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A Ceva realizou um encontro com especialistas nacionais e internacionais com o objetivo de elucidar
a situação da tripanosomose bovina no Brasil, sanar divergências e adicionar informações relevantes. Essa
cartilha foi elaborada como resultado dessa reunião, trazendo uma visão prática e esclarecimentos quanto às
melhores condutas a serem tomadas em relação ao diagnóstico e diretrizes de tratamento.
De forma complementar, além de estimular as pesquisas nos centros acadêmicos, é interessante a priorização do tema por parte das agências de fomento e outros órgãos em razão do impacto da tripanosomose
bovina para a bovinocultura nacional.
É consenso que esta é uma doença debilitante para rebanhos de corte e leite e a falta de conhecimento
sobre o tema por parte de produtores e veterinários, agrava a epidemiologia do problema. Atualmente, muitos
técnicos não conseguem reconhecer os principais sinais clínicos e a possibilidade de estar enfrentando um
surto de tripanosomose. Por outro lado, alguns consultores identiﬁcam a doença, mas não a consideram um
problema grave e, portanto, não tomam maiores providências em relação ao aumento de casos. Nesse contexto, a doença torna-se subdiagnosticada e seus prejuízos acumulam-se na pecuária brasileira. Reconhecer
a doença e agir de forma proativa tratando o rebanho, assim como, adotar medidas de prevenção são de
extrema importância para evitar perdas clínicas, mitigar a disseminação no rebanho e diminuir o impacto das
perdas subclínicas relacionadas à doença.
Portanto, este documento visa orientar proﬁssionais de campo e produtores a reconhecer e dar ferramentas para o correto tratamento e prevenção da tripanosomose bovina.

Grupo de especialistas participantes:
Alexandre Souza (Gerente Técnico Pecuária – Ceva Brasil), Beatriz Ortolani (Gerente de Produtos – Ceva Brasil),
Cyrille Chevtzoff (Gerente Técnico Pecuária – Ceva AMMET), Evelise Fonseca (P&D Ceva Brasil), Fabiano
Antonio Cadioli (Unesp Araçatuba), Fernando Martino (Vet Campo - Argentina), Herakle Garcia (Venezuela)
José Rosélio Gomes (Zito) (Vet Campo – MG), Juan Munoz-Bielsa (Diretor Corporativo Ruminantes – Ceva),
Marcelo Ferreira (Diretor Pecuária Ceva Brasil), Marcos Malacco (Gerente Técnico Pecuária – Ceva Brasil),
Martin Allassia (Argentina), Múcio Flávio Barbosa Ribeiro (UFMG), Oclydes Barbarini (Ceva LATAM) ,
Rosângela Zacarias Machado (Unesp Jaboticabal), Rudsen Pimenta (Gerente de Produtos – Ceva Brasil),
Sandra Fernandez (Diretora de P&D Ceva Brasil) e Welber Daniel Zanetti Lopes (UFG).
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Este documento representa uma coletânea de opiniões dos participantes da reunião de especialistas em tripanosomose bovina realizada no dia
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Introdução
A tripanosomose bovina é uma doença de origem africana [1,2] e no Brasil é causada por um protozoário hemoparasita (parasita microscópico presente na corrente sanguínea) chamado Trypanosoma
vivax. Ele provoca um quadro sintomatológico no animal muito similar a “tristeza parasitária”, podendo
causar mortes ou, em sua fase crônica, causar perdas relacionadas ao menor ganho de peso, queda da
imunidade, perda de apetite, menor produção de leite e perda de desempenho reprodutivo.
Muitas vezes a tripanosomose pode passar despercebida por meses ou até anos, sendo muitas
vezes, confundida com a “tristeza parasitária” - tradicionalmente descrita pela associação de anaplasmose
e babesiose. Devido às altas endemias destes hemoparasitas (anaplasmose: tendo como causador a
bactéria Anaplasma marginale; babesiose: causada pelos protozoários Babesia bovis e Babesia bigemina e a tripanosomose: causada na América Latina pelo protozoário T. vivax), a maioria dos especialistas
concordam que a tradicional “tristeza parasitária” atualmente pode ser entendida como uma síndrome
debilitante para bovinos que na maioria das vezes inclui o tripanosoma de forma sinérgica à anaplasmose
e babesiose.

Tristeza parasitária bovina
Babesia

+

Anaplasma + Tripanosomose

Figura 1 – Babesia: protozoário intracelular; Anaplasma: bactéria e tripanosomose: protozoário extra-celular. Estes
3 hemoparasitas parecem estar associados na síndrome conhecida como
“tristeza parasitária bovina”.

São vários os tripanosomas que podem infectar bovinos, Trypanosoma brucei (causador da doença
do sono em humanos e disseminado pela mosca tsé-tsé, não reportado no Brasil), Trypanosoma theileri
(um hemoparasita que causa alterações clínicas em bovinos imunocomprometidos, [3]), Trypanosoma
congolense (não reportado sua presença no Brasil mas causador de sintomatologia similar ao T. vivax),
além de outros de menor importância em termos sanitários e zootécnicos [2]. Entretanto deve-se ressaltar
que o T. vivax é o mais importante para o setor pecuário no Brasil.
Apesar de sua importância para os ruminantes em geral, o T. vivax não representa riscos para os
seres humanos pois não é uma zoonose.
Após a infecção o T. vivax se multiplica rapidamente no sangue e entre 10 a 15 dias causa um pico
de parasitemia que pode ultrapassar 1 milhão de tripanosomas por mL de sangue. É nesse momento que
o animal apresentará quadros febris. Após o pico parasitêmico, cerca de 40 dias após a infecção, bovinos
sobreviventes entram em uma fase de cronicidade da doença, com sinais clínicos pouco evidentes, o que
permite a doença passar despercebida. Eventualmente, bovinos infectados que sofram algum estresse,
podem voltar a apresentar parasitemia intensa.
A anemia está relacionada com a produção de substâncias pelos tripanosomas que alteram a membrana das hemácias, fazendo com que o organismo não as reconheçam, e as eliminem por lise ou por
fagocitose, especialmente quando passam pelo baço. Como resultado desenvolve-se um quadro anêmico
grave que na fase crônica da enfermidade, contribui para a perda de peso acentuada e queda de imunidade, que pode favorecer a ocorrência de comorbidades (doenças paralelas).
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Relatos indicam que a tripanosomose chegou na América do Sul em 1830, mas estudos oﬁciais documentaram a presença do parasita a partir da década de 1940, no Pará. Mais recentemente, vários surtos
da doença, com consequente mortalidade, foram descritos por especialistas em muitas regiões do Brasil,
principalmente em áreas de concentração de produção leiteira, provavelmente associado ao compartilhamento de agulhas e/ou surtos de moscas hematófagas. Na reunião, especialistas de outros países da
América Latina, também expressaram sua preocupação com surtos de mortalidade de bovinos, na região
de fronteira com o Rio Grande do Sul, compatíveis com sinais clínicos da tripanosomose.
Apesar da importância do tema, existem poucos relatos sobre a endemia do T. vivax na América
Latina. Dados de vários estudos sobre a incidência do parasita indicam soropositividade em ruminantes da
ordem de 20 a 60% [2,8]. A ﬁgura abaixo de [2,9] resume a distribuição do T. vivax na América Latina e
como este hemoparasita vem se expandindo em direção ao sul do continente.

Figura 2 – Distribuição do T. vivax na América Latina
– fonte: adaptado de [2].

Nos últimos anos [10], a endemia relatada apresenta-se na ordem de 60% de soropositividade em muitas regiões do país, fato também mencionado pela Profª.
Rosângela Z. Machado (Unesp – Jaboticabal). Dentro
desse contexto, o Prof. Fabiano Cadioli (Unesp-Araçatuba) relata uma clara tendência de aumento de casos
desde 2007, sendo comuns nos estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e região nordeste em geral.
Fatores epidemiológicos locais contribuem para o
aumento dos insetos vetores. O interior do estado de São
Paulo é um exemplo pois relaciona-se o mal manejo do
vinhoto (resíduo de destilarias) com as altas infestações
de moscas hematófagas da espécie Stomoxys calcitrans
(ou mosca-dos-estábulos). Outras espécies de moscas
hematófagas são também importantes vetores como por
exemplo as moscas da família Tabanidae (mutucas) e da
espécie Haematobia irritans (mosca-do-chifre).

Além disso, qualquer objeto que favoreça o contato de sangue de um animal contaminado com
outro tem importância na transmissão do T. vivax, contribuindo na difusão da doença nos rebanhos, como
exemplo, o uso compartilhado de agulhas durante aplicação de ocitocina na ordenha ou mesmo durante
rotinas de vacinação em massa. A doença possui outros meios de transmissão como a transplacentária;
consumo de colostro de vacas infectadas e uso de sêmen infectado. A transferência de embriões de animais infectados está sendo atualmente estudada como uma possível via de contaminação.
Para piorar a situação epidemiológica da tripanosomose no Brasil, em muitos casos, produtores ao
identiﬁcar o problema na fazenda, preferem vender os animais ao invés de tratar e prevenir a doença. Este
tipo de conduta, associado ao desconhecimento da doença, estimula a disseminação do T. vivax.
Quanto às tentativas de controle da doença, foi evidenciado pelos especialistas a má utilização de
protocolos de tratamento e prevenção. Por exemplo, o uso de diminazeno ou imidocarb para o tratamento
da tripanosomose acaba mascarando a doença, pois estes medicamentos não são efetivos contra o T.
vivax, porém tendem a diminuir e mascarar a doença clínica, desta forma, o animal se torna um portador
crônico contribuindo para disseminação da doença.
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Como resultado, nas últimas décadas, a tripanosomose foi documentada em todas as regiões do
Brasil de forma crônica (subclínica), em que muitos animais podem estar infectados, mas – aparentemente – estão saudáveis. A forma subclínica da doença diminui o desempenho produtivo e reprodutivo do
rebanho, limitando a lucratividade do produtor. A situação é bastante preocupante pois estima-se que, em
algumas regiões, mais de 70% dos animais podem estar infectados pelo hemoparasita.
Estado

Amostras

Reagentes

GO

295

72.2%

MG

202

67.3%

PR

85

76.5%

SP

72

63.9%

Total Geral

654

70.3%

Fonte: Base de dados interna Ceva

Figura 3 – À esquerda: slide apresentado pelo Prof. Fabiano Cadioli ilustrando a presença da tripanosomose bovina causada pelo T. vivax de
forma disseminada no território nacional. À direita: proporção de animais reagentes ao diagnóstico por imunoﬂuorescência indireta (RIFI) para T.
vivax em fazendas com sinais clínicos sugestivos da tripanosomose – amostras de soro bovino examinadas entre 2016 e 2018 pela FAZU – Uberaba, MG.

A grande diﬁculdade encontrada a campo é a pouca conscientização por parte de consultores e
proprietários de que a tripanosomose é uma doença que requer intervenção imediata pois o rebanho se
encontra em risco. Animais aparentemente saudáveis podem ser portadores e disseminadores com baixos
níveis de parasitemia (não detectáveis por meio de testes microscópios). Segundo relatos do Prof. Welber
Lopes da UFG, após a introdução de uma agulha em um animal contaminado pela tripanosomose durante
uma rotina de vacinação, os próximos 5 animais podem ser infectados caso seja utilizada a mesma agulha
– o que evidencia a facilidade com que a tripanosomose pode se disseminar em um rebanho.
Além disso, sabe-se que animais aparentemente sadios e com baixa parasitemia podem voltar a
ter altas quantidades de parasitas no sangue (re-parasitemia) após algum tipo de estresse como privação
alimentar ou mesmo transporte [2].
Segundo Desquesnes, uma vez o animal contaminado, a taxa de “autocura” é de apenas cerca de
10 a 15% [2]. Portanto, a utilização de fármacos tripanocidas e medidas preventivas são determinantes no
combate à tripanosomose bovina.
Figura 4 – Vetores e rotinas de manejo
que comprovadamente podem disseminar
a tripanosomose em rebanhos de corte e
leite. No alto, da esquerda para direita respectivamente: Moscas do gênero Stomoxys
(mosca-dos-estábulos) (Fonte: Lyle Buss da
Universidade da Florida), da família Tabanidae
(mutucas) (Fonte: Phillip Kaufman da Universidade da Florida) e à direita, da espécie Haematobia irritans (mosca-do-chifre) (Fonte:
Foto do banco de imagens da Ceva). Abaixo,
da esquerda para direita: uso de ocitocina na
ordenha (agulha compartilhada) (Foto cedida
por Thiago Souza Azeredo Bastos) e rotina de
vacinação (agulha compartilhada).
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Sintomas mais comuns
Na forma aguda da doença os sintomas são similares aos da “tristeza parasitária” como anemia
(mucosas pálidas), febre intermitente, apatia, inapetência (diminuição de ingestão de alimento), perda
de peso, surtos de abortos e perda embrionária, diminuição acentuada da produção de leite, cegueira,
lacrimejamento intenso, aumento de linfonodos, edema submandibular, diarréia, quadros neurológicos
graves similares aos sintomas da raiva ou podem ser confundidos com febre do leite pós-parto, seguido
de decúbito que, normalmente, evoluem para morte do animal.
A infecção subclínica, tem maior reﬂexo ﬁnanceiro para os produtores, pois diminui de 10 a 50%
do potencial de produção de leite e ganho de peso, compromete eﬁciência reprodutiva em fêmeas e
machos, observados como a diminuição drástica nas taxas de concepção, maior incidência de retenção
de placenta e nascimento de bezerros fracos ou natimortos, além da redução da qualidade do sêmen de
touros infectados. Também são observados em bovinos infectados, artrites, opacidade ocular que pode
evoluir para um quadro ulcerativo grave com perda de visão similar à ceratoconjuntivite, além de lesões
em vários órgãos como coração, rins, fígado, baço e cérebro, o que compromete permanentemente a vida
e produção do animal.
A mortalidade súbita de muitos animais é o pior cenário relatado pelos produtores, embora ocorra
comumentemente. A ocorrência de óbitos está relacionada aos quadros de anemia severa, mais comum
na fase aguda da doença e lesões em múltiplos órgãos na fase crônica.
Perdas de ganho de peso de até 40% se comparado aos animais não infectados são observadas.
Em rebanhos leiteiros, menor ganho de peso em bezerras em fase de crescimento inﬂuenciam diretamente
nos indicadores futuros de produção.
Como descrito por vários especialistas na reunião, os achados de necropsia mais comuns incluem
icterícia da carcaça e mucosas, palidez, aumento de volume do fígado (hepatomegalia) e baço (esplenomegalia), edema pulmonar e hemorragias no subcutâneo, coração e cérebro.

Figura 5 – Exemplos de sinais clínicos em bovinos devido à contaminação por T. vivax. Ao alto à esquerda: perda de peso em
vacas de leite e corte (acentuada nos quartos-posteriores); no alto ao meio: mucosa pálida (indicativo de anemia). Abaixo ao
meio: alterações oculares menos intensa com presença de opacidade ocular; lesão ulcerativa associada ao lacrimejamento intenso (esquerda). Abaixo do meio à direita: lesões comumente encontradas na necropsia incluem coração aumentado e hemorrágico
(meio), baço com aumento acentuado de tamanho (direita).
Fonte: imagens de arquivo da Ceva ou cedidas pelo prof. Fabiano Cadioli (Unesp – Araçatuba).
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Como explicado pelo Prof. Welber Lopes, a perda de eﬁciência reprodutiva, morte embrionária precoce e a presença de abortos é um grande indicativo da presença do parasita. Vários casos de surtos com
T. vivax em Goiás foram relacionados com a diminuição da eﬁciência reprodutiva, ﬁcando recomendado o
diagnóstico diferencial para doenças que afetam a performance reprodutiva como: IBR, BVD, leptospirose,
neosporose, campilobacteriose, ureaplasma dentre outras.
Apesar de escassas, existem publicações que comprovam o impacto da tripanosomose na reprodução. A seguir, seguem os problemas relatados na literatura para fêmeas e machos segundo revisão do
tema [12]:
Fêmeas: Atraso na taxa de crescimento de novilhas e atraso de puberdade; anestro prolongado
no pós-parto devido ao balanço energético negativo mais acentuado e lesões degenerativas de glândulas
do eixo hipotálamo-hipóﬁse-gônadas; diminuição acentuada da taxa de concepção; abortos e perda embrionária precoce; partos prematuros, caso a contaminação ocorra no terço ﬁnal da gestação; nascimento
de bezerros fracos (transmissão do tripanosoma durante o período gestacional); bezerros natimortos e
retenção de placenta.
Machos: Atraso no crescimento e puberdade de touros a campo; orquites, com lesões testiculares
e no epidídimo; lesões nos túbulos seminíferos e em células de Sertoli; oligospermia (menor concentração
de células espermáticas no ejaculado); aumento de alterações e defeitos em células espermáticas. As
alterações na qualidade do sêmen de touros reprodutores pode ser notada em menos de 2 semanas após
a contaminação do animal.

Figura 6 – Exemplos de alterações no trato reprodutivo e fertilidade de bovinos machos e fêmeas afetados pela tripanosomose
bovina. No alto da esquerda para direita: degeneração testicular (Fonte: Foto cedida por João Diego de Agostini Losano) e feto
abortado (Fonte: foto cedida por Bernardo Bayeux). Abaixo da esquerda para direita: alteração de tecido placentário – fonte: [13],
degeneração de glândula uterina – fonte: [14].
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A diminuição do apetite e perda de peso foi muito bem caracterizada em um experimento realizado
por [7] utilizando fêmeas girolandas adultas inoculadas experimentalmente. Os animais infectados perderam peso retornando ao peso vivo original apenas 4 meses pós-infecção. Esse mesmo estudo também
caracterizou o perﬁl de parasitemia nos animais, que teve pico próximo entre 10 e 15 dias pós-infecção. A
partir de 40 dias pós-infecção a detecção dos tripanosomas não ocorreu com muita facilidade por meio de
testes diretos de microscopia e o teste de Woo.
Além de alterar o crescimento e atrasar o aparecimento da puberdade [12], a redução do apetite,
em particular no período peri-parto está relacionada com maiores taxas de doenças no pós-parto imediato
como: retenção de placenta e metrite [16], maior incidência de cetose e outras doenças metabólicas [17],
além de causar uma queda acentuada na qualidade embrionária e menor fertilidade de vacas em idade
reprodutiva [18].

Perdas econômicas
Quanto aos prejuízos ﬁnanceiros, podemos inferir perdas na ordem de 10 a 50% do potencial do
animal, considerando a redução no desempenho reprodutivo, incluindo menor taxa de concepção e surtos
de abortos; menor ganho de peso na fase de recria; além de comorbidades variadas devido imunossupressão.
Em um relato de caso do grupo da UFMG, ocorrido em uma fazenda de leite em Minas Gerais, a
taxa de concepção passou de ~40% para ~24% após o aparecimento da tripanosomose [19,20]. Esta
queda na taxa de concepção pode representar, de acordo com modelos de cálculo de custo de reprodução de rebanhos leiteiros, perdas econômicas de R$ 700 a R$ 800 reais por vaca/ano (Fonte: Dairy Cattle
Repro Council - EUA) sem contar as perdas devido à menor produção de leite e ganho de peso.
Foi reportado que animais aparentemente sadios, mas infectados com o T. vivax, perdem cerca de
20 a 25% do seu potencial de produção leiteira [8]. Como exemplo, em um rebanho com 100 vacas em
lactação e média de 20 litros/vaca/dia, a presença da tripanosomose, de forma subclínica, causará uma
perda de leite diária para o rebanho da ordem de 400 a 500 litros. Considerando o preço do litro do leite
cerca de R$ 1,55 isto signiﬁca um prejuízo de aproximadamente R$700/dia.
Obviamente, estimar perdas ﬁnanceiras suplementares devido ao aumento de incidência de outras
doenças é algo bastante complexo. Existem vários relatos de aumento da incidência de mastites, doenças
metabólicas e mesmo nascimento de bezerros fracos e doentes. Portanto, as perdas econômicas têm grande impacto para propriedades em áreas endêmicas e uma análise ﬁnanceira cuidadosa deve ser levada em
consideração pelo técnico responsável para estimar o custo/benefício de possíveis tratamentos. Além do
tratamento, mudanças no manejo devem ser implementadas nos programas de combate à doença.

Aspectos relacionados a legislação
A Instrução normativa nº 50 indica a notiﬁcação compulsória da doença apenas em situações determinadas, como em casos de mudanças repentinas e inesperadas nos parâmetros epidemiológicos, distribuição, mortalidade, incidência ou em casos de doenças erradicadas ou nunca registradas no país. Quanto
à tripanosomose bovina no Brasil existe a necessidade de notiﬁcação compulsória, em particular devido
ao provável aumento de casos nos últimos anos como descrito na legislação. Entretanto ainda existe um
grande desaﬁo em relação aos procedimentos de diagnóstico e tratamento que devem ser seguidos após
a identiﬁcação da doença.
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Diagnóstico
O diagnóstico laboratorial deve ser feito quando surgem sinais clínicos compatíveis com a suspeita
de tripanosomose. Porém, como vimos anteriormente, os sintomas da tripanosomose são inespecíﬁcos,
sendo confundidos com outras doenças muito comuns a campo. De qualquer forma, quando existe a
suspeita clínica temos disponíveis testes de microscopia direta como o esfregaço sanguíneo, teste de gota
espessa, “buffy coat” e o teste de Woo (micro hematócrito utilizado para aumentar a sensibilidade do teste
direto). Os testes de microscopia direta têm a vantagem do baixo custo e podem ser feitos a campo, porém
a grande desvantagem dos testes diretos é a baixa sensibilidade, e por isso, somente devem ser utilizados
em casos de doença aguda (alta parasitemia) e, mesmo assim, a sensibilidade é bastante limitada como
descrito por [21]. Apesar disso, esse tipo de diagnóstico a campo é de suma importância, pois não temos
uma rede organizada de laboratórios no Brasil limitando a possibilidade de outros tipos de diagnósticos
mais sensíveis.
Em geral, a recomendação dos especialistas é a realização do diagnóstico utilizando testes sorológicos ELISA ou RIFI que detectam anticorpos contra o tripanosoma. A vantagem destes testes é a maior
sensibilidade com boa especiﬁcidade, além do relativo custo baixo. É importante lembrar que quando
anticorpos são detectados isso não quer necessariamente dizer que o animal tem uma parasitemia ativa,
a presença destes anticorpos indicam que o animal entrou em contato com o protozoário anteriormente.
Lembrando que em situações de estresse, esse animal que aparentemente está saudável pode adoecer
rapidamente.
Outra situação ao se utilizar o diagnóstico do tipo sorológico que pode confundir produtores e técnicos está relacionado com a possibilidade de resultados falso-positivos após a utilização de medicamento
tripanocida, mesmo após a cura completa do animal. O contrário também pode ocorrer. Após o uso de
drogas tripanocidas, os anticorpos podem cair rapidamente e os testes sorológicos podem indicar que os
animais estão livres do tripanosoma, sendo que a parasitemia pode estar bastante baixa mas o animal ainda se encontra contaminado. Ou seja, a interpretação de resultados de exames a base de sorologia é mais
complexa caso o animal tenha recebido algum tipo de droga tripanocida. Nesses casos, recomenda-se a
utilização de exames mais especíﬁcos como a PCR-LAMP (mais especíﬁco que o PCR convencional), ou
ainda esperar pelo menos 6 meses após o último tratamento com drogas tripanocidas para a utilização de
testes sorológicos.
Outra possibilidade de diagnóstico são os testes moleculares como a PCR que detectam a presença
do DNA do tripanosoma. A vantagem é sua maior sensibilidade e alta especiﬁcidade, porém o custo pode
ser proibitivo para rebanhos comerciais. Dados recentes do laboratório do Prof. Cadioli indicam que testes
de PCR convencionais não são necessariamente sensíveis o suﬁciente e em caso da utilização de testes
moleculares ﬁca recomendada a utilização de testes PCR-LAMP [22].
A ﬁgura abaixo representa um sumário sobre a sensibilidade dos testes mencionados.
Fase crônica

Fase aguda

Parasitas

Sorologia

Sensibilidade dos testes

Parasitemia
(contagem parasitas no sangue)

Moleculares

Figura 7 – Diagrama esquemático mostrando a sensibilidade
dos testes de diagnóstico para tripanosomose bovina em relação a parasitemia no animal e de acordo com a fase da doença:
aguda versus crônica.

Parasitológico direto
0

12-15

45

Dias após infecção
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A seguir apresentamos uma sequência recomendada pelos especialistas para rebanhos que tenham a necessidade de realizar exames para pesquisa de T. vivax:
1. Primeiramente, veterinários de rebanhos em áreas endêmicas devem identiﬁcar os principais sintomas da doença.
2. Uma vez deﬁnida a possibilidade da presença de tripanosomose no rebanho, devemos proceder
com diagnóstico por meio de metodologia de Woo [23,24]. Vale lembrar que apesar de sua praticidade e baixo custo, a microscopia direta tem baixa sensibilidade, sendo recomendados testes
complementares com base em sorologia para pesquisar a possibilidade da presença da doença no
rebanho.
3. Recomenda-se a utilização de testes sorológicos em segunda instância. Estes testes são baseados
em técnicas de RIFI ou ELISA para detecção de anticorpos. Importante lembrar que a presença
de anticorpos anti-T. vivax detectados não diz que os animais estejam infectados, mas que tiveram
contato com o parasita, embora sem nenhuma sintomatologia clínica, ou seja, existe uma grande
chance de serem portadores sãos. Ainda, estes animais podem ser uma fonte infectante para outros bovinos, sendo importante para consideração do plano de combate à doença. Caso positivo na
sorologia, associado à suspeita clínica, a recomendação feita pela grande maioria dos especialistas
é o tratamento imediato de todo rebanho com o isometamidium (Vivedium®, Ceva Saúde Animal).
4. O uso de testes moleculares como a PCR pode ainda ser utilizado devido sua maior sensibilidade.
De forma ideal, recomenda-se a utilização do teste de PCR-LAMP (“loop mediated isothermal ampliﬁcation”), devido sua maior sensibilidade. Apesar da possibilidade de testes moleculares mais
especíﬁcos, os especialistas recomendam que a detecção de anticorpos com métodos sorológicos
indicam a presença do patógeno.

Recomendações para coleta de sangue
para análise laboratorial
O tipo de exame a ser realizado no laboratório vai determinar como enviar as amostras de sangue e soro.
Amostras de sangue devem ser mantidas refrigeradas desde a coleta até sua chegada ao laboratório. Falhas de
refrigeração podem afetar drasticamente o resultado dos exames, gerando falso-negativos devido à degradação de
anticorpos contra o tripanosoma, no caso de exames sorológicos.
Portanto, é necessário seguir os passos abaixo para coleta e envio de sangue e/ou soro para exames sorológicos ou moleculares em laboratórios de referência:
1. O sangue deve ser coletado em tubos de 5 a 20 mL a vácuo da região do pescoço (veia jugular). Evite coletar
sangue da veia caudal devido a possibilidade de contaminação da amostra por fezes.
2. Exames sorológicos (RIFI ou ELISA): utilize tubos sem anticoagulantes ou com aceleradores de coagulação. Coloque a amostra de sangue, devidamente identiﬁcada, imediatamente sob refrigeração e logo após
a coagulação, transﬁra o soro para um tubo do tipo Eppendorf que deve ser congelado imediatamente até
o envio para o laboratório. Lembre-se que amostras com hemólise não serão processadas pelo laboratório
devido a interferência no teste.
3. Exames moleculares (PCR-LAMP): nesse caso temos que enviar sangue total coletado em tubos contendo EDTA. A amostra também deve ser refrigerada, imediatamente, após a coleta. Importante: NÃO
utilize tubos heparinados, pois o resultado do teste molecular será comprometido.
4. O envio das amostras deve ocorrer preferencialmente às segundas-feiras para evitar atrasos de transporte
relacionados ao ﬁnal de semana. De forma ideal, utilizar uma quantidade de gelo seco ou gelo reciclável que
permita que as amostras cheguem no laboratório adequadamente refrigeradas – superestimar a quantidade
de gelo seco ou gelo reciclável é sempre uma boa opção.
5. As amostras devem ser enviadas juntamente com um formulário contendo informações da pessoa que postou
como: nome completo, e-mail, endereço, telefone para contato, número de amostras enviadas, tipo de material enviado, espécie animal, categoria animal (bezerro, vacas em lactação, touro, etc), sempre especiﬁcando
o tipo de exame a ser realizado e qual doença deve ser pesquisada.
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Tratamento & prevenção
A droga mais eﬁciente no tratamento da tripanosomose bovina causada pelo T. vivax é o cloridrato
de isometamidium - Vivedium®, Ceva Saúde Animal - principalmente devido sua longa meia-vida e ação
preventiva [25]. Vivedium® deve ser administrado na dose de 1mg por kg de peso vivo do animal em um
protocolo de 3 a 4 tratamentos sequenciais, com intervalos de 4 a 3 meses, respectivamente, dependendo
da gravidade do surto. Dosagens de Vivedium® menores que 1mg por kg não são recomendadas em
casos de endemias em que mais de 5 a 10% dos animais estejam infectados, conforme recomendações da
FAO [25]. Além disso, estimativa errônea de peso dos animais pode provocar a subdosagem favorecendo
o aparecimento de cepas resistentes.
De forma complementar, é também recomendado a utilização de drogas especíﬁcas para o tratamento de tristeza parasitária por babesia (ex: diminazeno - Vivazene®, Ceva Saúde Animal) e anaplasma
(ex: oxitetraciclina - Oxitape L.A.®, Ceva Saúde Animal) pelo menos 2 semanas antes do início do protocolo com Vivedium®, especialmente em animais com anemia acentuada e condição corporal muito baixa
– essa recomendação é devido a comum associação da babesia, anaplasma e tripanosomose. Outros
tratamentos de suporte também podem ser úteis como anti-inﬂamatórios não esteroidais (Ketofen® 10%,
Ceva Saúde Animal) para combater a febre e a inﬂamação (excesso de radicais livres que daniﬁcam os tecidos); complexos de aminoácidos, vitaminas e minerais (Roboforte®, Ceva Saúde Animal) como suporte
durante o período de recuperação do animal.
A ﬁgura abaixo resume o protocolo Ceva de tratamento da tripanosomose bovina causada pelo
T. vivax.

Figura 8 – Sugestão de protocolo Ceva de tratamento para rebanhos diagnosticados com T. vivax.

Existe uma certa divergência entre especialistas quanto à adoção do tratamento do rebanho frente à
conﬁrmação de animais com sorologia positiva. Alguns pesquisadores sugerem o uso do Vivedium® apenas nos animais com sinais clínicos evidentes ou tratamento massivo quando todo o rebanho apresenta
sintomas clínicos. Outros pesquisadores, defendem o tratamento de todo o rebanho após a conﬁrmação
do diagnóstico positivo como forma de inibir proativamente maiores perdas ﬁnanceiras devido a doença
subclínica e risco de rápida disseminação da doença no rebanho. Entendemos que uma avaliação de
custo-benefício, incluindo uma análise de risco de epidemia iminente, deve ser realizada pelo veterinário
responsável de forma a implementar o tratamento conforme a situação de manejo local.
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Diferença entre cura temporária (diminuição
da parasitemia-doença crônica) vs cura total
Em alguns casos, drogas com ação tripanocidas como o diminazeno podem somente diminuir a
parasitemia do animal acometido pelo T. vivax – o animal portanto não ﬁca totalmente curado e livre dos
parasitas, mas apresenta redução na parasitemia, podendo ser um reservatório e fonte constante de transmissão. Assim, animais tratados somente com diminazeno reduzem a parasitemia a níveis muito baixos e
pela técnica direta não são detectados, mas após 60 dias de tratamento os parasitas foram detectados
pela PCR-LAMP (informação pessoal Profª. Rosângela Z. Machado - Unesp).
É importante ressaltar que uma baixa parasitemia ainda causará perdas subclínicas, como discutido
anteriormente, com menor performance de ganho de peso, menor produção de leite e baixa fertilidade.
Portanto, deve-se evitar a utilização de drogas e protocolos de tratamento que não atinjam a cura total.
Ficou claro durante a reunião dos especialistas que o tratamento de animais com parasitemia conﬁrmada por T. vivax com drogas normalmente utilizadas para tratamento de babesiose (diminazeno e
imidocarb) não promovem a cura total do animal, exceto em alguns casos de cepas mais sensíveis como
comentado pela Profª. Rosângela da Unesp de Jaboticabal.
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Figura 9 (adaptado de Desquesnes, 2004) – Ilustra situações de falha do tratamento com diminazeno de ambas doses
de 3.5 e 7.0 mg/kg. Ocorre inicialmente a diminuição da parasitemia do animal, porém fatores estressantes como transporte de
animais (à esquerda) ou restrição alimentar (à direita) podem desencadear uma re-parasitemia de T. vivax.

Portanto, como descrito por [27], Vivedium® é conhecidamente a droga de escolha dos casos de
tripanosomose bovina causada pelo T. vivax especialmente aquelas resistentes ao diminazeno. [21] e [28]
utilizaram cepas comuns na América Latina de T. vivax e concluíram que cepas resistentes ao diminazeno
eram muito sensíveis ao isometamidium, o qual promoveu proteção efetiva contra re-infecções por aproximadamente 4 meses.
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Comentários finais
A tripanosomose bovina causada pelo T. vivax é uma doença infecciosa com grande impacto econômico. Medidas preventivas assim como tratamento imediato devem ser implementados se conﬁrmada
a presença do parasito no rebanho. O T. vivax está presente em todas as regiões do Brasil e a falta de
diagnóstico e reconhecimento dos principais sinais clínicos podem agravar a disseminação da doença. A
utilização de métodos sorológicos como RIFI e ELISA apresentam boa sensibilidade e preços acessíveis ao
produtor. Devido à rápida transmissão horizontal, a presença de uma pequena porcentagem de animais
positivos pode justiﬁcar a implementação de medidas preventivas e tratamento massivo do rebanho para
inibir o ciclo da tripanosomose.
Segundo relatos de especialistas, o tratamento da tripanosomose causada pelo T. vivax deve se basear em tratamentos sequenciais do Vivedium®, associado às medidas preventivas que incluem descarte
de animais em estado avançado da doença, combate às moscas hematófagas, evitar o uso compartilhado
de agulhas, esterilização adequada de fômites, evitar entrada de animais sem informação prévia de possível contaminação pelo T. vivax.
Obviamente, o desenvolvimento de uma vacina eﬁcaz contra a tripanosomose bovina representaria
um grande avanço no combate dessa doença no país, porém isso ainda não é uma realidade.

(Fonte: Foto do banco de imagens Ceva)
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