilizando varias cepas de T. vivax 

provenientes de países da América do Sul, incluindo o Brasil, e outros países da 
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África Ocidental e Oriental, mostram que apesar de algumas diferenças genotípicas, 

T. vivax do “Novo Mundo” foram filogeneticamente próximos aos parasitos da África 

Ocidental, apoiando desta forma, a hipótese de que isolados de T. vivax americano 

são derivados a partir de ancestrais comuns e introduzidos neste continente a partir 

da África Ocidental (Garcia et al., 2014). 

A respeito dos meios de transmissão deste protozoário, no continente 

Africano, nas áreas onde as moscas do gênero Glossina spp. (tsé-tsé) estão 

presentes, T. vivax é em grande parte transmitido ciclicamente (Cuglovici et al., 

2010; Laohasinnarong et al., 2015), mas há, como na América, relatos de 

transmissão mecânica em áreas com ausência de Glossina spp. (Giordani et al., 

2016). Na América, onde não há a presença de moscas tsé-tsé, o parasito se 

adaptou à transmissão mecânica ou não cíclica em outros invertebrados picadores 

como Tabanus importunus, Tabanus nebulosus e Cryptotylus unicolor, ocorrendo 

principalmente nas regiões inundáveis do pantanal brasileiro e boliviano, Guiana 

Francesa e Colômbia (Madruga, 2004; Osório et al., 2008).  

Em outras regiões, Stomoxys calcitrans desempenha papel importante na 

transmissão da doença em rebanhos bovinos, através do aumento considerável de 

sua população durante a estação chuvosa do ano ou por utilização indevida de 

resíduos de usinas de açúcar e álcool nos canaviais circunvizinhos às propriedades, 

associados à temperatura ambiente superior a 20ºC (Paiva et al., 2000; Rodríguez-

Batista et al., 2005; Batista et al., 2007; Cadioli et al., 2012; Cuglovici et al., 2010). 

Assim como S. calcitrans, Haematobia irritans tem um papel muito importante na 

transmissão de T. vivax dentro de uma propriedade, uma vez que o parasita já foi 

detectado na probóscide e tórax-abdômen dessas moscas e, por análise de 

regressão linear múltipla, chegou-se a conclusão de que a cada incremento de 500 

mocas no local de estudo, poderá ocorrer a infecção de T. vivax em um novo animal 

(Salas et al., 2017). 

Não obstante, a transmissão iatrogênica por fômites, como o uso 

compartilhado de agulhas e seringas para aplicação de ocitocina no momento da 

ordenha de animais ou por vacinações de rebanhos mostram-se altamente 

relevantes nos dias atuais (Jones e Dávila, 2001; Cadioli et al., 2012; Bastos et al., 

2017). Por fim, a transmissão transplacentária pode ocorrer em fêmeas prenhes 

infectadas com T. vivax no terço inicial e final da gestação (Silva et al., 2013).  
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No Brasil, o caso índice de tripanossomíase por T. vivax foi datado e relatado 

em 1946 no estado do Pará, o qual ocorreu em bovinos. Porém o primeiro relato da 

doença publicado em jornal indexado foi descrito por Shaw e Lainson (1972) em 

búfalos (Bubalis bubalis) localizados em áreas inundadas próximos a cidade de 

Belém, estado do Pará. Posteriormente, T. vivax foi diagnosticado no Amapá (Serra-

Freire, 1981) e na região do Pantanal Brasileiro, nos estados de Mato Grosso (Silva 

et al., 1996) e Mato Grosso do Sul (Paiva et al., 1997; Barbosa Júnior et al., 2001), 

no qual se estabeleceu de forma endêmica. Nas duas últimas décadas foram 

observados surtos no Maranhão (Feitosa Júnior et al., 2004), Tocantins (Linhares et 

al., 2004), Paraíba (Batista et al., 2007), Minas Gerais (Carvalho et al., 2008), Rio 

Grande do Sul (Silva et al., 2009), Pernambuco (Pimentel et al., 2012), São Paulo 

(Cadioli et al., 2012), Alagoas (Andrade Neto et al., 2015), Santa Catarina (Fávero et 

al., 2016), Goiás (Bastos et al., 2017), Sergipe (Vieira et al., 2017) e Piauí (Lopes et 

al., 2018).  

A rápida disseminação e perpetuação deste protozoário entre os estados 

brasileiros e até entre países sul americanos se deve principalmente à ocorrência de 

rotas de comércio e transporte de bovinos entre regiões, com consequente 

introdução de animais com infecção assintomática em rebanhos que até então 

estavam livres do parasita, bem como condições climáticas propícias à presença de 

vetores mecânicos e uso compartilhado de agulhas e seringas (Silva et al., 1998; 

Jones e Dávila, 2001; Gonzales et al., 2007; Cadioli et al., 2012). 

O impacto econômico gerado por T. vivax em rebanhos bovinos é notável, 

sendo estimado em mais de 4,5 bilhões de dólares por ano em perdas diretas e 

indiretas pelo parasita na bovinocultura africana (Yaro et al., 2016). No Brasil, 

analisando dados provenientes de surtos na bovinocultura de corte, Seidl et al. 

(1999) calcularam que o custo estimado da enfermidade é de US$ 14,68 por animal 

ou 4% do valor estimado do rebanho. Sem tratamento, os custos se elevaram US$ 

64 por animal ou 17% do valor total do rebanho. Stevenson et al. (1995) afirmaram 

que no Pantanal, o gasto com tratamento pode chegar a US$ 37,80 por animal. Da 

mesma forma, quando observamos os relatos sobre queda da produção na 

bovinocultura de leite, nos deparamos com decréscimos podendo chegar entre 27 e 

28,5% da produção original (Carvalho et al., 2008; Bastos et al., 2017). 

Dados epidemiológicos da doença ocorrida em surtos naturais, em áreas 

consideradas não endêmicas, indicam a eficiência da disseminação do parasita em 
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rebanhos leiteiros, Cuglovici et al. (2010), em sua análise de um surto ocorrido na 

região de Minas Gerais, relatam altas taxas de incidência e soro prevalência no 

rebanho estudado, atingindo até 25% e até 47%, respectivamente, de acordo com o 

momento analisado. Valores muito mais expressivos foram encontrados por Cadioli 

et al. (2012), com taxa de incidência de até 51,2% e soro prevalência de 57,1%, em 

um surto na região noroeste do estado de São Paulo. Por sua vez em área 

endêmica, Silva et al. (1996), em seu primeiro relato da doença no pantanal 

brasileiro, estado do Mato Grosso, observaram prevalência 34,48%, porém o método 

diagnóstico utilizado foi o parasitológico, o qual sabidamente apresenta baixa 

sensibilidade (Nantulya, 1990; Rebeski et al., 1999; Waal, 2012; Haji et al., 2015), 

podendo esse valor estar subestimado. 

Durante o curso das tripanossomíases, imunossupressão do hospedeiro é 

relatada e predispõe a co-infecções ou falhas vacinais contra outros patógenos 

(Giordani et al., 2016; Yaro et al., 2016). Também verificam-se flutuações da 

parasitemia e até mesmo intervalos aparasitêmicos (Moraes, 2001; Almeida et al., 

2010; Fidelis Junior et al., 2016), que se relacionam à resposta imunológica do 

hospedeiro e à variação antigênica das glicoproteínas variantes de superfície (GVS) 

dos tripanossomos (Nantulya, 1990; Cross, 2003; Stijlemans et al., 2010, Yaro et al., 

2016). As GVS são glicoproteínas que revestem a superfície dos protozoários do 

gênero Trypanosoma spp. pertencentes à seção Salivaria, sendo perdidas e 

substituídas na medida em que há resposta de anticorpos do hospedeiro. Na 

literatura, são descritos mais de 1000 diferentes genes que permitem aos parasitas 

produzirem mais de 10.000.000 de ondas sucessivas de antígenos GVS diferentes 

(Yaro et al., 2016), possuindo desta forma um importante papel na evasão do 

parasita do sistema imune do hospedeiro (Nantulya, 1990; Stijlemans et al., 2010), 

bem como dificultando o desenvolvimento de vacinas comerciais aos tripanosomas 

(Giordani et al., 2016). 

Na infecção por T. vivax pode-se observar a ocorrência da doença clínica, 

representada pelas fases aguda e crônica, cujos sinais clínicos são poucos 

específicos e caracterizados por anemia, febre, anorexia, apatia, emagrecimento 

progressivo, redução da produção de leite, linfadenopatia, diarreia, metrite, 

abortamentos, infertilidade podendo levar à esterilidade em machos, sinais 

neurológicos e morte (Batista et al., 2007; Oliveira et al., 2009; Cadioli et al., 2012; 

Betancur Hurtado et al., 2016; Fidelis Junior et al., 2016). Alterações nervosas 
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incluem incoordenação motora, dismetria, tremores musculares, fasciculações, 

opistótono e cegueira (Batista et al., 2007). Também é descrito em isolados 

africanos de T. vivax altamente patogênicos e virulentos, a síndrome hemorrágica 

aguda, sendo a forma clínica mais grave da doença com alta taxa de mortalidade, e 

caracterizada por hemorragias em orelhas, mucosa nasal e do trato gastrointestinal 

(Magona et al., 2008). 

Defronte à não especificidade dos sinais clínicos e também à presença de 

períodos de baixa parasitemia ou aparasitêmicos, o diagnóstico da doença é 

desafiador, podendo ser realizado por métodos parasitológicos, sorológicos e 

moleculares (Fidelis Junior et al., 2016). Métodos parasitológicos, representados 

pelas técnicas de gota espessa (Brener, 1961), centrifugação de micro hematócrito 

(Woo, 1970), esfregaço da camada leucocitária corada (buffy coat) (Murray et al., 

1977) e esfregaço sanguíneo corado (Ndao et al., 2000), apresentam baixa 

sensibilidade em animais na fase crônica da infecção, a qual é associada a baixas 

parasitemias (Rebeski et al., 1999; Waal, 2012; Haji et al., 2015, Fidelis Junior et al., 

2016). Apesar disso, estas técnicas são comumente utilizadas até os dias atuais 

para diagnóstico e inclusive em avaliação de eficácia terapêutica de fármacos em 

áreas com poucos recursos (Sow et al., 2012; Dagnachew et al., 2015), tornando o 

diagnóstico e tratamento ainda mais desafiador e favorecendo a dispersão da 

enfermidade.  

Nas fases de baixa parasitemia ou suposta aparasitemia, o diagnóstico 

baseado na resposta imunológica, como o ELISA, é uma ferramenta importante para 

diagnóstico, apresentando maior sensibilidade em relação a métodos 

parasitológicos, sendo utilizada principalmente para a realização de “screening” de 

rebanhos suspeitos nos continentes Americano (Osório et al., 2008) e Africano 

(Dagnachew e Bezie, 2015). Entretanto, métodos sorológicos indiretos indicam 

apenas o contato do hospedeiro com o parasito, não permitindo identificar se a 

infecção se encontra ativa ou não (Nantulya, 1990). Além disso, persistência de 

anticorpos circulantes contra T. vivax por longos períodos no hospedeiro após o 

tratamento com drogas tripanocidas é relatado, período este variável de acordo com 

a natureza do antígeno utilizado nos ensaios, sendo observado na literatura 

permanência por 30 a aproximadamente 100 dias (Bengaly et al., 2001; Pillay et al., 

2013), o que faz com que a interpretação dos resultados, em avaliações de animais 

após o tratamento, deva ser realizada com cautela. 
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Outro fator a se considerar, sobre métodos de diagnósticos imunológicos, é o 

fato de tenderem a não detectar animais infectados nos dias iniciais de uma infecção 

(Sampaio, 2017), podendo resultar em falhas no diagnóstico de rebanhos infectados 

e assim, favorecer a dispersão do parasita. Outro ponto a ser levado em 

consideração sobre a técnica de ELISA é a possibilidade da ocorrência de reação 

sorológica cruzada entre espécies de tripanosomas, incluindo T. b. brucei, T. 

congolense, T. vivax, T. evansi e T. theileri, as quais foram observadas em ensaios 

de imunodiagnóstico utilizando antígenos brutos solúveis (Luckins, 1977; 

Desquesnes et al., 2001; Jones e Dávila, 2001). Contudo, para o isolado 

GCTvPPO1-CO de T. vivax, o teste de ELISA utilizando antígeno bruto solúvel, 

apresentou alta sensibilidade (97,6%) e especificidade (96,9%) para diagnóstico de 

infecção por T. vivax, obtendo também valor muito baixo de reação sorológica 

cruzada com T. evansi (Madruga et al., 2006), fazendo deste teste uma técnica 

recomendada para utilização em estudos soro-epidemiológicos no Brasil. 

Métodos moleculares, como a reação em cadeia da polimerase (PCR) (Cortez 

et al, 2009), vem ganhando cada vez mais importância para o diagnóstico da 

tripanossomíase. A utilização oligonucleotídeos iniciadores específicos para uma 

região alvo de DNA, faz com que essa técnica possua alta especificidade para 

Trypanosoma spp, sendo bons indicadores para detectar a presença de DNA de T. 

vivax no sangue de bovinos, mesmo em animais que apresentam parasitemia 

indetectável nos exames parasitológicos diretos (Garcia et al., 2005). Por 

consequência, esses testes podem separar animais com infecção ativa daqueles 

que apresentam altos níveis de anticorpos, mas estão curados.  

Porém, em alguns casos, as amostras obtidas a campo podem não estar 

adequadas à análise pela PCR, principalmente quando há resquícios de heparina, 

hemoglobina livre, mioglobina, anticorpos e fezes, afetando diretamente a 

sensibilidade do teste (Al-Soud e Rådström, 2001; Kuboki et al., 2003; Grab et al., 

2005, Schrader et al., 2012). Por outro lado, a LAMP tem sido considerada técnica 

menos susceptível à presença de inibidores nas amostras sanguíneas do que a PCR 

convencional (Kaneko et al., 2007; Nimitphak et al., 2008; Grab et al., 2011), além de 

ser um teste de execução simples, rápido  e barato (Notomi et al., 2000), e podendo 

ser realizado em áreas com recursos laboratoriais limitados (Njiru et al., 2011). 

As principais vantagens da LAMP sobre a PCR são o uso de equipamentos 

de aquecimento simples para manter a temperatura entre 60 e 65°C; a amplificação 
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pode ser realizada em amostras não submetidas à extração de DNA; as reações são 

rápidas (Grab et al., 2011) e, além disso, apresenta maior capacidade de detecção 

que a PCR e testes parasitológicos (Haji et al., 2015; Laohasinnarong et al., 2015; 

Sampaio, 2017), inclusive em amostras de sangue de bovinos supostamente 

aparasitêmicos (Cadioli et al., 2015), o que a torna uma excelente ferramenta para 

diagnóstico. 

Nos países Africanos, drogas tripanocidas, como AD, ISM e cloridrato de 

homidium, são as principais moléculas utilizadas para a quimioterapia e 

quimioprofilaxia da tripanossomíase animal (Giordani et al., 2016), e são 

comercializados há mais de 50 anos, constituindo juntamente com o controle dos 

vetores (utilização de armadilhas e inseticidas), as principais ferramentas utilizadas 

por produtores para o controle da dispersão do parasita (Sow et al., 2012). Por outro 

lado, no continente Americano, o controle da enfermidade é fundamentado somente 

na utilização de fármacos tripanocidas, sendo o AD o mais amplamente utilizado. 

Em poucas regiões do continente utiliza-se o ISM no tratamento (Jones e Dávila, 

2001). Relatos de isolados de T. vivax sul americanos resistentes para o AD com 

retorno de parasitas circulantes dentro de poucos dias após a terapia foram 

relatados (Desquesnes et al., 1995; Gonzales et al., 2007) e evidências de 

resistência estão sendo descritas inclusive no Brasil (Cadioli et al., 2012; Bastos et 

al., 2017; Sampaio, 2017). 

Dos fármacos quimioprofiláticos utilizados no combate a tripanossomíase, o 

ISM é o mais amplamente utilizado no continente Africano (Vitouley et al., 2012),  o 

qual pertence à classe das fenantridinas, sintetizado hibridamente a partir do 

acoplamento de dois fármacos tripanocidas: o cloridrato de homidium e uma parte 

da molécula do AD, denominada de cloreto ρ-aminofenildiazonio (Delespaux e 

Koning, 2007). ISM foi sintetizado para o tratamento e prevenção de infecções de 

ruminantes com T. vivax e T. congolense, havendo diminuição da atividade em T. 

evansi e T. brucei spp. (Giordani et al., 2016). Em bovinos é utilizado nas dosagens 

de 0,5 mg/kg para tratamento e 1 mg/kg para profilaxia, sendo esta de 118 a 160 

dias (Toro et al., 1983).  

Com relação aos dados de farmacocinética do ISM, após sua aplicação, a 

concentração plasmática alcança seu pico dentro de 1 hora, após há uma queda 

relativamente rápida durante a primeira semana pós tratamento e, decorrido esse 

período, o decaimento é mais gradual. A meia vida do fármaco é relatada com sendo 
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de aproximadamente 25 dias. A droga é acumulada no fígado, rins, baço e no local 

de injeção, sendo que a partir desses locais ocorre a liberação lenta para o plasma, 

perfazendo sua atividade profilática. Excreção de resíduos de ISM ocorre 

principalmente através do suco biliar e também é relatada a presença de baixos 

níveis no leite (Giordani et al., 2016). 

Sobre o mecanismo de ação da droga, estudos em T. congolense sugerem 

que existam dois mecanismos de transporte, o primeiro fundamentado no transporte 

passivo pela membrana plasmática e o segundo transporte ativo através membrana 

mitocondrial (Koning, 2001). Para T. b. brucei sugeriu-se que o transportador da 

membrana mitocondrial, aminopurina P2, codificado pelo gene TbAT1, tem papel 

importante na absorção de isometamidium. Em T. evansi o gene TvAT1 apresentou-

se fundamental para a absorção. Portanto, a molécula irá se concentrar em grande 

parte no cinetoplasto, dentro das mitocôndrias, por afinidade e transporte ativo 

mediado por transportadores, local onde promove a clivagem do complexo das 

enzimas topoisomerases, e dessa forma, causando desagregação dos minicírculos 

(Delespaux e Koning, 2007) e realizando desta forma sua atividade tripanocida 

(Giordani et al., 2016). 

Na literatura compilada, no continente Africano, há controvérsias sobre a 

efetividade do tratamento com ISM em ruminantes infectados com T. vivax. Olila et 

al. (2002) e Ogbage et al. (2015) observaram que o fármaco, na dosagem de 0,5 

mg/Kg, foi eficaz no combate à doença. Entretanto, outros autores afirmam ou 

sugerem a ocorrência de isolados de T. vivax resistentes a droga, utilizando as 

dosagens de 1 mg/Kg (Awa e Ndamkou, 2006; Sow et al., 2012; Dagnachew et al., 

2017) e 0,5 mg/Kg (Vitouley et al., 2012; Dagnachew et al., 2015). Na América do 

Sul há poucos relatos da utilização de ISM no tratamento da tripanossomíase, 

Desquesnes et al. (1995) na Guiana Francesa, Silva et al. (1999) na Bolívia, e 

Cadioli et al. (2012) no Brasil, observaram que a utilização do fármaco foi eficaz no 

tratamento da enfermidade, entretanto estudos de Sampaio. (2017) sugerem que o 

isolado Lins de T. vivax apresentou resistência ao ISM em caprinos 

experimentalmente infectados e tratados. É importante observar que a grande 

maioria dos trabalhos disponíveis não utilizam ferramentas diagnósticas com alta 

sensibilidade e especificidade para fazerem inferências sobre cura parasitológica, 

além de fazerem o monitoramento do rebanho em um curto intervalo de tempo e 

ficando restritos aos dados de ressurgimento de sinais clínicos ou retorno de 



11 
 

parasitemia por técnicas parasitológicas, o que permite a manutenção de animais 

com infecção assintomática no rebanho.  

Resistência aos fármacos se devem à utilização dos princípios ativos por 

longo período de tempo, alta frequência de utilização da mesma droga em pequeno 

período de tempo, associados à utilização de sub dosagens e baixa qualidade dos 

medicamentos disponíveis nos comércios locais (Dragnachew et al., 2015; 

Dagnachew et al., 2017; Tekle et al., 2018), além de pouca quantidade de drogas 

tripanocidas disponíveis comercialmente e grande similaridade na composição 

química das mesmas (Yaro et al., 2016). Pouca efetividade de ISM foi observada em 

T. evansi ocorrendo naturalmente e em culturas de T. b. brucei desprovido de 

cinetoplasto, confirmando desta forma o papel central do cinetoplasto na afetividade 

do fármaco (Giordani et al., 2016). Além disso, estudos em T. congolense sugerem 

que o surgimento de cepas resistentes ao ISM se dá devido a mutações que 

ocorrem em um ou mais genes que codificam os transportadores da membrana 

mitocondrial no kDNA, resultando em perda ou diminuição do potencial da 

membrana mitocondrial e, consequentemente, em falhas na absorção dos 

tripanocidas.  A partir dessa informação, foram feitas correlações de isolados de T. 

b. brucei com polimorfismos ocorrendo no gene TbAT1, o qual resultaram em perda 

da função do transportador aminopurina P2 e resistência a ISM (Afework et al., 

2006; Delespaux E Koning, 2007). 

No Brasil, o ISM foi recentemente licenciado ao comércio pelo MAPA (Bastos 

et al., 2017) e não há nenhum dado de monitoramento científico na literatura sobre a 

sua eficácia terapêutica para os isolados circulantes brasileiros de T. vivax. Essa 

carência de dados técnicos sobre o medicamento proporciona a utilização indevida 

do fármaco por produtores rurais, como observado por Cadioli (2015), e inclusive há 

produtores nomeando erroneamente o quimioterápico de “vacina contra 

tripanossomose”. Além do mais, devido à ausência de relatos, não sabemos o 

potencial de diagnóstico da LAMP para isolados brasileiros de T. vivax em bovinos 

naturalmente infectados, fatos estes que justificam o presente estudo.  
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CAPÍTULO 2 - Acompanhamento de bovinos leiteiros naturalmente infectados 
com Trypanosoma vivax após tratamento com cloridrato de 
isometamidium 
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RESUMO - Tripanossomíases acometem humanos, animais domésticos e 

silvestres.  Em bovinos, os sinais clínicos inespecíficos da enfermidade, como 

anemia e emagrecimento, associados a intervalos aparasitêmicos, tornam o 

diagnóstico da doença desafiador. Quimioterápicos como aceturato de diminazeno 

(AD) e cloridrato de isometamidum (ISM) estão disponíveis para o tratamento da 

doença no Brasil. Este trabalho teve como objetivo, acompanhar de bovinos leiteiros 

naturalmente infectados por Trypanosoma vivax após o tratamento com ISM por 

meio de técnicas moleculares e sorológica. Para tal, foram utilizados 30 bovinos 

naturalmente infectados com T. vivax, sendo estes tratados com duas aplicações de 

ISM, na dosagem de 1,0 mg/Kg por via intramuscular profunda, nos dias 0 e 150. 

Foram avaliadas, para diagnóstico de T. vivax, amostras de sangue e soro colhidas 

nos 0, 7, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias após os tratamentos pela 

reação em cadeia da polimerase (PCR) objetivando o gene alvo CatL-Like, 

amplificação circular isotérmica do DNA (LAMP) visando o gene alvo DNA satélite e 

ensaio de imunoabsorção enzimático (ELISA) utilizando antígeno bruto solúvel de T. 

vivax.  Também, foi realizada uma PCR adicional para diagnóstico de infecção por T. 
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theileri direcionado ao gene CATL. Verificou-se persistência na detecção de DNA de 

T. vivax pela PCR e LAMP bem como detecção contínua de anticorpos anti-T. vivax 

pelo método de ELISA após o tratamento instituído, sugerindo a presença de 

isolados brasileiros de T. vivax resistentes ao ISM. Todas as amostras testadas para 

o diagnóstico de T. theileri pela PCR foram negativas. A combinação dos testes 

LAMP e ELISA podem evitar falsos diagnósticos, contribuindo para um melhor 

controle da doença. 

Palavras-chave:  

Tripanossomíase, diagnóstico, sorologia, técnicas moleculares 

 

1. Introdução 
 

Tripanossomíases são enfermidades causadas por protozoários pertencentes 

ao gênero Trypanosoma que infectam humanos, animais domésticos e silvestres. 

Trypanosoma vivax, T. evansi, T. theileri e T. cruzi, são as espécies responsáveis 

pela tripanossomíase animal nas Américas Central e do Sul (Jones e Dávila, 2001; 

Dávila et al., 2003). T. vivax infecta um grande número de espécies de ungulados 

domésticos e silvestres e, na América do Sul, é o principal agente etiológico da 

tripanossomíase em bovinos, sendo responsável por grandes prejuízos econômicos 

na bovinocultura (Seidl et al., 1999; Dávila e Silva, 2000; Jones e Dávila, 2001). 

O diagnóstico da doença pode ser realizado por métodos parasitológicos, 

sorológicos e moleculares. Entretanto, o diagnóstico mostra-se desafiador pela 

ausência de especificidade dos sinais clínicos (Batista et al., 2007; Cadioli et al., 

2012) e presença de períodos de baixa parasitemia ou aparasitêmicos (Fidelis Junior 

et al., 2016). Métodos sorológicos, como o ensaio de imunoabsorção enzimático 

(ELISA), embora representem importantes ferramentas nas investigações de 

rebanhos infectados (Cuglovici et al., 2010), não permitem segregar animais com 

infecção ativa dos que foram tratados e curados (Nantulya, 1990), além de não 

detectar animais infectados nos primeiros seis dias da infecção (Sampaio, 2017). 

Por outro lado, métodos moleculares, como a reação em cadeia da polimerase 

(PCR) (Cortez et al., 2009; Pimentel et al., 2012) e a amplificação circular isotérmica 

do DNA (LAMP) (Njiru et al., 2011), apresentam alta capacidade de detecção de 

DNA de T. vivax, mesmo em períodos supostamente considerados como 

aparasitêmicos (Cadioli et al., 2015). 
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No Brasil, aceturato de diminazeno (AD) e cloridrato de isometamidium (ISM) 

são os dois fármacos tripanocidas licenciados pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o tratamento de animais infectados por T. 

vivax. Porém há relatos de cepas Sul Americanas de T. vivax refratárias ao 

tratamento com AD na Guiana Francesa (Desquesnes et al., 1995) e evidências de 

resistência no Brasil (Cadioli et al., 2012; Bastos et al., 2017; Sampaio, 2017). 

Apesar da existência de relatos sobre a resistência de T. vivax ao ISM em isolados 

africanos (Giordani et al., 2016), no Brasil, até a presente data, um único estudo 

(Sampaio, 2017) sugeriu a presença de T. vivax resistente ao ISM em caprinos 

experimentalmente infectados. Por outro lado, no Brasil, não há estudos da 

susceptibilidade de T. vivax ao ISM em bovinos naturalmente infectados e mantidos 

em sistemas de produção, bem como a utilização da LAMP no acompanhamento da 

cura parasitológica no pós-tratamento. Deste modo, o presente estudo teve como 

objetivo acompanhar bovinos leiteiros naturalmente infectados por T. vivax após o 

tratamento com ISM por meio de técnicas moleculares e sorológica.  

 

2. Material e Métodos 

 

A realização do presente trabalho aprovada pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP, 

Jaboticabal sob processo 9.277/16. 

 

2.1. Caracterização da propriedade, sinais clínicos, seleção dos 

animais e tratamento 

A propriedade em que foi conduzido o estudo está localizada no município de 

Mococa-SP (21º 28' 04" S e 47º 00' 17" W). Destinada exclusivamente à atividade de 

pecuária leiteira semi-intensiva, possuindo um total de 100 hectares com seis 

equinos e um rebanho total de 608 bovinos da raça Girolando e Gir leiteiro, 

vacinados contra mastite, leptospirose, complexo respiratório bovino, clostridioses, 

brucelose, raiva e febre aftosa, além do uso costumeiro de endectocidas. O controle 

de dípteros e moscas picadoras, como por exemplo, Tabanus spp., Stomoxys 

calcitrans e Haematobia irritans, eram feitos com a utilização frequente de 

mosquicidas e com isso observou-se que durante o período experimental, os 

animais, por vezes, continham baixa infestação por Stomoxys calcitrans e ausência 
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de Haematobia irritans e dípteros do gênero Tabanus, não havendo consideráveis 

aumentos em suas populações. Ocitocina era aplicada em todos os animais antes 

da ordenha e o compartilhamento de seringas e agulhas era usual antes do 

diagnóstico de T. vivax no rebanho. Após o diagnóstico da tripanossomíase, com o 

objetivo de reduzir a transmissão de T. vivax, o compartilhamento deixou de existir, 

sendo utilizadas uma agulha e seringa por animal na ordenha e, após a utilização, 

os materiais eram lavados com água corrente e detergente, sendo colocadas em 

solução com Cloreto de alquil dimetil benzil amônio e poliexietilenonilfenileter (CB 

30®, Ouro Fino Saúde Animal) por duas horas, sendo posteriormente imersos em 

água a 85ºC por 20 minutos e secas, sendo reaproveitadas na próxima ordenha. 

Suspeita-se que T. vivax tenha sido introduzido na propriedade através de 

duas vacas emprestadas para uma propriedade localizada em Rifaina-SP no início 

de 2012, permanecendo no local por um ano. Ao retornarem, essas vacas 

apresentavam baixo escore corporal, hiporexia, tosse e secreção nasal, ocorrendo o 

óbito de um animal logo nos primeiros dias após a chegada. Quatro meses após o 

retorno desses animais, foram observados outros bovinos do rebanho com 

emagrecimento progressivo, queda brusca na produção de leite, abortamento, tosse 

e morte, em média, 90 dias após o início dos sinais clínicos. Não foi observada 

resposta satisfatória ao uso de antibióticos, anti-inflamatórios e terapia de suporte. 

Com o passar do tempo, a ocorrência de animais doentes diminuiu, sendo 

observados casos esporádicos culminando em mortes. Entretanto, bovinos 

sobreviventes não recuperavam seu escore corporal anterior e, consequentemente, 

não voltavam à sua produção de leite original, ficando sempre abaixo da média do 

rebanho.  

Diante do exposto, suspeitamos da ocorrência de tripanossomíase causada 

por T. vivax. Para o diagnóstico inicial do agente em questão na propriedade, foram 

coletadas amostras de sangue total acrescida de EDTA dos animais com histórico 

pregresso de sintomatologia clínica condizente com tripanossomíase. Para tanto 

foram amostrados 13,65% (83/608) dos animais do rebanho e, subsequentemente, 

as amostras foram submetidas aos testes de gota espessa (Brener, 1961) e LAMP. 

Apesar de todas as amostras terem sido negativas para o teste parasitológico, 

40,96% (34/83) foram positivas pelo teste LAMP, dentre estas 30 amostras (Bovinos 

1 a 30) foram selecionados aleatoriamente para compor o presente estudo. 
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Após o diagnóstico, todos os animais da propriedade, incluindo os bovinos 

neonatos provenientes a partir de todo o período experimental, equinos e o grupo 

com 30 bovinos foram tratados, no dia 0 (D0) com ISM (Vivedium®, CEVA Saúde 

Animal S.A.) na dose de 1 mg/Kg, por via intramuscular profunda na tábua do 

pescoço, sendo o tratamento repetido no D150. Os 30 animais foram acompanhados 

por 240 dias, sendo colhidas amostras de sangue na veia jugular externa nos dias 0, 

7, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240, utilizando-se o sistema Vacutainer®, com 

agulhas e tubos estéreis com e sem EDTA (BD Diagnostics). Amostras do D0 e 

D150 foram colhidas imediatamente antes da aplicação de ISM. As amostras de 

sangue e soro foram aliquotizadas em triplicata e armazenadas a -80ºC até o 

momento de seu processamento. Durante o período experimental (240 dias), não 

houve saída e nem entrada de novos animais na propriedade. O Bovino 10 veio a 

óbito no dia 136 em decorrência de quadro hemorrágico agudo por lesão no úbere, 

não sendo possível a colheita de material a partir do D150. 

 

2.2. Métodos Moleculares 

A extração de DNA de sangue total em EDTA foi realizada fundamentada no 

protocolo de isolamento de DNA genômico conforme descrito por Kuramae-Izioka 

(1997). Para verificar eventual contaminação das amostras, em cada bateria de 

extração acrescentou-se água ultra pura autoclavada DNAse e RNAse free 

(Invitrogen®, Carlsbad, USA), denominadas de controles da extração. O DNA 

extraído de cada amostra foi submetido à análise por espectrofotometria (Nanodrop 

2000®, Thermo Scientific, USA), obtendo-se suas concentrações e relações 260/280 

e 260/230. Todas as amostras e controles da extração foram submetidas à PCR 

para o gene endógeno GAPDH codificador da proteína Gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase, conforme descrito por Birkenheuer et al. (2003), utilizando os 

oligonucleotídeos iniciadores (GAPDH F [5´CCTTCATTGACCTCAACTACAT3´] e 

GAPDH R [5´CCAAAGTTGTCATGGATGACC3´], IDT®, USA).  

Para o diagnóstico de T. vivax pela PCR, foi utilizada a técnica descrita por 

Cortez et al. (2009), empregando os oligonucleotídeos iniciadores (TviCatL [5´ 

GCCATCGCCAAGTACCTCGCCGA3´] e DT0155 [5´ 

TTAAAGCTTCCACGAGTTCTTGATGATCCAGTA3´], IDT®, USA) que flanqueiam 

um fragmento de 177 pares de base do gene da região domínio catalítico CatL-Like, 

que codifica a enzima Cathepsina L-Like (CatL) de T. vivax.  
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Com objetivo de detectar infecção concomitante por T. theileri, todos os 

animais no D0 e as amostras que deram densidade óptica (DO) acima de 0,400 no 

ELISA foram submetidas à PCR adicional para a detecção de T. theileri, segundo a 

metodologia descrita por Rodrigues et al. (2010), na qual utilizaram-se os 

oligunucleotídeos iniciadores (TthCatL1 [5`CGTCTCTGGCTCCGGTCAAAC3`] e 

DTO155 [5´TTAAAGCTTCCACGAGTTCTTGATGATCCAGTA3´], IDT®, USA) que 

flanqueiam um fragmento de aproximadamente 273 pares de base do domínio 

catalítico parcial de CATL específica de T. theileri. 

Os ensaios de PCR visando as amplificações de fragmentos dos genes 

GAPDH, CatL-Like de T. vivax e CATL de T. theileri foram conduzidas em 

termociclador (T100TM Termal Cycler, Bio Rad, USA Os produtos amplificados foram 

submetidos à eletroforese horizontal em gel de agarose a 1,0% para o gene GAPDH 

e 2,0% para os genes CatL-Like e CATL, corado com brometo de etídeo em tampão 

TEB pH 8,0 (44,58 M Tris-base; 0,44 M ácido bórico; 12,49 mM EDTA). Os 

resultados foram visualizados e analisados utilizando-se transiluminador de luz 

ultravioleta acoplado a um programa computacional de análise de imagens 

(ChemiDoc Imaging System, BioRad, USA). 

Para a técnica de LAMP foi utilizado um conjunto de oligonucleotídeos 

iniciadores que flanqueiam um fragmento de 125 pares de bases da sequência do 

DNA satélite do T. vivax (GenBank: J03989), conforme descrito por Njiru et al. 

(2011). Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados foram: oligonucleotídeos 

iniciadores externos (F3 [5´TGTTCTGGTGGCCTGTTGC3´] e B3 

[5´GGCCGGAGCGAGAGGTGC3´]), oligonucleotídeos iniciadores internos (FIP 

[5´GTGGAGCGTGCCAACGTGGACCCGCTCCCAGACCATA3´] e BIP [5´ 

TGTCTAGCGTGACGCGATGGAAGAGGGAGTGGGGAAGG3´]) e oligonucleotídeos 

iniciadores circulares (LF [5´CACATGGAGCATCAGGAC3´] e LB [5´ 

CCGTGCACTGTCCCGCAC3´]. Todas as reações foram conduzidas em triplicata, 

acompanhadas de água ultra pura como controle negativo e DNA do isolado Lins de 

T. vivax (Cadioli et al., 2012; Garcia et al., 2014) como controle positivo. As reações 

foram conduzidas em termociclador CFX96 (BioRad, USA) a 63°C por 60 minutos. 

Por fim, elevou-se a temperatura para 80°C por 5 minutos e a curva de dissociação 

foi realizada variando a temperatura de 63 a 96ºC com incrementos de 0,5ºC a cada 

5 segundos. Somente as amostras que apresentaram uma variação de ±0,5ºC na 
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temperatura de melting (TM) quando comparadas à TM do controle positivo foram 

consideradas positivas. 

 

2.3. Teste sorológico 

O ELISA foi realizado conforme o método descrito por Machado et al. (1997) 

e Aquino et al. (1999), com pequenas modificações. As placas utilizadas foram as de 

fundo plano Nunc MaxiSorp®
 (Thermo Fischer Scientific, Massachusetts, USA), as 

quais foram sensibilizadas com 0,1 µg/mL de antígeno bruto solúvel de T. vivax 

diluído e os soros controles e a serem testados foram diluídos na proporção de 1:50. 

O conjugado utilizado foi IgG de coelho anti-IgG de bovino acoplada à fosfatase 

alcalina (Sigma-Aldrich®, A0705-.25ML, Saint Louis, USA) diluído na proporção de 

1:30.000. Todos os soros testes foram testados em duplicata. 

Com o intuito de definir o ponto de corte (PC) entre todas as placas, foram 

utilizados dois controles negativos e um controle positivo em todas as placas testes. 

Os controles negativos foram provenientes de dois bovinos fêmeas adultas 

pertencentes a um rebanho localizado em uma região não endêmica para a 

enfermidade e testadas previamente com testes moleculares (PCR e LAMP) e 

sorológico (ELISA) quanto a infecção por T. vivax, obtendo resultados negativos. Por 

sua vez, o controle positivo foi selecionado a partir de um bovino experimentalmente 

infectado com o isolado Lins de T. vivax (Fidelis Junior et al., 2016). Calculou-se 

então a média e desvio padrão (DP) das DO obtidas dos controles negativos de 

todas as placas, e a partir desses resultados estabeleceu-se o PC conforme a 

seguinte equação, descrita por Madruga et al. (2006): 

PC = Média dos controles negativos + (3 x DP controles negativos). 

 

2.4. Análise estatística 

Foi calculado o coeficiente de concordância Kappa entre os testes 

diagnósticos PCR, LAMP e ELISA. O teste foi interpretado segundo Landis e Koch 

(1977), na qual Kappa <0,00: resulta em pobre concordância; 0,00 a 0,20: ligeira 

concordância; 0,21 a 0,40: concordância razoável; 0,41 a 0,60: moderada 

concordância; 0,61 a 0,80: concordância substancial; 0,81 a 1,00: concordância 

quase perfeita. Para tanto, foi utilizado o software BioEstat versão 5.0. 
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3. Resultados e Discussão 
 

O presente trabalho é pioneiro em utilizar a LAMP como ferramenta de 

diagnóstico no acompanhamento de bovinos naturalmente infectados com T. vivax 

após tratamento com fármaco tripanocida, bem como é o primeiro experimento no 

Brasil a acompanhar bovinos naturalmente infectados com T. vivax após o 

tratamento com ISM. 

 

3.1. Métodos moleculares 

Durante os 240 dias de período experimental, foram obtidas 326 amostras de 

sangue total.  A média das concentrações de DNA extraído, relações 260/230 e 

260/280 obtidas foram 97,43 ± 87,291 ng/µL, 0,72 ± 0,334, 1,57 ± 0,543, 

respectivamente. Todas as amostras analisadas foram positivas para o gene 

GAPDH, exceto os controles da extração, estando, portanto, aptas para o 

diagnóstico molecular. 

Na PCR para T. vivax houve detecção de animais positivos em cinco 

momentos, sendo quatro após a primeira aplicação de ISM (D60, D90, D120 e 

D150) e após a segunda aplicação, em D210 (Figura 1). Todos os controles da 

extração foram negativos na PCR para T. vivax. De maneira geral, a PCR detectou 

DNA de T. vivax em apenas 1,84% (6/326) das amostras entre D0 a D240, 

entretanto no período pós-tratamento (D7 a D240) a PCR detectou 2,03% (6/296) 

das amostras. Foram positivos os bovinos 1 (D90), 8 (D210), 11 (D210) e 20 (D120) 

e o bovino 5 foi positivo em dois momentos (D60 e D150).  

Por outro lado, a LAMP detectou amostras com DNA de T. vivax em todos os 

momentos das análises, com detecção global de 25,77% (84/326) das amostras. Os 

controles da extração foram negativos em todas as análises.  No período pós-

tratamento (D7 a D240), a LAMP relevou a presença de DNA de T. vivax em 18,24% 

(54/296) nas amostras. Maior número de amostras positivas foi observado em D7 

(9/30) e D120 (9/30), por outro lado, menores números de amostras positivas foram 

observados em D60 (2/30) e D210 (2/29), 60 dias após a primeira e segunda 

aplicação de ISM, respectivamente (Figura 1). Analisando os animais 

individualmente durante o período de acompanhamento (D0 a D240), flutuação de 

positividade pode ser observado em todos os animais, com exceção dos bovinos 7, 

14, 15, 18, 23, 28 e 30 que se apresentaram constantemente negativo (Tabela 1). 
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Figura 1. Detecção de animais positivos e negativos para Trypanosoma vivax, pelas 
técnicas de PCR, LAMP e ELISA em amostras de sangue ou soro de 
bovinos naturalmente infectados com Trypanosoma vivax, antes e após o 
tratamento com cloridrato de isometamidium, na dose de 1 mg/Kg. 
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Tabela 1. Dinâmica de detecção de DNA de Trypanosoma vivax pela LAMP, nos animais que apresentaram flutuações de DNA 
detectável após o tratamento com cloridrato de isometamidium, na dose de 1 mg/Kg. 

Animal D0 D7 D15 D30 D60 D90 D120 D150 D180 D210 D240 

Bovino 1 + - - + - + + - - - + 

Bovino 2 + + - - - - - - + - + 

Bovino 3 + + - + - - - - - - - 

Bovino 4 + - - - - - - - - - + 

Bovino 5 + + - - + + - + + - - 

Bovino 6 + - - - - - + - - - - 

Bovino 8 + + - - - - - + - + - 

Bovino 9 + - - - - - - - + - - 

Bovino 10 + + - - - + - x x x x 

Bovino 11 + - - - - - - - + + - 

Bovino 12 + - - - - - + - - - + 

Bovino 13 + - - - - - - + - - - 

Bovino 16 + + - - + - - - - - - 

Bovino 17 + - - - - + + - + - - 

Bovino 19 + - - + - - - - + - - 

Bovino 20 + - - + - + + - + - - 

Bovino 21 + - - + - - + - - - - 

Bovino 22 + - - - - - + - - - - 

Bovino 24 + + - - - - - - + - - 

Bovino 25 + - + - - - + - - - - 

Bovino 26 + - - - - + - + - - + 

Bovino 27 + + + - - - + - - - + 

Bovino 29 + - + - - - - - - - - 

Legenda: + (Positivo); - (Negativo); x (amostras perdidas) 

 



32 
 

A média e desvio padrão dos ciclos de quantificação (Cq) das amostras 

positivas na LAMP foram de 39,37 ± 12,354, o que caracteriza amostras com baixa 

quantidade de DNA. Para o controle positivo obteve-se Cq médio de 15,43 ± 1,482. 

A TM foi de 87,50ºC, sendo, portanto consideradas amostras positivas aquelas 

contidas no intervalo entre 87,00 e 88,00ºC. 

A LAMP é uma ferramenta disponível para o diagnóstico de vários agentes 

patogênicos e está sendo utilizada cada vez mais no diagnóstico da tripanossomíase 

humana (Grab et al., 2011) e animal (Haji et al., 2015). Quando analisamos os 

resultados da LAMP, nota-se que para todos os dias de avaliação houve a 

persistência de detecção de animais albergando DNA de T. vivax após o tratamento, 

não havendo grandes diferenças entre a quantidade de animais positivos e os dias 

correspondentes à primeira (D7 a D150) e segunda aplicação de ISM (D180 a 

D240).  

Durante todo o período de acompanhamento dos animais, com exceção do 

D210, a LAMP apresentou maior capacidade de detecção de amostras positivas 

para T. vivax em comparação à PCR. Aumento na capacidade diagnóstica de 

animais infectados com Trypanosoma spp. também foi observado por outros autores 

quando a LAMP foi utilizada, apresentando melhores resultados em relação à PCR 

(Cadioli et al., 2015; Laohasinnarong et al., 2015). A maior capacidade diagnóstica 

da LAMP é devido ao fato de esta técnica apresentar limiar de detecção de 1 pg de 

DNA, o que corresponde a 1 tripanosoma.mL-1 de sangue (Njiru et al., 2011).  

Por outro lado, apesar da PCR detectar a presença de DNA de T. vivax em 

alguns momentos no pós-tratamento, a utilização desta técnica resultou em falha no 

diagnóstico em todos os dias, com exceção do D210, no qual os dois animais 

detectados pela PCR também foram positivos na LAMP. Heparina, hemoglobina 

livre, mioglobina, anticorpos e contaminação por fezes, podem inibir a PCR por 

inativar a Taq DNA polimerase (Kuboki et al, 2003; Grab et al., 2005; Schrader et al., 

2012), situação menos susceptível de ocorrer na LAMP (Kaneko et al. 2007; 

Nimitphak et al., 2008). Contudo, a presença de inibidores de reação pôde ser 

descartada no presente estudo, pois todas as amostras testadas foram positivas 

para o gene endógeno, assegurando assim a qualidade das amostras obtidas, bem 

como mostrando integridade do DNA extraído. 
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No entanto, baixas concentrações de DNA de T. vivax, relacionadas a baixas 

parasitemias dos animais, também podem afetar a taxa de detecção do DNA alvo 

por meio da PCR (Morlais et al., 2001; Cadioli et al., 2015). No presente estudo, 

obtivemos amostras positivas na LAMP com a média de Cq alto (39,37), o que indica 

que os animais positivos apresentavam baixas parasitemias, justificando dessa 

forma a falha na detecção de animais positivos pela PCR. Estudos de Cadioli et al. 

(2015) e Fidelis Junior et al. (2016) evidenciaram que na fase crônica da infecção, o 

T. vivax tende a apresentar parasitemias muito baixas no decorrer da infecção, o 

que dificulta muito o diagnóstico da enfermidade nos rebanhos. 

Deste modo, a LAMP mostrou-se uma ferramenta muito útil no 

acompanhamento de cura parasitológica de animais infectados com T. vivax, 

identificando os animais positivos ao longo do tempo e, por conseguinte, mostrando-

se ser um teste de diagnóstico sensível para avaliar a situação pontual do rebanho. 

Não podemos dizer o mesmo para a PCR, que não foi capaz de detectar grande 

parte das amostras positivas, inclusive antes do tratamento (D0), o que pode induzir 

a erros na estratégia de tratamento de rebanhos, pois pelo teste, assume-se que o 

tratamento foi efetivo, quando na verdade a sensibilidade é baixa em decorrência 

das baixas parasitemias nas quais os animais se encontram. Desta forma, essa 

técnica contribui para a manutenção de animais “aparentemente” curados nos 

rebanhos, os quais, consequentemente, proporcionam a manutenção do parasita na 

propriedade e também promovem a disseminação do mesmo através de rotas 

comercias, tornando-se o principal fator da dispersão do parasita (Silva et al., 1998; 

Jones e Dávila, 2001). 

Ao longo dos 240 dias de acompanhamento após o tratamento, houve 

flutuação na detecção de DNA de T. vivax nos bovinos, o que pode ser explicado 

pela eliminação transitória dos parasitas, achado este que corrobora com as 

observações encontradas por outros autores após tratamento com ISM, seja pelo 

método diagnóstico parasitológico (Dagnachew et al., 2015) ou molecular (Vitouley 

et al., 2012). A presença de animais que apresentam recirculações de T. vivax após 

o tratamento com ISM é uma informação muito importante para ações de controle da 

enfermidade, sendo necessário manter o monitoramento constante do rebanho em 
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tratamento, evitando assim reinfecções no rebanho, gerando novos impactos no 

rebanho. 

  

3.2. Teste sorológico 

Por meio da determinação da média e DP dos controles negativos, os quais 

foram 0,117 ± 0,031, respectivamente, calculou-se o PC entre as placas, como 

descrito anteriormente, resultando no valor de 0,209. Para o controle positivo, o valor 

médio e DP das DOs foram 1,079 ± 0,148, respectivamente. No geral, o ELISA 

detectou 49,39% (161/326) de amostras albergando anticorpos anti-T. vivax, sendo 

observado também, por este teste, que 48,65% (144/296) das amostras foram 

soropositivas para T. vivax no período após o tratamento (D7 a D240).   

Muito embora tenha sido notada a presença de animais soropositivos em 

todos os dias pós-tratamento, é possível observar que após a primeira aplicação de 

ISM, houve diminuição destes, com menor quantidade de animais no D120 (Figura 

1). É possível notar também que houve redução dos valores médios de DOs dos 

animais, ficando próximo ao ponto de corte e atingindo menores valores no D60 e 

D150, porém ainda com a presença de animais com DO acima de ponto de corte 

(Figura 2). Por sua vez, a segunda aplicação de ISM (D150) não interferiu na 

soronegativação dos animais positivos remanescentes após a primeira aplicação do 

fármaco, com elevação na quantidade de animais soropositivos e na DO média 

desses, no último dia de análise (D240) (Figuras 1 e 2). 

A soronegativação dos animais positivos no D0 ocorreu em cinco momentos, 

sendo eles D7, D15, D60, D120 e D180. O bovino 1 tornou-se soronegativo no D7; 

bovino 3 no D15; bovinos 7, 11, 17, 22 e 27 no D60; bovinos 5, 20 e 21 no D120 e 

por fim o bovino 18 no D180.  Flutuações no diagnóstico durante o período 

experimental (D0 a D240) foram observadas nos bovinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 

15, 18, 19, 20, 21, 24 e 26 (Tabela 2). Os bovinos 17, 22 e 27 mantiveram-se como 

sorononegativos em todo o período experimental, após a primeira aplicação de ISM. 

Os bovinos 10, 12, 16, 25, 29 e 30 permaneceram soropositivos em todas as 

análises realizadas, por outro lado os bovinos 9, 13, 23 e 28 mantiveram-se 

soronegativos por todo o período experimental. 
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Figura 2. Valores médios das Densidades Ópticas por momentos das amostras de 
soro de bovinos naturalmente infectados com Trypanosoma vivax, antes e 
após o tratamento com cloridrato de isometamidium, na dose de 1 mg/Kg. 

 

ELISA é uma técnica amplamente utilizada em estudos soro-epidemiológicos 

para infecções por T. vivax tanto na África (Dagnachew e Bezie, 2015) quanto na 

América do Sul (Osório et al., 2008; Sampaio et al., 2015), fornecendo valiosas 

informações sobre a ocorrência da doença no rebanho. No presente estudo, apesar 

deste método ter diagnosticado apenas 17 dos 30 animais tidos como positivos pelo 

teste da LAMP no D0 (Figura 1), o referido teste sorológico apresentou maior 

capacidade de detecção de animais positivos no período de pós-tratamento em 

relação aos métodos moleculares utilizados. Segundo Nantulya. (1990), o ELISA é 

altamente sensível para diagnóstico de T. vivax, porém há relatos de resultados não 

satisfatórios, apresentando menor sensibilidade em relação a PCR (Desquesnes, 

1997) e à LAMP (Cadioli et al., 2015), situações não observadas em nosso 

experimento, levando em consideração a detecção global de amostras positivas. 
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Tabela 2. Dinâmica de detecção de anticorpos anti–Trypanosoma vivax pelo teste sorológico ELISA, nos animais que 
apresentaram flutuações de diagnóstico após o tratamento com cloridrato de isometamidium, na dose de 1 mg/Kg. 

Animal D0 D7 D15 D30 D60 D90 D120 D150 D180 D210 D240 

Bovino 1 + - - - - - - - - - + 

Bovino 2 - + + + + - - - - - - 

Bovino 3 + + - - - - - + + + + 

Bovino 4 - + + + - - - - - - - 

Bovino 5 + + + + + + - - - - + 

Bovino 6 - - - - - + + + + + + 

Bovino 7 + + + + - - + - + - + 

Bovino 8 - - - - - - - - + - + 

Bovino 11 + + + + - - - + + - + 

Bovino 14 - + + + - - - - - - + 

Bovino 15 - + + + - - - - - - - 

Bovino 18 + + + + + + + + - - + 

Bovino 19 - - + + - - - - - - + 

Bovino 20 + + + + + + - - - - + 

Bovino 21 + + + + + + - - - + + 

Bovino 24 - - - - + + - - - - - 

Bovino 26 - + + + - - - + + + + 

Legenda: + (Positivo); - (Negativo).
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Com o passar do tempo, os níveis de anticorpos tendem a diminuir 

progressivamente após o tratamento. Desquesnes et al. (2003) e Monzon et al. 

(2003), utilizando métodos de ELISA com antígenos bruto solúveis de T. vivax e T. 

evansi, observaram que isto ocorre a partir de 2 e 2,3 meses em bovinos e equinos 

naturalmente infectados por T. vivax e T. evansi após o tratamento com AD e sulfato 

de quinapiramina, respectivamente. No presente trabalho seis animais 

permaneceram soropositivos até o final do acompanhamento e, para aqueles que 

soronegativaram, grande parte ocorreu com 60 dias após a primeira aplicação de 

ISM. Esse comportamento foi igualmente observado por Desquesnes et al. (2003) e 

Pillay et al. (2013) em bovinos experimentalmente infectados com T. vivax. Pillay et 

al. (2013) utilizando antígeno recombinante GM6 de T. vivax, notaram que o 

momento em que a maioria dos animais soronegativaram foi em 30 dias após o 

tratamento com AD. Por outro lado, Desquesnes et al. (2003), utilizando antígeno 

bruto solúvel de T. vivax, obtiveram um maior  valor, como sendo de 90 dias, 

também após o tratamento com AD. 

No D7 houve uma evidente negativação de animais pela LAMP, porém pelo 

ELISA o decaimento de animais soropositivos e das DOs média ocorreram a partir 

do D60 (Figuras 1 e 2). Tendência similar foi observada por Bengaly et al. (2001) 

utilizando os métodos de diagnóstico molecular (PCR) e sorológico (ELISA) na 

avaliação de eficácia terapêutica de AD em ovinos experimentalmente infectados 

com T. vivax e T. congolense, na qual, pela PCR, a negativação dos animais ocorreu 

um a dois dias após o tratamento, período este anterior aos 60 a 100 dias obtidos 

pelo ELISA.  Essa tendência tardia de alteração do perfil do ELISA na redução 

gradual dos títulos de anticorpos após o tratamento comparativamente aos testes 

moleculares, os quais mostram resultados negativos em momentos anteriores, 

indicam que os resultados de métodos sorológicos como o ELISA, devam ser 

interpretados em uma série histórica longa ou realizados em conjunto com técnicas 

moleculares, evitando desta forma erros na avaliação da real situação do rebanho.  

As técnicas de ELISA, como a realizada no presente estudo, destinadas à 

detecção de anticorpos contra Trypanosoma spp. são muitas vezes realizadas 

utilizando antígenos bruto solúveis de tripanosomas lisados. Tal fato faz do ELISA 

um teste de difícil padronização e com possibilidade de apresentar reações 
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sorológicas cruzadas com outras espécies de tripanosomas, incluindo T. theileri 

(Luckins, 1977; Desquesnes et al., 2001, Jones e Dávila, 2001). T. theileri são 

parasitas cosmopolitas que se não estiverem associados a outras infecções 

concomitantes ou condições de estresse, não são patogênicos para bovinos e 

búfalos. Tal espécie de tripanosoma já foi detectado em bovinos hígidos no estado 

de São Paulo, Brasil (RODRIGUES et al., 2003; DESQUESNES, 2005).  

Como o intuito de detectar possível parasitismo por T. theileri aos animais do 

presente estudo e, desta forma, podendo estar influenciando nas leituras dos dados 

de ELISA que obtivemos, foi realizada a PCR para o diagnóstico deste 

hemoprotozoário em 56 amostras, sendo compostas por todos os animais no D0 (30 

amostras) e 26 amostras as quais apresentaram DO acima de 0,400. Todas as 

amostras testadas não continham DNA de T. theileri, assegurando dessa forma a 

especificidade do teste de ELISA. 

Os resultados das correlações Kappa entre LAMP e PCR (0,10) e, LAMP e 

ELISA (0,02) indicam ligeira concordância e, entre PCR e ELISA (-0,02), pobre 

concordância. Esses resultados são reflexos das diferentes taxas de detecções 

pelos testes que obtivemos no presente estudo, taxas estas, inerentes a diferentes 

alvos de detecção de cada técnica utilizada. O que reforça a necessidade da 

combinação de testes sorológicos e moleculares no diagnóstico de rebanhos 

naturalmente infectados por T. vivax. 

No continente Africano, recirculação de T. vivax em bovinos após o 

tratamento com ISM tem sido relatada com frequência cada vez maior (Dagnachew 

e Bezie, 2015) e são associados à utilização dos princípios ativos por longos 

períodos, sub-dosagens e formulações com concentrações inadequadas do 

quimioterápico (Dagnachew et al., 2015; Tekle et al., 2018). Além do mais, 

recirculação de parasitas após tratamento foi correlacionado com a presença de T. 

vivax em locais de refúgio, como o líquido cefalorraquidiano, plexo coróide e humor 

aquoso (Whitelaw et al., 1988; Batista et al., 2011), locais nos quais o fármaco não 

atinge concentrações efetivas mesmo durante o período de profilaxia (Giordani et al., 

2016), que seria de até 160 dias para a dose de ISM de 1 mg.kg-1 (TORO  et al., 

1983). Portanto, podemos hipotetizar que a persistência de detecção de DNA de T. 

vivax observado pelos métodos moleculares poderia ser oriunda a partir de parasitas 
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mortos abandonando seus locais de refúgio e retornando para a corrente circulatória 

sob a ação do ISM. Por outro lado, os resultados de ELISA mostram que houve 

animais soropositivos em todos os dias das análises, com a menor percentagem de 

detecção representada por 30% (9/30) da amostragem (Figura 1), mesmo após a 

segunda aplicação do ISM. Tal fato indica a ocorrência de estímulos de antígenos de 

T. vivax, possivelmente provenientes da seleção de parasitas pelo tratamento o que 

pode ter culminado com a manutenção da infecção nos animais.  

Testes para avaliação de resistência a drogas tripanocidas podem ser 

realizados por métodos in vivo, in vitro ou por moleculares. Os testes in vivo, tendo 

exemplo a utilização de bovinos em seu local de origem, são métodos que não 

requem o isolamento de parasitas e são propostos para avaliar diretamente uma 

provável resistência no campo em uma determinada localidade, sendo seus 

resultados apenas indicativos de resistência (Giordani et al., 2016). Porém, no 

campo, os resultados provenientes desses métodos são susceptíveis de serem 

oriundos de uma reinfecção dos animais após o tratamento, principalmente em 

áreas com grande exposição dos animais a vetores mecânicos e biológicos e, com a 

utilização de fármacos sem efeito profilático (Moti et al., 2015).  

Porém, no presente estudo, apesar da presença de moscas picadoras 

(Stomoxys calcitrans) na propriedade, elas estavam controladas, isto é, por vezes os 

animais estavam expostos a uma leve infestação; nós realizamos o 

acompanhamento mensal de um grupo de animais para diagnóstico de T. vivax, bem 

como todos os animais da propriedade foram tratados com um fármaco que 

apresenta propriedades profiláticas por longo período de tempo, não houve chegada 

de novos animais na propriedade e, aliados a nossos resultados da presença de 

animais positivos na sorologia e também albergando DNA de T. vivax em todos os 

momentos de avaliações, nos permite dizer que não houve reinfecção dos animais 

durante o período de acompanhamento e que o tratamento pode ter selecionado T. 

vivax resistente ao ISM. Este é um fato preocupante, pois implica em falhas nos 

tratamentos dos rebanhos quando o ISM é utilizado de forma pontual e sem o 

embasamento diagnóstico adequado, o que pode favorecer a seleção de isolados de 

T. vivax resistentes ao ISM, o qual foi recentemente licenciado à comercialização no 

Brasil. 
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4. Conclusões 

 

Embora os testes LAMP e ELISA apresentaram-se como técnicas de grande 

utilidade para promover o diagnóstico e monitoramento de bovinos naturalmente 

infectados com T. vivax, é necessária a combinação destes testes em rebanhos 

após o tratamento. Por outro lado, a PCR não é indicada para o diagnóstico de T. 

vivax em bovinos apresentando baixas parasitemias. O tratamento de bovinos 

naturalmente infectados com a dose profilática de ISM evidenciou possível presença 

de T. vivax resistentes ao quimioterápico no Brasil, informação muito importante na 

estruturação de futuras estratégias de contenção da doença em rebanhos bovinos 

brasileiros. 
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