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~MILE BRUMPT 
O xenodiagnóstico: aplicação ao diagnóstico de 

algumas infecções parasitárias e em 

particular a tripanossomose de Chagas. 

Anais Paulistas de Medicina e Cirurgia, 3(5): 97-102, 1914. 



Émile Brumpt (1877-195 l) 

Parasitologista francês, descobriu o parasito responsável pela 

malária aviária, Plasmodium gallinaceum. Desenvolveu a técnica 

do xenodiagnóstico para as doenças parasitárias e realizou estudos 

importantes sobre malária, doença de Chagas, doença do sono, 

leishmanioses, oncocercose e esquistossomose urinária. 
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O XENODIAONOSTICO 
APPLICAÇÃO AO DIAGNOSTICO DE ALGUMAS INFECÇÕES 

PARASITARIAS E EM PARTICULAR Á TRVPANOSOMOSE DE CHAGAS 
POR 

E. BRUMPT 
Profon or de Parasltologia da Faculdade de Medicina de São P.aulo 

(Trabalho do Laboratorio de Parasitologia da mesma Faculdade) 

LE XENODIAONOSTIC 
APPLICATION AU DIAGNOSTIC DE QUELQUES INFECTIONS 

PARASITAIRES ET EN PARTICULIER Á LA TRVPANASOMOSE CHAGAS 
PAR 

E. BRUMPT 
Proftnour dt Paro.a itologlt do la Faoultó de M dlcl no do Sl o Paulo 

(Travnll du L.aborn tol ro do Para1ltolo11lo do 111 mGmt F110u lt6) 

Dou o nome de Xenodiagnostico (d e 
~evos, hospede) ao diagnostico que proponho 
fazer por meio do hospede, agente vector da 
molestia parasitaria, ou, por meio de um 
hospede vicariante que possa garantir a cul
tura e evolução do parasita, E' em summa 
uma cultura natural do parasita nos hospe-
des favoraveis. • 

O diagnostico das molestias parasitarias 
do sangue é ás vezes muito delicado. Nas 
trypanosomoses em particular, não só no ho
mem como nos animaes os mais diversos, 
sabe-se como é dífficil por vezes verificar a 

Je donne te nom d'e Xenodiagnostic 
( de ~evos, hôte) au diagnostic que je pro· 
pose de faire au moyen de l'hôte agent vec
teur habituei de la maladie parasitaire, ou, à 
l'aide d'un hôte vicariant pouvant assurer la 
culture et l'évo lution du parasite. C'est en 
somme une culture naturelle du parasite chez 
des hôtes favorables. 

Le diagnostic des maladies parasitaires 
du sang est parfois tres délicat. Dans les 
trypanosomoses en particulier, aussi bien chez 
l'homme que chez les animaux les plus di
vers, on sait combien il est parfois difficile 
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existencia dos trypanosomas, pelo exame 
directo. Pode-se então empregar para o dia
gnostico a centrifugação, a inoculação nos 
animaes sensíveis ou a cultura em certos 
meios. Infelizmente em bastantes casos, estes 
meios se não podem utilisar ou dão resul
tados negativos. 

Desde 1904, ao estudar a evolução dos 
trypanosomas dos peixes, chamou-me at
tenção o apparecimento de culturas abun
dantes de trypanosomas no estomago de 
sanguesugas novas que sugaram peixes in
demnes, pelo exame directo, de trypanosomas 
ou tendo mostrado sómente trypanoplasmas. 

Tive occasião, bem a miudo, depois 
dáquella epocha, de verificar factos seme
lhantes. Appliquei este processo de diagnos
tico pelas sanguesugas novas (1) ao estudo 
dos trypanosomas dos b~trachios e das ser
pentes do Brasil. 

As sanguesugas estudadas no Brasil per
tenciam a duas especies. A primeira é uma 
especie brasileira, Placobdella brasiliensis -
Brumpt, 1914 - commum nas rans do Brasil 
e hospede transmissor do Trypanosoma 
leptodactyli, Carini - como pud(' demons
trar. (2) No decurso de trabalhos feitos no 
Instituto de Vital Brasil, de Butantan, appli
quei o xenodiagnostico ao estudo dos trypa
nosomas das serpentes. 

Consegui primeiramente demonstrar que 
os trypanosomas - Trypanosoma Brasili, 
Brumpt, 1914 - d'uma serpente aquatica-

(1) Utilisam-se estas sanguesugas ou logo depois de 
nascidas, quando fique provado que nunca apresentem 
infecção hereditari:o. ou depois de varios repastos em 
animaes não infestados. Este ultimo processo permitte 
terem-se sanguesugas mais edosas e volumosas, que su
gam maior quantidade de sangue. 

(2) O Trypauosoma leptodactyli de Carini é a forma 
joven dum grande trypanosoma do Leptodac~yl11s ocella
tus. Não tenho terminada a memoria com figuras que 
devo publicar sobre sua evolução. Resumo no entanto 
sua historia dizendo que a foi ma saniruicola se apresenta 
em bola, perde seu flage llo e se divide primeiramente 
em dois no estomago da sanguesuga; em seguida, de
pois de uma evolução normal dá Trypanosomas metacy
clicos que passam para a bainha da tromba e são ino
culados ás rans . 

de déceler l'existence de trypanosomes par 
l'examen direct. On peut alors employer, 
pour faire le diagnostic, la centrifugation, 
l'inoculation aux animaux sensibles ou la 
culture sur certains milieux. Malheureuse• 
ment, dans bien des cas, ces moyens ne sont 
pas uti)isables ou donnent des résultats né
gatifs. 

Des 1904, en étudiant l'évolution des 
trypanosomes des Poissons, j'avais été frappé 
de l'apparition de cultures abondantes de 
trypanosomes dans l'estomac de sangsues 
neuves ayant sucé des Poissons indemnes de 
Trypanosomes à l'examen direct, ou, ayant 
montré seu)ement des Trypanoplasmes. 

j'ai eu bien souvent l'occasion, depuis 
cette époque, de verifier des faits semblables. 
j'ai appliqué ce procedé de diagnostic, par 
Jes sangsues neuves (1), á l'étude des trypa
nosomes des Batraciens et des serpents du 
Brésil. 

Les sangsues étudiées au Brésil appar
tenaient à deux especes. La premiere est 
une espece brésilienne - la Placobdella bra
siliensis - Brumpt 1914, commune sur les 
Grenouilles du Brésil et hôte transmetteur du 
Trypanosoma leptodactyli, Carini-, ainsi que 
j'ai pu !e démontrer (2). La seconde est la 
Placobdella catenigera de la France Meridio
nale dont je poursuis l'élevage de puis 1906. 

En faisant piquer des Grenouilles con
siderées comme non infectées aprés un ou 
plusieurs examens négatifs par des sangsues 
neuves, j'ai eu des cultures abondantes chez 
ces dernieres. Le fait est facile á expliquer 

(1) Les sangsues sont utilisées soit des leur naissance, 
quand il est démontré qu'elles ne présentent jamais d 'in• 
fection héréditaire, soit apres plusieurs repas sur des 
animaux non infectés. Ce dernier procédé permet d'avoir 
des sangsues agées plus volumineuses et suçant une plus 
grande quantité de sang. 

(2) Le Trypanosoma leptodactyli de Carini est la 
for~e jcune d'un grand Trypanosome du Leptodactylus 
ocel/atus. Le mémoire avec figures que je dois publier 
sur son évolution n 'est pas terminé. Je rés um e son his
toire en disant que la forme sanguicole se met en boulet 
perd son fl agelle et 5e divise d'abord en deux dans l'es• 
tomac de la sangsue, puis aprés une évolution normale 
dorme des Trypanosomas metacycliques. Ceux-ci passent 
dans la gaine de la trompe et sont inoculés aux Ore
nouilles. 
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Helicops modestas - evoluiam facilmente era
pidamente na Placobdella brasiliensis. 

Contava eu dar u~a descripção com
pleta da Placobdella brasiliensis, n. sp., na 
memoria que esperava publicar sobre a evo
lução do Trypanosoma leptodactyli, porém 
minha brusca partida para a guerra franco
alleman fez fracassar meus projectos. Con
tento-me pois em dizer que esta sanguesuga, 
de côr verde azeitona carregada, apresenta 
pequenas manchas amarellas, pode attingir a 
6 centimetros de comprimento e apresenta 
uma consistencia molle como a Memiclepsis 
tesselata, nadando bem e podendo ir á cata 
de sua presa. A criação délla é facil; obtive, 
com um pouco de paciencia, milhares de 
exemplares que me serviram e me hão de 
servir para numerosas experiencias. 

i Esta sanguesuga alimenta-se facilmente 
de rans de diversas especies, de crocodilos, 
serpentes, tartarugas, mas recusa picar certos 
sapos e peixes. Ao cabo do sexto repasto o 
animal torna-se adulto; na copula, os ani
maes applicam-se um ao outro, spermato
phoros; a fecundação effectua-se, como habi
tualmente, pela via hypodermica. A postura 
se faz sob o ventre; os ovos amarellos, con
tidos em casulos hyalinos, apegam-se uns 
aos outros. 

Um animal pode pôr, conforme o seu 
tamanho, de trinta a cem e mais ovos. 

O Trypanosoma Brasili muito se parece 
com o Trypanosoma leptodactyli adulto; evo• 
lue rapidamente no estomago da Placobdella 
brasiliensis e dá, em algumas semanas, for
mas metacyclicas extremamente numerosas. 
Estas formas metacyclicas não passam para 
~ bainha da tromba, mesmo depois de varios 
mezes, e é provavel que a serpente se in
feste ingerindo as sanguesugas parasitadas. 

A evoluçã-o deste Trypanosoma se faz tam
bem na Placobdella ca~enigira. 

Ao estudar a evolução, na Placobdella 
brasiliensLç, d'urna Hemogregarina de outra 
serpente - Radinia Merremii - surprehen
deu-me achar em abundancia, no estomago 
das sauguesugas, flagellados e finalmente 
Trypanosomas metacyclicos. 

ººº 

par l'excellence de l'hôte transmetteur chez 
leque! l'évolution se fait dans 100 pour cent 
des cas et d'autre part par la quantité de 
sang ingérée qui est de 10 a 500 fois plus 
grande que la goutte de sang susceptible 
d'etre examinée au microscope. 

Au cours des travaux faits à l'lnstitut de 
Vital Brasil à Butantan (São Paulo) j'ai ap
pliqué ce Xenodiagnostic à l'etude des Try
panosomes des Serpents. J'ai d'abord pu 
démontrer que les trypanosomes, Trypanoso
ma Brasili, Brumpt 1914 - d'un serpent aqua
tique l'Melicops modestas évoluait facilement 
et rapidement chez la Placobdella brasiliensis. 

J'espérais donner une description com
plete de la Placobdella brasiliensis n, sp. dans 
le _mémoire que je comptais pub)ier sur l'évo
lution du Trypanosoma leptodactyli; mon brus
que départ pour la guerre franco-allemande 
a. changé mes projets. - Je me contente de 
d1re que cette sangsue de couleur vert olive 
foncé présente de petites taches jaunes; elle 
peut atteindre 6 centimetres de longueur et 
présente une consistance molle comme l'Hemi
clepsis lesse/ata, elle nage bien et peut aller 
à la recherche de sa proie. L'élevage en est 
facile; avec un ·peu de patience, j'en ai obte
nu des milliers d'exemplaires qui m 'ont servi 
et serviront pour de nombreuses expériences. 

Cette sangsue se nourrit facilement sur 
des Orenouilles d'especes diverses, sur les 
Crocodiles, Serpents, Tortues, mais refuse de 
piquer certains Crapauds et les Poissons. 

Au bout du sixieme repas l'animal devient 
adulte; en s'accouplant les animaux d epo
sent des spermatophores; la fécondation est 
comme d'habitud e, effectué par la voie hy
podermique. La ponte s'e ffectue sous le ven
tre ; les reufs ia.un es contenus dans des cocons 
hyalins sont accolés les uns aux autres. Un 
animal peut pondre, suiva nt sa taille, de trente 
à cent et quelques reufs. 

Le Trypanosoma Brasilt~ ressemble beau
coup au Trypanosoma leptodactyli adulte ; il 
évolue rapidem ent dans l'stomac de la Placob
della brasiliensis et donne, en quelques se
maines, des form es m étacycliques extréme
ment nombreuses. Ces form es métacycliques 
ne passent .pas dans la gaine de Ia trompe, 
même apres plus ieurs mois, et il est p ro
bable que le serpent s'infecte en eng érant Jes 
sangsues parasitees. L'evol11tion de ce Try
panosomes s'effectue aussi chez Placobdella 
catenigera. 

En étudiant l'évolution , chez Placobdella 
brasiliensis, d'une Hémogregarine d 'un autre 
serpent vivant volo ntiers dans l'eau, le Radi
nia M errimii, j'a i été surpris de t rouve r en 
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foi sómente em um quinto exame a 
fresco que pude encontrar no sangue da 
serpente o Trypanosoma cuja existencia me 
era assignalada pelo Xenodiagnostko. 

O Trypanosoma de Radinia Merremii 
parece-se muito com o Trypanosoma Brasili. 
A falta de animaes novos impedio-me de 
estabelecer a identidade e differenciação 
delles. 

Em uma cobaya infestada com o Trypa
nosoma Cruzi (vírus da Bahia), e não tendo 
Trypanosomas pelo exame directo, a existen
cia do parasita poude ser demonstrada, fa
zendo picar este animal por larvas, no terceiro 
estadi~, do Triatoma (Conorhinus) megista. 

fazendo nymphas de T. megista picar 
tres crianças atacadas da molestia de Chagas, 
antiga, só tive resultados negativos, identicos 
aliás aos obtidos por outros meios de dia
gnostico. 

Em casos recentes da Molestia de Chagas 
a infecção certamente se faria- Os Triatomas 
são capazes, com effeito, de garantir em 
qualquer edade, a -cultura do Trypanosoma 
Cruzi, e, como podem absorver de 1 O a 500 
vezes mais sangue que a quantidade que se 
pode pôr entre lamina e lamínula, apresen
tam elles vantagens consideraveis sobre o 
exame directo. 

Os triatomas são mais vantajosos . que 
as Cobayas cujos leucocytos podem destruir 
alguns raros Trypanosomas inoculados com 
o sangue de um doente. 

Para o diagnostico da molestia de Cha
gas, pois, julgo ser conveniente tentar o Xe
nodiagnostico com larvas ou nymphas de 
Triatomas, todas as vezes que os outros meios 
não sejam applicaveis ou se mostrem 
negativos. 

A criação dos Triãtomas necessari0s para 
o Xenodiagnostico da molestia de Chagas é 
das mais simples. 

Partindo de ovos, obtem-se larvas in
demnes de parasitas, as quaes podem ser 
alimentadas em animaes sãos ou refractarios 
á infecção pelo Trypanosoma Cruzi, como 
gallinhas e pombos. 

abondance dans l'estomac des sangsues des 
flagelles et facilement des Trypanosomes mé
tacycliques. C'est seulement à un cinquieme 
examen à frais que j'ai pu trouver dans le 
sang du serpent le Trypanosome dont l'exis
tence m'était signalée par le Xenodiagnostic. 

Le Trypanosome de R.adinia Merremii 
ressemble beaucoup au Trypanosoma Brasili. 
Le manque d'anímaux neufs m'a empêché 
d'établir leur identité ou de les différencier. 

Chez un Cobaye infecté avec le Trypa
nosoma Cruzi (vírus de Bahia) et n'ay
ant pas de Trypanosomes à l'examen direcct 
l'existance de parasite a pu être démontré: 
en faisant piquer cet animal par des larves 
au troisiéme stade de Triatoma (Conorhilms) 
megista. 

En faisant píquer trois enfants atteínts 
de maladie de Chagas ancienne par des nym
phes de Triatoma· megista, je n'ai obtenu 
que des résultats négatifs, ainsi d'ailleurs que 
ceux obtenus par les autres moyens de dia
gnostíc. Dans des cas de maladie de Cha
gas, recents, il est certain que l'infection se 
seraít produite. Les Tríatomes sont en effet 
capables d'assurer la culture du Trypanosonuz 
Cruzi à tout âge, et, comme ils peuvent ab
sorber de 10 a 500 fois plus de sang qu'íl 
n'est possible d'en mettre entre !ame et la
melle ils présentent un avantage consídérab:e 
sur l'examen direct. Les Triatomes sont 
également plus avantageux que les Cobayes 
dont Jes leucocytes peuvcnt úétruire les quel
ques rares Trypanosorries inoculés a,vec Je 
sang d'un malade. 

Donc pour le diagnostic de la maladie 
de Chagas, je crois qu'il est bon de tenter 
le Xenodiagnostic avec des larves ou des 
nymphes de Triatomes, c:1aque fois que les 
autres moyens ne sont pas applicables ou 
seront négatifs. 

L'élevage des Triatomes nécessaires pour 
le Xenodíagnostic de la maladie de Chagas 
est des plus simples. En partant de reuf, l'on 
obtíent des larves indemnes de parasites que 
l'on peut nourrir sur des animaux sains ou 
réfractaires à l'infection par le Trypanosoma 
Cmzt~ comme les Poules et les Pigeons. 
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Nas experiencias de infestação que fiz 
com diversas especies de Triatomas (T. itz
Jestans, T. megista) ou de Rhodnius (R. pro
lixas) obtive sempre resultados positivos de 
cento por cento. Esta porcentagem distingue 
estes maravilhosos hospedes vectores das 
Olossinas que, na molestia do somno e em 
outras trypanosomoses animaes se infestam 
em proporção minima. 

Creio que o Xenodiagnostico, no estudo 
systematico e geographico da rnolestia de 
Chagas no homem e nos animaes domesticas 
ou selvagens do Brasil, poderá prestar os 
maiores serviços. 

De facto, nas regiões do interior do 
Brasil habitadas, por gente muito hospitaleira 
mas pouco familiarisada com os processos 
medicas, é difficil, no decurso de um in
querito, fazer frottis de sangue pela picada 
dos dedos das crianças. Estes frottis são além 
dissô inutilisaveis geralm ente pela raridade 
e fragilidade do Trypanosoma Cruzi. O exa
me direclo do sangue com o microscopio é 
difficil, pois que o transporte d'um microsco
pia, a'cavallo, apresenta muitos inconvenientes 
e o exame entre lamina e larnmula faz per
der um tempo _precioso. 

Melhor e mais facil em theoria seria ti
rar alguns centímetros cubicos de sangue ao 
doente e inoculai-o a urna cobaya. Esta 
puncção, porém, seria bem raramente acceita, 
e, poderia, pela falta de assistencia local util, 
apresentar perigos grandes no correr de urna 
expedição. 

E' em face d'estas difficuldades de ordem 
material que proponho o emprego anodi-

- no do Xenodiagnostico. 
Todos os doentes conhecem os Triato

mas e podem consentir a se deixarem picar 
por estes insectos cuja picada é indolor. As 
larvas no terceiro estadia e as nymphas de 
Triatoma e de Rhodnius sugam muito sangue . 

Urna nympha de T. megista pesa em 
jejum O, gr 130 ; bem cheia pesa uma gramrna, 
sugando pois O gr, 870 mais ou menos. Uma 
nyrnpha de T. infestans em jejum pesa 0g,065 
approximademente; cheia, pe$a 0g,50 e suga 

Dans les expériences d'infestation que 
j'ai faites avec diverses especes de Triatomes 
(T. infestans, T. megista) ou de Rhodnius 
(R prolixus) j'ai toujours obtenu 100 pour 
100 de succes; ce pourcentage distingue ces 
merveilleux hôtes vecleurs des Glossines qui, 
dans la maladie du sornrneil et autres Try
panosomoses s'infectent dans une propor
tion minime. 

Pour faire une étude systématique et 
géographique de la rnaladie de Chagas chez 
l'Homme ou chez les animaux domestiques 
ou sauvages du Brésil, je crois. que )e Xeno
_diagnostic rendra les plus grands services. 

En effet, dans la région de l'intérieur du 
Brésil ou habitent des gens Ires hospitaliers 
mais peu familiarisés avec les pratiques mé
dicales, il est déjà difficile, au cours d'une 
enquete de faire des frottis de sang en pi
quant les doigts des enfants. D'ailleurs ces 
frottis de sang sont généralement inutilisables 
par suite de la rareté et de la fragilité des 
Trypanosoma Cruzi. 

L'examen direct du sang avec le micros
cape est difficile, car le transport d'un rnicros
cope sur la selle d'un mulet présente des in
convéni ents de toutes sortes et l'examen en
tier d'une lamell e fait perdre un ternps pré
cieux. 

li serait meilleur et plus facile, théorique
ment, de prélever quelques centimetres cubes 
de sang au rnalade et d'inoculer un cobaye. 
Mais cette ponction ne serait acceptée que 
trés rarern ent et, étant donné le manque d'as
sistance utile, pourrait présenter de gros dan_ 
gers au cours d'une expédition. 

C'est en présence de ces difficultés d'or
dre rnatériel que je propose l'ernploi anodin 
du Xénodiagnostic. 

Tous les malades connaissent les Tria
tornes et peuvent consentir á se laisser faire 
une ponction de sang naturell e par ces in
sectes dont la piqure est indolore. 

Les larves au 3e stade et Jes nymphes de 
Triatoma et de R.hodnias sucent beaucoup 
de sang. A jeun, une nymphe de T. megista 
pese 0,g 130 ; bien gorgée, elle pese 1 gram
me et suce donc environ 0,g 870 de sang. 
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por conseguinte 0g,435 mais ou menos. A 
sucção dura no homem de l/ 4 a l / 2 hora e é 
facil alias, para se ganhar tempo, fazer picar 
ao mesmo tempo varias pessoas ou animaes 
suspeitos de uma mesma habitação. 

As Triatomas repletas de sangue são 
postas em seguida dentro de tubos separa
dos e rotulados, e collocados, de volta da 
expedição, na estufa a 30.o onde o desenvol
vimento dos Trypanosomas se effectua rapi
damente. 

Alimentando-se depois estes insectos e 
examinando-se as suas dejecçõt!s, ou então 
dissecando-os pode-se facilmente verificar os 
infestados e os indemnes. 

Assim é que se pode fazer o Xenodia
gnostico, novo meio de investigação destina
do a prestar grandes serviços toda a vez que 
o hospede vector d'uma molestia parasitaria 
do homem ou dos animaes seja de facil 
cnaçao em estado pureza e absorva uma bôa 
quantidade de sangue. 

S. Pau lo, 2 de Agosto, 1914 

Une nymphe à jeun de T. itifestans pese en
viron 0,g 065, gorgée, elle pese O,g 50 et suce 
par consequent environ 0,g 435 de sang. 

La durée de la succion sur l'Homme est 
d'environ 1/4 d'heure à 1/2 heure, il est d'ail
leurs facile, pour gagner du temps, de fa ·re 
piquer simultanément plusieurs personnes ou 
an imaux suspects d'une même habitation. 

Les Triatom es gorgées de sang sont en
suite mises dans des tubes à part, étiquetés, et 
au retour de l'expedition mis à l'étuve a 30o 
ou le dévéloppement des Trypanosomes s'ef
fectue rapidement. En nourissant ensuite 
ces insectes et en examinant leurs déjections, 
ou bien en les dissequant on peut facilement 
determine r ceux qui sont infectés et ceux qui 
sont indemnes, c'est ainsi que peut se faire 
le Xenodiagnostic, moyen nouveau d'inves
tigation appelé à rendre de <rrands services 
quand l'hôte vecteur d'une ma ladie parasi
ta ire de l'Homme ou des animaux est faci le 
a élever à l'etat de pureté et absorbe une 
bonne quantité de sang. 

São Paulo, 2 Aoíit 1914. 
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95 Anos da História do Xenodiagnóstico e sua Contribuição 

para o Diagnóstico Etiológico da Doença de Chagas 

Constança Carvalho Britto 
Laboratório de Biologia Molecular e Doenças Endêmicas 

Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz 

Marli Maria Lima 
Labora tório de Ecoepidemiologia da Doença de Chagas 

Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz 

No ano de 1914, quando Brumpt introduz o método de Xenodiagnóstico (XD) e 

demonstra seu potencial de aplicação ao diagnóstico parasitológico da doença de Chagas, 

a tripanossomíase americana já exigia atenção das autoridades sanitárias brasileiras, tendo 

em vista as limitações existentes na época em se diagnos ticar doenças parasitárias do sangue 

pelos métodos parasitológicos disponíveis. Em seu trabalho, Brumpt comenta a dificuldade 

em demonstrar a presença de tripanossomos diretamente no sangue humano ou de animais 

por meio da microscopia de sangue a fresco, que gerava resultados negativos com freqüência; 

ou, alternativamente, pelos procedimentos de inoculação em animais susce tíveis ou cultivo 

in vitro, os quais, por sua vez, eram pouco utilizados por consti tuírem métodos laboriosos. 

A observação direta ao microscópio, além de pouco sensível, reunia problemas logíst icos 

críticos para sua execução, especialmente quando envolvia expedições em áreas interioranas 

do Brasil. Brumpt ressalta os inconvenientes de transportar um microscópio na sela de um 

cavalo durante uma expedição, além do tempo gasto para a leitura de um a lâmina. 

O método proposto por Brumpt (1914) consistia em verificar se os hospedeiros 

invertebrados que atuam como vetores habituais da doença de Chagas, criados em laboratório 

e livres de infecção, se encontravam infectados após sugarem o sangue de um suposto portador 

da infecção pelo Tiypanosoma c1-uzi; isto é, o método propiciava o cultivo natural do parasito 

no seu hospedeiro favorável. Nesse contexto, por que não dizer que o XD fo i uma inovação 

em 'biotecnologia ' no in íc io do século XX? De fa to, a proposta de Brumpt visava a um a 

aproximação ao processo natural de transmissão da doença de Chagas, ou seja, tri atomíneos 

vetores eram postos para se alimentar do sangue de pac ien te suspeito, e o paras ito (caso 
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presente no sangue do paciente), no ato do repasto sangüíneo de seu hospedeiro natu ra l, ia ao 

encontro do ambiente favoráve l a seu ciclo de vida; es ta seria a grande vantagem do mé todo, 

por garanti r a mul tiplicação e evolução do T cruzi no seu hospede iro ve tor. Certamen te, a 

demonstração indireta da presença do T cruzi em sangue pelo emprego do XD contri buiu 

de fo rma significa ti va para o melhoramento do diagnóstico etiológico da doença de C hagas, 

principalmente devido à maior sensibilidade do método decorrente do processo natural de 

ampliação in vivo do parasito no inse to vetor. 

Os primeiros relatos do sucesso da aplicação do XD fora m observados ainda em 1904, 

quando Brumpt estudava a evolução dos tripanossomos de peixes e consta tou, após um ou vá rios 

exames nega tivos por microscopia de sangue a fresco, o aparecimento de culturas abundantes 

de parasitas no tubo digestivo de sanguessugas jovens que haviam se alimentado do sangue 

de peixes considerados livres de infecção. Pos teriormente, ele confirma esses achados com a 

apl icação de sanguessugas no estudo dos tripanossomos de rãs e serpentes do Brasil. 

Em relação à doença de Chagas, a primeira aplicação do método fo i feita com cobaia 

infec tada com o "vírus da Bahia" (assim ele descreve a cepa de T cruzi in ocul ada), deixa ndo

se 'picar' o animal por ninfas de terceiro estádio de TJ-ia toma (Conorhinus) megista, tri atomíneo 

mais tarde classificado como Panstrongylus megistus. Mais um a vez Brumpt ressa lta a 

vantagem do XD em relação aos exames diretos a fresco, que apresen taram resultados 

nega tivos de encontro do parasito no sangue da cobaia. o entan to, ao aplicar o método em 

crianças "a tacadas da molést ia de Chagas antiga", o autor só ob teve resultados nega tivos, 

os quais também fora m demonstrados pelos outros meios de d iagnóstico. Pressupõe-se que 

essas cri anças estari am na fase crônica da infecção, carac teri zada pela parasitemia baixa e 

transitória, e o próprio autor afirma da certeza de poder evidenciar a infecção nas nin fas de 

T megista, em se tratando da doença de Chagas recente (fase aguda). 

Em seu artigo, Brumpt afi rma que os tri atomíneos eram capazes de ga rantir em qualquer 

" idade" a cultura de T cruzi e que, pelo fa to de poderem absorver de dez a quinhentas vezes 

mais sangue que a quantidade aplicada entre lâmina e lamínula, esses inse tos apresentariam 

vantagem considerável sobre o exame microscópico direto. D a mesma forma, comenta sobre 

o benefício de se usar tri atomíneos em relação à inoculação em cobaias, cujos leucócitos 

poderiam destru ir alguns raros tripanossomas inoculados com o sangue de um doente. Em 

seus experimentos, diversas espécies de triatomíneos (Tiiatoma infestans, T megista), além 

do Rhodnius prolixus, fora m tes tadas, obtendo-se sempre 100% de sucesso. Essa grande 

suscetibilidade dos triatomíneos ao desenvolvimento do T cruzi fez com que Brumpt os 

quali ficasse de "maravilhosos hospedeiros ve tores". 

Brumpt descreve a simplicidade de se cri ar tri atomíneos isentos de infecção por fl agelados 

e sugere a aplicação do XD utilizando-se ninfas de terceiro estád io (que sugam uma boa 

quan tidade de sangue) aos estudos sistemát icos e geográficos da doença de C hagas no Brasil, 

que se propunham a investigar a presença do T cruzi no homem ou em animais domésticos 

ou silvestres. O autor relata que os habitantes de regiões interioranas do Brasil eram pouco 

fa miliari zados com práticas médicas e que, muitas vezes, du rante um inquérito epidemiológico, 

tornava-se difíci l obter uma gota de sangue dos dedos das cri anças, além do fa to de esse materi al 

em geral não poder ser utili zado devido à raridade e fragilidade do parasito . Brumpt argumenta 

que os doentes nas loca lidades do in terior do país conhec iam os 1hatomas e poderiam consent ir 

em se deixarem 'picar' por esses insetos, cuj a picada era indolor. 

Segundo Brumpt, a sucção no homem teria duração aproxim ada de 15 a 30 mi n utos, e para 

se ganhar tempo o método poderia se r aplicado, em uma mesma hab itação, simultaneamente 



em várias pessoas ou animais suspeitos. Em seguida, os triatomíneos repletos de sangue eram 

colocado separadamente dentro de tubos e rotulados. De volta das expedições os insetos 

era m mantido em estufa a 30°C para o rápido desenvolvimento dos tripanossomos. Em seu 

art igo, Brumpt não menciona por quanto tempo os insetos eram mantidos em estufa até o 

momento da investigação parasitológica para a presença do T. cruzi. No laboratório, os insetos 

eram alimentados em animais normalmente refratários ao parasito (pombos, galinhas) e a 

pesquisa do T crnzi era feita por meio do exame das dejeções a fresco, ou após dissecção dos 

tri atomíneos pelo exame do conteúdo intestinal. 

A partir dos anos 30 do século XX, a introdução de uma série de procedimentos, 

abordando distintos aspectos, constituiu valiosa contribuição para favorecer o procedimento 

do XD: (i) escolha da espécie de triatomíneo, sendo recomendado o uso de uma espécie 

local, ou seja, o transmissor natural mais importante da doença na região estudada (Dias, 

1940); (ii ) definição do estádio das ninfas e do número de insetos por prova; (iii) definição 

do número de repetições do tes te e duração de sua aplicação. Segundo Schenone (1999), as 

informações disponíveis não permitiam estabelecer um critério uniforme para essas questões. 

Na maioria das vezes os resu ltados não foram satisfatórios em casos suspeitos da doença 

de Chagas, particularmente nas infecções crônicas. Diante dessa situação, foi sugerida 

a rea li zação de exames seriados de XD (Dias, 1940), semelhantes às técnicas empregadas 

em outras infecções parasitárias, o que contribuiu de forma significa tiva para o aumento 

da positividade do exame parasitológico nos pacientes crônicos (Castro, Alves & Macedo, 

1983; Coura ei al., 199 1). Outra recomendação referia-se ao exame rotineiro dos triatomíneos 

30, 60 e 90 dias após a aplicação do método. A aplicação do XD pelo emprego simultâneo 

de quarenta ninfas de triatomíneos distribuídas em quatro dispositivos contendo grupos de 

dez insetos cada revelou ser um procedimento com bom desempenho para a ava liação da 

parasitemia na doença crônica (Borges-Pereira el al., 1989, 1996; Coura el al. , 1991). Bronfen 

e colaboradores (1989) relataram um aumento da sensibilidade do XD após semeadura 

do conteúdo intestinal das ninfas de triatomíneos em meio LIT modificado, dando a esse 

procedimento o nome de xenocultura (a técnica fac ili tou o isolamento de cepas de T cruzi"). 

O método inicialmente descrito referia-se ao XD clássico (natural), em que os triatomíneos 

em contato direto com a pele do paciente podiam causar irritação local com surgimento de 

máculas ou pápulas pruriginosas e, mais raramente, choque anafilático. Ainda na década de 

40, uma solução para evitar as reações alérgicas decorrentes das picadas dos triatomíneos 

fo i a introdução, por Romana e Gil (1947), do XD artificial. Todavia, esse ensaio in vilro não 

fo i usado na rotina durante anos, provavelmente por fa lta de uma membrana apropriada e 

de um an ticoagulante adequado, o que dificultou seu emprego mais sistemático (Pineda, 

Luquetti & Castro, 1998). Somente nas últimas décadas o método artificial despertou 

interesse, principalmente devido aos casos de reativação da doença de Chagas em cardiopatas 

transplantados e em imunossuprimidos, sobretudo aidéticos (Souza et al., 1988). Estudos 

visando à comparação dos dois métodos in vivo e in vilro apresentaram resultados similares 

(Freitas et al. , 1955; Pineda, Luquetti & Castro, 1998). Além disso, o XD artificial apresenta 

as vantagens de ser mais confortável para o paciente, eliminar eventuais reações alérgicas e 

permitir repetições do exame com maior fac ilidade. Atualmente, devido a questões éticas, o 

método de escolha tem sido o XD artificial, o qual consiste na coleta de 10 mi de sangue que 

são então colocados em uma bolsa de látex ou condom, com aquecimento externo, onde as 

ninfas são postas para se alimentarem; a leitura é fei ta após 30, 45 e 60 dias. 

Apesar das mencionadas faci lidades quanto à criação ou obtenção de tri atomíneos, 

seu transporte, ap licação e exame dos insetos, as quais sugeriam a maior conveniência de 
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aplicação da "prova do barbeiro", sobretudo nas investigações epidemiológicas em grande 

escala, essa modalidade de diagnóstico inicialmente foi pouco utilizada. Os primeiros registros 

que demonstram a eficácia do método no diagnóstico etiológico da doença de Chagas foram 

feitos em 1933 por Torrealba, que encontrou 25% de chagásicos entre os colonos de Guárico, 

na Venezuela (Torrealba, 1958). Dias (1940) foi o primeiro a estabelecer critérios para a 

utilização desse método, especialmente no que diz respeito ao triatomíneo a ser utilizado. 

Entretanto, o método só passou a ser empregado rotineiramente após sua padronização por 

Cerisola e colaboradores, em 1974. 

O impacto do XD pode ser evidenciado se considerarmos sua aplicação há mais de 

noventa anos por pesquisadores e clínicos, trazendo grande contribuição ao diagnóstico e à 

pesquisa da doença de Chagas, no que tange ao potencial do método para o isolamento de 

cepas do parasito em humanos e outros mamíferos acometidos, assim como à avaliação da 

parasitemia e sua correlação com as condições clínicas da doença. Na década de 70 do século 

XX, o método passou a ser sistematicamente usado como ferramenta confiável para a seleção 

e avaliação de pacientes chagásicos que receberam quimioterapia específica (Schenone et al. , 

1970; Cançado et al., 1973; Cerisola el al., 1977). 

O diagnóstico parasitológico da doença de Chagas apresenta ma10r complexidade 

na infecção crônica do que nos casos agudos. Embora tenham ocorrido aprimoramentos 

no diagnóstico parasitológico de fase crônica, a baixa sensibilidade dos exames indiretos 

ainda é um fator que limita sua aplicação no diagnóstico e controle pós-terapêutico. Dados 

da literatura indicam uma positividade do XD aplicado à fase crônica variando entre 9 e 

87,5%, dependendo da região estudada (revisto por Portela-Lindoso & Shikanai-Yasuda, 

2003). Estudos comparativos com ninfas de espécies diferentes foram realizados, visando a 

encontrar a melhor espécie a ser aplicada ao exame (Cerisola, Rohwedder & Dei Prado, 1971; 

Moreira & Perlowagora-Szumlewicz, 1997). Foi sugerida a associação entre os métodos de 

XD e hemocultura para obtenção de uma sensibilidade máxima para a detecção do T. cruzi 

em pacientes na fase crônica da doença (Neal & Miles, 1977). 

Por outro lado, avanços no campo da biologia molecular permitiram o desenvolvimento 

de novas ferramentas, como a técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), que, 

introduzida na década de 90 para a amplificação de ácidos nucléicos do T cruzi em amostras de 

pacientes portadores da infecção crônica, vem sendo cada vez mais empregada no diagnóstico 

molecular da doença de Chagas (Avila et al., 1991; Britto et al., 1993, 1995; Wincker et al., 

1994; Junqueira, Chiari & Wincker, 1996). A maior sensibilidade da técnica, que possibilita 

verificar a presença de um parasito em 20 mi de sangue, aponta para sua aplicação como 

método confirmatório no diagnóstico de pacientes com provas sorológicas duvidosas e como 

método auxiliar no controle pós-terapêutico da doença crônica, em comparação com as 

técnicas sorológicas e parasitológicas, embora exista preocupação quanto à especificidade 

da técnica quando realizada em serviços de rotina. Além disso, ensaios de PCR aplicados à 

doença de Chagas ainda não se encontram comercializados. 

Nos dias atuais, o emprego do XD como rotina torna-se bastante restrito, devido à sua 

baixa sensibilidade e a limitações outras inerentes à técnica, tais como o tempo prolongado 

para o resultado final (alguns pesquisadores relatam um período de até 90 dias); a necessidade 

de estabelecer colônias de triatomíneos no laboratório; a morte dos insetos durante o período de 

teste e a rejeição do paciente à aplicação repetida do exame ao natural. A leitura do exame deve 

ser feita por técnico bem treinado, considerando-se a presença eventual de T,ypanosoma rangeli 

e/ ou Blastocrilhidia triatomae no conteúdo intestinal dos triatomíneos (Cerisola el al. , 1971). 



Ressalta-se, porém, o grande valor diagnóstico dos testes parasitológicos quando positivos. 

Durante a interpretação dos resul tados, um XD positivo em indivíduo suspeito (quadro clínico, 

sorologia positiva e/ ou antecedentes epidemiológicos) significa in fecção pelo T cruzi e pode 

confirmar uma etiologia chagásica; todavia, um resultado negativo não indica necessariamente 

ausência do parasito; nesse caso, deve-se proceder à repetição do exame. Porém, a despeito dos 

problemas que o XD in vivo ou in vilro possa apresentar, bem como da grande precisão que os 

métodos moleculares têm trazido ao diagnóstico da doença de Chagas, como enfa tizam Opinei 

e Gachelin (2005), a contribuição de Brumpt para a defini ção e o diagnóstico, assim como para 

o conhecimento da biologia do parasito, ainda nos primórdios da descoberta da endemia, é de 

valor inestimável. 
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Xenodiagnóstico : reflexões sobre o desenvolvimento do método 

e sua importância nos estudos sobre a doença de Chagas 
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Émile Brumpt representa muito bem um grupo de naturalistas do final do século XIX 

e início do século XX, quando a descoberta do mundo dos micróbios já se consolidara por 

intermédio de inúmeros cientistas que, formados no Inst ituto Pasteur ou sob a influência 

deste, distribuíam-se pelo mundo como pesquisadores que se integrariam às mais 

importantes escolas de parasitologia, o que resultou em uma verdadeira explosão do número 

de parasitas descritos! Brumpt tinha 13 anos quando a teoria de Pasteur sobre a origem dos 

microrganismos foi aceita pela Academia Francesa de Ciência (1864). Naturalista licenciado 

em zoologia, botânica e geologia (1896), e posteriormente doutor em medicina (1906), tinha 

uma sólida fo rmação que lhe possibilitou uma compreensão integral da natureza. Antes 

de vir para o Brasil, em 1903, havia participado de importantes excursões para a África 

e o Oriente, onde desenvolveu estudos sobre, entre outros, a malária e a doença do sono, 

incluindo o parasita e as moscas tse-tsé, e tripanossomas de peixes cuja transmissão ele 

determinou se dar por sanguessugas. Sua vivência como parasitologista já lhe havia ensinado 

as dificuldades para o diagnóstico de "moléstias parasitárias do sangue". Apesar de a reação 

de Guerreiro-Machado ter sido publicada em 1913, sua utilização era restrita, devido à 

complexidade na preparação dos reagentes e reprodutibilidade. Na verdade, o diagnóstico 

sorológico só avançou a partir das décadas de 60 e 80 do último século, e mesmo assim com 

muitas restrições. A demonstração do parasita no hospedeiro é prova contundente para que 

o médico decida sobre o encaminhamento clínico do paciente; tal info rmação tornou-se 

ainda mais importante a partir do advento, em 2005, do tratamento específico dos casos 

agudos ou pacientes na fase crônica ainda recente: "Nas tripanossomoses em particular, 

não só no homem como nos animais mais diversos, sabe-se como é difícil a existência dos 

tripanossomas, pelo exame direto". 

O interesse pela doença descrita por Carlos Chagas era muito grande na ocasião. 

Convidado para organizar um curso de parasitologia na Faculdade de .Medicina de São Paulo, 

Brumpt vem ao Brasil e passa a estudar parasitas brasileiros. A proposta do xenodiagnóstico 

vem do amadurecimento de uma seqüência de observações que inclui o estudo de peixes 

parasitados por um tripanossoma. Alimentando sanguessugas sobre serpentes e batráquios, 

os anelídeos também se infectaram com tripanossomas, comprovando a utilidade desse 

procedimento como método diagnóstico. Esses estudos não foram observações triviais, mas 

objeto do trabalho de Brumpt realizado em outros continentes e no Brasil no período de 1904 

a 1914, quando o autor interrompeu suas pesquisas para uma "brusca partida para a guerra 

franco-alemã" e foi para Pari s servir como médico em um hospital militar. 

Na oportunidade do artigo aqui comentado, Brumpt aproveita para oferecer alguns 

detalhes não publicados sobre suas pesquisas acerca da sanguessuga Placobdella brasiliensis, 

espécie descrita pelo próprio autor em 1914, e hospedeiro do Tiypanosoma lepwdactyli. Ele 

observa que a sanguessuga completa ua alimentação em diversas espécies de rãs, crocodi los, 

serpentes, tartarugas, mas se recusa a se alimentar de alguns sapos ou peixes, evidenciando 

aspectos relacionados à suscetibilidade/ refratariedade entre parasitas e hospedeiros. Descreve 

20 1 



202 

"' U'> 
e: 
<1J 
o o 
E 
<1J 

o número de repastos necessários para o animal tornar-se adulto, o procedimento de cópula, 

fecundação e postura de ovos, o desenvolvimento do T. brasili (parasita de serpentes) no 

estômago da sanguessuga, com produção de inúmeras formas metacíclicas que, segundo o 

autor, "não passam para a bainha da tromba, mesmo depois de vários meses, e é provável 

que a serpente se infeste ingerindo as sanguessugas parasitadas". Todos esses detalhes 

demonstram a capacidade de Brumpt para diferenciar morfologicamente espécies de 

tripanossomas hoje desconhecidas nas mais tradicionais escolas de parasitologia, que 

dependem de métodos moleculares para diferenciação das espécies cuja identificação 

depende da disponibilidade de seqüências gênicas conhecidas para serem usadas para a 

produção de marcadores específicos. 

esse contexto, Brumpt, atento às novidades, experimenta com sucesso o diagnóstico 

de uma cobaia infectada com Tiypanosoma cruzi, mas sem parasitemia patente, fazendo-a ser 

picada pelo que ele chamava de larvas de terceiro estádio de 1hatoma (Conohinus) megisia, 

hoje Panstrongylus megislus. A mesma experiência em crianças que ele define como "atacadas 

da moléstia de Chagas, antiga" teve resultado negativo, mas o autor já antecipa que "em casos 

recentes da moléstia de Chagas a infecção certamente se faria". Por suas experiências no 

desenvolvimento da técnica do xenodiagnóstico, Brumpt confirma que todos os estádios pós

embrionários de triatomíneos se infectam com o T. cruzi, também determinando o tamanho 

do repasto nos diferentes estádios, quando postula que os triatomíneos ingerem sangue em 

quantidade de dez a quinhentas maior "que a quantidade ( ... ) que se pode pôr entre lâmina 

e lamínula", ou seja, 50 microlitros (Brener, 1961); ou mesmo medindo o repasto sangüíneo 

de ninfas de quinto estádio de 1haloma infestans e T. megisla (Panslrongylus megistus) . O artigo 

também antecipa que o T. cruzi cresce dentro dos triatomíneos livres da agressão de células 

do sistema imune, como se observa em cobaias inoculadas com o sangue de um doente e 

onde se evidencia a destruição de parasitas por leucócitos; realmente, até hoje não há 

comprovação de que o T cruzi cause algum dano aos seus vetores (Billingsley & Downe, 

1983). Além disso, ainda na perspectiva da infecção dos vetores, segundo Brumpt a proposta 

de utilização do xenodiagnóstico para a identificação do parasitismo pelo T cruzi é reforçada 

pela alta infecção experimental de Ti1-atomas (T. infestans e T. megista) ou de Rhodnius (R. 

prolixus), "estes maravilhosos hospedeiros vetores, em comparação com as glossinas e em 

outros tripanossomas de animais, que se infectam em proporção baixa". 

Muito oportunamente, o xenodiagnóstico é proposto por Brumpt para ser utilizado em 

estudo sistemático e geográfico da moléstia de Chagas no homem e nos animais domésticos 

ou selvagens do Brasil. As alternativas da época eram o exame direto do sangue do paciente ao 

microscópio, entre lâmina e lamínula, ou a inoculação de cobaias, procedimentos complexos 

e quase inviáveis nas condições de campo, em transporte realizado a cavalo para remotas 

regiões do interior do Brasil. Mesmo que só esporadicamente recomendado como método 

de diagnóstico da infecção humana, o xenodiagnóstico segue como uma das formas mais 

fáceis de confirmação da infecção de reservatórios silvestres, permitindo o isolamento de 

amostras de T cruzi para seu seguimento em meio de cultura (Bronfen et al., 1989) ou para 

caracterização direta da linhagem do parasita (Liarte, 2006). 

Pela importância clínico-epidemiológica da utilização do xenodiagnóstico, muitos foram 

os seguidores de Brumpt no esforço de aprimoramento do método, com artigos e teses para 

determinação das espécies naturalmente mais suscetíveis ao T cruzi (Szumlevicz, Muller & 

Moreira, 1990), do número de triatomíneos, do estádio ideal de desenvolvimento e do tempo 

ideal para exame destes (Cerisola el al. , 1974), com a busca de cepas de triatomíneos com maior 

suscetibilidade ao parasita (triatomíneos irradiados, seleção genética de cepas mais susce tíveis) 



(Phillips & Bertram, 1967), e com a soma complementar de dois métodos de amplificação dos 
parasitas (xeno e cultivo do conteúdo intestinal dos triatomíneos em meio LIT) (Bronfen et 

al., 1989). Para Brumpt, a picada dos triatomíneos é indolor. Sabemos que não é exatamente 
assim, e também que a reação do hospedeiro à picada não é igual para todas as espécies e pode 
causar bastante incômodo ou reações graves do paciente (Pereira et al. , 2006). Para o diagnóstico 
humano, o xenodiagnóstico caiu em desuso diante das novas possibilidades (MS/ SVS, 2005); 
de fato, a imagem de quarenta triatomíneos sugando ao mesmo tempo os braços de uma pessoa 

é assustadora. O artigo de Brumpt, entretanto, deve ser apreciado como uma peça realmente 

rara da literatura científica, desenhado dentro dos rigores metodológicos da ciência, como uma 
verdadeira aula apresentada por um mestre da zoologia! 
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