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A partir do controle da transmissão natural da doença de Chagas, especialmente mediante a 
erradicação do principal vetor em vários estados brasileiros, as transfusões sanguíneas tornaram-
se uma fonte em potencial para a transmissão dessa zoonose. A utilização da violeta genciana 
como quimioprofilaxia da doença de Chagas transmitida por transfusão, especialmente em áreas 
endêmicas, tem sido o protocolo utilizado, ainda hoje, nos hemocentros brasileiros. A despeito da 
utilização desse corante sobre bolsas de sangue contaminadas com a forma tripomastigota de 
Trypanosoma, o presente projeto foi realizado com o intuito de investigar o efeito in vitro da 
violeta genciana sobre o crescimento de epimastigotas da cepa Y de T. cruzi isolada em 1953 a 
partir de xenodiagnóstico de amostra de paciente na fase aguda da doença de Chagas. Com essa 
finalidade, cultivos das epimastigotas foram mantidos em meio "Liver Infusion Tryptose" (LIT) 
através de repiques realizados a cada 72-96 h, retirando-se do meio exaurido uma suspensão das 
células e transferindo-a para um tubo contendo meio novo. Para os ensaios de crescimento, um 
inóculo de 100.000 epimastigotas foram incubadas a 28ºC em meio LIT contendo o corante nas 
concentrações de 0,1 a 0,3 % durante 24 e 48 horas. Nesses ensaios, o número de epimastigotas 
foi estimado a partir de contagens em hemocitômetro. De acordo com as observações feitas no 
presente estudo, a violeta genciana promoveu inibição do crescimento em todas as concentrações 
avaliadas, sendo observadas taxas superiores a 96% após 48 h de incubação. Estudos prévios 
investigaram alterações ultraestruturais após incubação de diferentes estágios do T. cruzi na 
presença da violeta genciana. Esses trabalhos verificaram que a incubação do protozoário com 
baixas concentrações do corante durante 15 a 30 minutos resultou no aumento do volume 
mitocondrial. Visto que, o protozoário, tanto na forma tripomastigota quanto epimastigota 
apresenta apenas uma única mitocôndria, danos a esta organela prejudicarão sensivelmente a 
produção de energia para a realização das suas atividades metabólicas. Isso provavelmente 
promoveu a morte das culturas de epimastigotas analisadas em nosso estudo. De posse dessas 
informações, pode-se concluir pelos resultados encontrados por nosso estudo que a violeta 
genciana apresenta efeito tóxico sobre culturas de epimastigotas da cepa Y de T. cruzi. Tal efeito 
pôde ser comparado à quimioprofilaxia exercida sobre as bolsas de sangue de doadores infectados 
cronicamente por este protozoário nos hemocentros brasileiros. Entretanto, não se pode afirmar 
que o mecanismo tóxico sobre as nossas culturas tenha sido por deposição única e exclusivamente 
sobre a mitocôndria das epimastigotas, visto que as as células tratadas não foram avaliadas 
quanto às alterações morfológicas.     Unoeste     
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       A leishmaniose visceral (LV) é um sério problema de saúde pública e tem se expandido em 
território paulista. Zoonose causada pelo protozoário Leishmania infantum (sinonímia-Leishmania 
chagasi), transmitida, principalmente, pela picada do Lutzomyia longipalpis. O presente estudo 
teve por objetivo analisar a atuação do Centro de Laboratório Regional Instituto Adolfo Lutz de 
Presidente Prudente, no controle de qualidade do diagnóstico da LV canina, no período entre 
abril/2012 e abril/2017. No período analisado, foram ministradas 26 capacitações a 28 municípios, 
para utilizarem o TR DPP BioManguinhos como teste de triagem para LV canina; 60 visitas técnicas 
a 25 municípios e analisadas 1.126 amostras de soro enviadas pelos serviços de zoonoses 
municipais para controle de qualidade, sendo 752 amostras não reagentes e 374 reagentes no TR 
DPP BioManguinhos. É de grande importância em Saúde Pública a atuação do laboratório de 
referência regional no controle de qualidade do diagnóstico da LVC.  Ministério da Saúde e 
Instituto Adolfo Lutz. 

 


