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Capital de São Paulo, Faria e col. (1951), selecionando os 
candidatos a doadores -de sangue, no Banco de Sangue do 
Hospital Municipal encontrou, entre 2.223 indivíduos, 92 
epidemiologicamente · suspeitos, dos quais 7 (7,6%) apresen
taram reação de fixação do complemento positiva com antí
geno de T . cruzi. Outra investigação efetuada na Capital de 
S. Paulo por Freitas e col. (1952), em dois Bancos de San
gue, um dêles instituição particular e outro do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina, evidenciaram a ocorrên-

..... eia . de reação . d-e fixação do~Gmplemento positiva, com antí
geno de T. cruz_i, em 2,2% de casos não selecionados. Passalac
qua e col. (1953), no Banco de Sangue da Santa Casa de Mise
ricórdia de São Paulo, verificaram uma incidência ainda mais 
elevada, ou seja de 4,1 % . Biancalana e col. (1953), nos Bancos 
de Sangue do Hospital São Francisco de Ribeirão Prêto, da Be
neficência Portuguêsa de Santos, da Santa Casa de Misericórdia 
de Santos, da Santa Casa de Misericórdia de São-José do Rio 
Prêto e de Araguari, também pela reação de fixação do com
plemento, obtiveram as taxas de positividade de 21,l %, 0,0% , 
0,0 7':, 14,9% e 19,1 % , em relação, respectivamente, a 19, 28, 
66, 134 e 225 candidatos a doadores. A gravidade do problema 
ficou ressaltada no trabalho de Freitas e col. (1952a), que_ veri
ficaram a transmissão da infecção pela transfusão de sangue a 
2 dos 17 pacientes até então em observação, que haviam rece
bido sangue de doadores com reação de fixação do comple
mento positiva. 

Pellegrino e col. (1951) e Freitas e col. (1952), em seus· 
trabalhos recomendam que, profilàticamente, se faça a reação 
de fixação do complemento entre os candidatos a doadores de 
sangue nos Bancos de Sangue onde haja possibilidade de ocor
r erem indivíduos infectados pelo T . cruzi. Esta medida, en
tretanto, é de aplicação difícil na prática, pelas dificuldades 
r elativas à reação em muitas oportunidades, além de que certo 
número de candidatos a doadores teriam de ser excluídos em 
vista da grande diseminação da moléstia nos meios rurais . Por 
esta razão, iniciamos em 1951 pesquisas no sentido de encontrar 
uma droga que, adicionada ao sangue "in vitro", fôsse capaz 
de destruir o parasito sem, no entanto, torná-lo impróprio para 
a transfusão. · 

Inúmeros agentes químicos foram experimentados e os me
lhores resultados foram obtidos com corantes tri-fenil-nretâni
cos . A ação dos outros agentes químicos experimentados será 
o por tunamente comunicada . 

Neste trabalho estudamos comparativamente o poder t ri
panossomicida de vários corantes tri-fenil-metânicos, a in
fluência do pH do m eio em que agem, al ém de problemas liga 
dos ao seu emprêgo nas t rans fusões . 
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MATERIAL E MÉTODOS 

As drogas estudadas foram adicionadas ao sangue citra
tado ou heparinizado, obtido por punção. cardí.aca .. de camun..: 
<longos infectados· com a cêpa Y do T. cruzi. Esta cêpa, iso:
Jada de um caso humano da doença, vem sendo mantida em 
laboratório por passagens sucessivas em camundongos de 20 a 
30 dias, há cêrca de 3 anos. Seu comportamento em camun
dongos brancos foi estudado por Pereira da Silva e Nussenz
weig (1953) , que verificaram ser a mesma 100% infectante para 
êstes animais, mesmo usando-se inóculos contendo pequeno 
número de parasitos e, sua virulência, muito elevada, matando 
93,7 % dos camundongos de 19 a 79 dias, após um decurso bas
tante regular da infecção. Esta virulência se conservou mesmo · 
quando o sangue contendo parasitos foi mantido por 21 dias em 
geladeira; fato êste que veio demonstrar que a simples con-. 
~ervação do sangue por alguns dias a baixa temperatura, suge
rida por Faria e col. (1950), não afasta o perigo da transmissão 
da tri panossomíase americana. 

Em poucas experiências, devidamente assinaladas, utiliza
mos a cêpa L do T. cruzi, isolada · há 1 ano também de caso 
humano _ê mantida da mesma maneira em laboratório. Esta cêpa, 
infectan(e para 100% dos camundongos, produz uma in_fecção 
de decurso mais lento, levando à morte cêrca de 50% dos ani
mais inoculados. 

A utilização dessas cêpas virulentas do T. cruzi facilitou, 
evidentemente, o contrôle da ação das drogas sôbre o sangue 
mfectado . 

As experiências foram realizadas, colocando o sangue in
fectado (contendo 10 a 100 flagelados por 50 campos micros
cópicos ( X 400)) em contacto com cada drogá estudada e man
tendo-o em geladeira por tempo variável. Quando, no contrôle 
da ação dos agentes em estudo, não se encontravam parasitos . 
ao exame microscópico a fresco, o sangue era inoculado intra
peritonealmente em camundongos. Em geral, as soluções das 
drogas foram adicionadas ao sangue de modo que, na mistura 
final, se tivesse 70% de sangue, a fim de que as experiências 
decorressem em condições semelhantes às empregadas rotinei
ramente em hemoterapia. 

Em tôdas as experiências foi efetuada paralelamente a 
inoculação de testemunhos com sangue _de camundongo infec
tado, igualmente diluído, e conservado durante o mesmo tempo 
em geladeira. O contrôle da infecção se fêz pelo exame micros
cópico a fresco ( X 400), de uma gôta de _sangue da cauda, rea
lizado de 2 em 2 dias . 

Após 30 dias, sacrificava-se a metade dos camundongos e 
prosseguia-se ao exame dos restant es por mais um mês, quando 
eram por sua vez necropsiados. De vários camundongos que, 
inoculados, não apresentaram infecção, foram examinados cort es 
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hist ológicos dos órgãos mais freqüentemente acometidos, tais 
como, o coração, o flgado, o baço, o cérebro e músculo esque
lético. 

Nas experiências realizadas · com formas culturais do T. 
cruzi foi utilizada também a cêpa Y, mantida em meio de 
Nó!ler e repicada semanalmente com os cuidados preconizados 
por Fi-_eitas (1947). 
- A influência do pH sôbre a ação tripanossomicida dos co
rantes tríf enil-metânicos foi estudada com essas formas cul
turais, suspensas em solução fisiológica . Foi utilizado um tam
pão de fosfato primário de potássio e fosfato secundário de 
~ódio, em proporções variáveis, de acôrdo com o pH desejado. 
O pH foi controlado por intermédio de um potenciômetro por
tátil "Cambridge". 

Foram experimentados os seguintes corantes: 
Fucsina básica (Eimer & Amend., - New York). 
Rosanilina (Magenta I) - (Gruebler, Leipzig). 
Verde de malaquita (Republic Chemical Corp., New York). 
Cristais violeta (Hartman, Leddon Co., Philadelphia). 
Metil violeta (Gruebler, Leipzig). 
Violeta de genciana (Eli Lilly & Co., Indianópolis - Par

tida 5853-W89722) - Cloreto de hexametil-pararosa
nilina geralmente misturado com cloreto _de penta
metil-pararosanilina e cloreto de metil-pararosanilina. 

As soluções foram feitas em solução glicosada isotônica, 
p:>is em sôro fisiológico a violeta de genciana não apresenta 
estabilidade (Burke e col., 1926) . A solução de violeta ãe gen
ciana, depois de filtrada, foi autoclavada e distribuída em 
ampolas de vidro. esc\l.l'.o. 

As experiências foram realizadas em condições tais que 
não se verificaram casos em que houvesse contaminação pre
judicial; contribuiu para êsse fato o próprio poder bacterios
tático e bactericida das drogas- estudadas. 

RESULTADOS · EXPERIMENTAIS 

1. Ação de corantes tri-fenil-metânicos sôbre o T. cruzi 
" in. vitro" . - Procuramos inicialmente verificar quais as 
drogas dêste grupo de corantes que apresentam ação tripa
nossomicida mais intensa. Os · corantes utilizados, na concen
tração final de 1 : 2.000, foram adicionados ao sangue de ca
mundongo infectado (cêpa Y), que foi examinado a fresco. a 
.curtos in tervalos, a fim de determinar o menor tempo necessá
r fo para a imobilização dos parasitas. 

Coincidin do com o que já verificara Deschiens (1944), 
quanto à a t ividade antihelmíntica dêstes corantes e Tsuchiya 
(1936), quanto à sua ação amebostática e amebicida, em nossas 
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experiências com o T. cruzi, a violeta de genciana e o cristal 
violeta se mostraram mais ativos no grupo (Quadro I). 

QUADRO I 

Ação dos corantes .tri-fenil-metânicos sôbre o T. cruzi 

DROGA CONCENTRAÇÃO TEMPO PAR-~ O!OBILIZ-~ÇÂO 

Violeta <. e genciana 1;2 : 000 

1 

5 minutos 

Cristal violeta 1:2 . 000 15 minutos 

Ver,:.e <.e malaq·.iita 1:2.000 15 minutOl!I 

Meti! violeta 1:2 . 000 80 minutos 

Ro.,anilina 1:2 . 000 VivOl!I após 48 horas 

Fuc..'<ica L'5ica l:!:!.000 Vivos após 48 horas 
1 

Conforme dados verificados no Quadro I, a ação dos co
rantes depende do tempo de contato com o parasito. A rosa
lin-ina e a -fucsina básica não esterilizaram o sangue mésmo após . 
48 horas de contato; os parasitas, entretanto, apresentaram, após 
algumas horas, movimentos mais lentos. 

Constatamos também que os tripanossomas em contato com 
as drogas mais ativas (violeta de genciana, cristal violeta, verde 
de malaquita e metil violeta) se coram, tomando o parasito 
aspecto granuloso. Posteriormente a coloração fica mais in
tensa e uniforme, os movimentos dos flagelados tornam-se mais 
~~ntos, imobili~ando-se após- tempo variável para cada droga. 

,:: · 2. Influência do pH sôbre o poder tripanossomicida da 
;f-ioleta de genciana. - Já constitui fato bem verificado que a 
atividade bacteriostática ou bactericida de certas substâncias 
ROde sofrer- grandes alterações em · sua intensidade, condicio-
1:í'ádas por modificações · do pH do-. meio. · 

Stearn e Stearn (1924) observaram que as bactérias, quanto 
às reações tintoriais, se comportavam como anfóteros, tendendo 
em soluções alcalinas a reter corantes básicos e, em soluções 
ácidasT os corantes ácidos. Baseando-se nisto, êstes autores 
aventaram uma teoria. para explicar o mecanismo do efeito 
bacteriostático dos corantes, considerando as bactérias como 
prote;.nas conjugadas que reagis$em com os corantes (Stearn e 
Stearn, 1924a). Experimentalmente, verif icatam que o p.óder 
inibidor dos corantes básicos é maior com o aumento da alca
linidade e decresce quando, pelo contrário, aumenta a acidez 
do meio. Assim, · no que se re(ere .pç,r exe~plo à . violeta de 
genciana, corante J>ásico, Stearn e Stearn (1926) verificaram 
que, enquanto -no pH' de 7,7 ·u_ma concentração de 1/ 50.000 ini
bia o crescimento do B. ae~otene~,, ~sse corante no pH de 5,2, 
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mesmo na concentração de 1/1 . 000, era incapaz de inibir o cres
-cimento do microrganismo. 

A influência do pH foi notada também para outras substân
cias bacteriostáticas, ainda que não corantes e, mais recente
mente, para vários antibióticos (Eagle e col., 1952). 

Foi também observada por Stearn e Stearn {1926) a rever
-sibilidade da ação bacteriostática de vários corantes básicos, 
entre os quais a violeta de genciana e a para-rosanilina, pela 
ttimples acidificação do meio em que se encontrava a droga. 

Verificou-se que a modificação do poder bacteriostático 
-das drogas condicionada por variações do pH, é variável e está 
na fotima dependência dos microrganismos empregados. Cer
tos autores interpretam mesmo o efeito da variação do pH 
-como agindo primàriamente sôbre a célula e não sôbre o agente 
bacteriostático. 

Baseados_ nessas observações, nos propusemos verificar 
-quais as possíveis alterações do poder tripanossomicida da vio
leta de genciana, variando o pH do meio .. 

Duas séries de tubos contendo cultura lavada de T. cruzi 
·foram colocadas em pH ácido (5,9) e_ alcalin_o (7,8), utilizan
do-se para isso, como referimos anteriormente, um tarnpão de 
fosfato primário de potássio e fosfato secundário . de .. s6dio . 

· A violeta de genciana foi adicionada a cada série de modo que 
1ie obtivessem diluições progressivas da droga (Quadro II). 

QUADRO II 

Influência do pH sôbre a ação da violeta de -genciana 

COKCENTBAÇÃo 

1 
pH TEllPO PARA DCOBILUAÇÃo 

5,9 12 minutos 
1: 5.000 

· 7,8 2 minutos 

5,9 30 minutos 
1: 7 .200 

7,8 ·2 minut09 

5,9 80 minutos 
1:10. 000 

7,8 . 6 minutos . 
. 5,9 95 minutos 

1:12. 500 
7,8 9 minutos 

5,9 Vivos apõe 135 minnt°" 
1:20. 000 

7,8 22 minutos 

Concomitantemente, estudamos a ação do pH sôbre a vi
talidade do T. cruzi e não notamos qualquer alteração de mobi
lidade dêsse flagelado em meio ácido e alcalino. Aliás, Pack
chanian (1953) assinalou a sobrevivência do T. cruzi .em pH 
variando de 2 a 12. 
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As experiências re~lizadas mostraram _que também no caso 
do T. cruzi a violeta de genciana tem maior poder tripanosso.
micida quando o pH do meio é alcalino. Assim, verifica-se i;,_elo . 
Quadro II que uma concentração de v.ioleta de genciana a 
1 :12.500 imobilizou todos os tripanoss.omas dentro de 9 minu
tos em pH de 7 ,8 enquanto que, em pH de 5,9 o tempo de ação 
necessário para imobilizar os flagelados foi de 95 minutos. 
Resultados paralelos foram obtidos com tôdas as concentra-. 
ções de violeta de genciana experimentadas . 
· Portanto, no caso de ser usada a droga em mistura com. 
o sangue, a alcalinidade do meio ofereceria condlções favorá
veis para sua ação . 

3. Poder tripanossomicida da vi'oleta cf.e genciana. - Como 
a violeta de genciana apresentou, nas · experiências preliminares, 
elevado poder tripanossomicida, estudamos mais particular
mente sua ação. No Quadro III estão. resµmidos os resultados · 

. .... ~ 

QUADRO III 

Ação da violeta de genciana . sôbre o T. cruzi 

- l Tempo <'.e ação N.o C:e N.o total Camundongos 
Co:icentração em hora,, experiê:icia.s C:e camunc.'oI?gos com 

ÍI?ocula~os paraait.emia 

24 5 48 o .. 
1: 4 . 000 

48 · 4 24 o 
·. 

2 1 3 3 

l : 5.000 2-1 9* õ6• 3* .. 
. 48 . 6 .. 68•* 1•• 

-
21 1 4 4 

1: 7 . 500 48 3 9 1 

72 1 4 o 
2l 2 6 4 

48 2 8 2 

1:10 . 000 72 l 3 o 
96 l 3 o 

120 1 3 o 

72 1 2 o 
1:12.000 . 

96 1 3 o 

. 1:15. 000 72 l 4 J -

120 1 2 1 
1:20.000 

168 J 3 o 

• Neste grupo, uma das experiências · foi feita com a cêpa L do 
·T. eroil~5 camundongos inoculados) e nenhwn apresentou parasitemia. 

•• Neste grupo, uma das experiências foi feita com a cêpa L do 
T. erozi (11 camundongos i~oculados) e nenhu~ apresentou parasitemia. 

----:- SB-
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das ·diversas inoculações do sangue parasitado, que permane
ceu por tempo variável em contato com diluições crescentes da 
d·roga. 

Verifica-se que na concentração de 1 : 4. 000, após tempo 
de ação de 24 ou 48 horas, houve aparente esterílização do san
gue. Na concentração de 1 : 5 . 000, após 24 horas de contacto, 
entre os 56 camundongos inoculados, 3 apresentaram para3i
temia enquanto que, após 48 horas, somente 1 dos 68 inocula
dos apresentou tripanossomas n~ sangue circulante. Nas outras 
concentrações verifica-se nítida influência do tempo de ação 
da droga sôbre seu poder tripanossomicida; para maiores di
luições do corante a esterilização se processa somente após 
tempo mais prolongado do contato. 

De 22 camundongos inoculados com sangue contendo o 
corante nas concentrações de 1 :4. 000 e 1 :5 .· 000, e que não apre
sentaram parasitemia, foram examinados cortes histológicos 
do coração, fígado, baço, cérebro e músculo esquelético, não 
tendo sido encontradas formas ein leishmânia do T. cruzi. 

Conforme referimos, tôda experiência realizada foi acom
panhada pela inoculação de testemunhos, com o sangue de ca
mundongos infectados que permanecia também em geladeira 
pelo mesmo espaço de tempo. · 

No Quadro IV, estão resumidos os resultados dessas ino
culações. 

QUADRO IV 

Evolução da infecção nos camundongos testemunhos (cêpa Y) 

Tempo em 
N.0 ,~e N .0 c!e PERIODO PRt-PATENTE N.0 ,·.e SOBRllVJDA E J DIAS 

geladeira camunco::i- oamunc'.o:i- l'l.J DIAS 
cam· 1:1( 0 \.-

gos ino- gos com goJ mor-
parasite-

(em horas) 
c:àado9 

mia Mé .ia 
1 

Mdx. 
1 

Mh 
to3 

Mé'.ia 
1 

Máx. 
1 

21 

48 

72 

96 

120 

168 

-48 48 4,4 8 2 18 11 23 

42 42 4 ,ó 7 1 40 10,8 23 
-

12 12 3,7 6 2 12 16 u 
2 2 8 - - 1 22 -
ó 5 6,2 10 5 5 22 33 

3 3 5,7 !} 4 3 14 21 
, 1 

Como vemos, a virulência da cêpa permaneceu elevada, 
mesmo após a permanência do sangue durante vários dias em 
geladeira . 

. Alguns camundongos, inoculados com sangue tratado por 
maiores . diluições do corante, apresentaram infecção . . Esta foi, 
porém., mais benigna, , tendendo para a cronicidade e o p~,.. . 
ríodo· de incubação foi prolongado em relação ao dos camun
dongos testemunhos (comparar Quadros IV e V). 
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.QqADRO V 

Evolução da infecção nos camundongos gue, inoculados com sangue 
contendo violeta de genciana, apre,entaram parasitemia 

DROGA 
N.• DE 

N.• DE CAMUNDONGOS PEIUODO DE 
CAJIUNDONGO5 COM INCUBAÇÃO J;VOLUÇÃO 

Co:ice:,- 1 Tempoc'e INOCULADOS PARASITE:LIA Ed DIAS 
tração ação em 

horu 1 

2-1 56 3 23-22-27 Crô :>.ica; l!Sctiííca~o!. 
1: 5.000 

~8 68 1 20 Crônica; 11acrifíca~o. 

1 mort-0 aos 3-i diM. 
24 4 4 16-20-16-16 3 com infecção crô:úca; sa-

crifíca-:'.os. 
1: 7.500 

48 9 1 19 Crônica; sacrifica:'.o. -
1 morto aos · 29 dia.'!. 

2-1 5 4 20-15-lS-15 1 morto ao3 30 dia.'!. 
3 com idecção crô:úca; ea-

crif ics-:'. O!I. 
1:10.000 

1 morw &0s 35 c'JM. 
48 8 2 17-21 1 com infecção crô:1ica; sa-

crifica-!o. •· 

·-
72 4 1 16 Crô:úca; sacrifica~o. .. 

1:20. 000 -
· 1 120 2 1 20 · Crô:úca; sacrificado. 

4. Toxicidade ·da violeta de • genciana. - Em vista dos 
resultados obtidos, procuramos verificar se a violeta de gen
ciana apresenta alguma atividade hemoCtica nas cdn~entra-
ções em que mostrou efeito útil. · ~ 1 
· Para isto, a droga foi adicionada a sangue preservado em 
meio de A.C.D. (glicose: 3;3 g, citrato de sódio: 1,33 g, 
ácido cítrico: 0,4 7 g e água esterilizada q. s. p. 100 cc), de 
modo que · a concentração finàl do corante fôsse de 1 :5. 000. 
O frasco contendo o sangue foi guardado por 8 dias em gela
deira, sendo . que em duas ocasiões, após 24 horas -e no fim dos 
8 dias,· foi retirada uma amostra do plasma para a pesquisa 
de hemoglobina, efetuada por processo espectrofotomêtrico, 
pelo Dr. R. P. Pieroni. · Esta verificação apresentou algumas 
dificuldades, uma vez que o plasma se achava colorido pela 
violeta de· genciana. Entretanto, sendo distintas as curvas de 
absorção da hemoglobina e da violeta de genciana, foi possí
vel demonstrar que não houve, no sangue em e·xperiência, he
mólise sensivelmente maior do que aque!a verificada rio san
gu~ testemunho conservado em geladeira pelo mesmo número 
de· dias. _ 

Além disso, a transfusão de sangue . contendo violeta de 
genciana, como referiremos mais adiante, ·após· 24 ou 48 horas 
do contato não determinou reação transfusional. · 

A violeta de genciana já é empregada há muito tempo no 
tratament:> de diversas mo!éstias, prirtcipalmente de helmintía-
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ses, sendo pois sua ação tóxica já bem estudada, quer quando usada "per os" ou por via endovenosa. Young e col. (1924), estudaram a toxicidade da droga e sua ação nas septicemias, 
verificando que em coelhos a dose de 5 a 10 mg/kg por via endovenosa era bém tolerada; resultado semelhante foi obtido · por Gatch e col. .(1925) com · solução do corante em glicose a 4%, cloreto · de sódio a 0,9% ou água destilada. Burke e col. (1926) mostraram em coelhos que as soluções de violeta de genciana em bicarbonato de sódio eram, de um modo geral, 
menos tóxicas do que as soluções aquosas, mais ácidas. 
· ,· N~ tratamento da oxiuriase, Wright e col. (1940) referem 
que a violeta de genciana podf ser admiilistrada endoveno&a-. 
mente, com segurança, na dose de 0,25 't para um homem de SO · kg . Yourtg e col. (1924) não obtiveréµIl reações tóxicas, no 
t_ratamento de septicemias, com doses de 5 a 7 mg/kg; em um caso, injetaram 40 ml da droga a 1 o/o sem efeitos colaterais. Reed e col. (1924) injetaram em um paciente 35 ml da droga a 
1 %, sem quaisquer manifestações . · 

Alguns sautores, como Hunt e col. (1928) ., notaram uma 
coloração azulada da pele e mucosas, de curta duração, após 
injeção endovenosa da droga, referindo . ainda ocasional ap_a
recimento de náuseas e flebite no local da injeção. 

No tratamento da estrongiloidíase a ·dose preconizada, Pº: via endovenosa, por Belding (1952) e Craig e Faust (1945) ·e de 25 ml a 0,5o/o em dias alternados. Palmer (1950) utilizou, no tratamento dessa helmintíase, doses de 20 ml a 0,5 o/o ; as injeções foram administradas a 45 doentes durante 20 dias se. guidos, não tendo sidó notado qualquer efeito tóxico. 
Com a finalidade de confirmar-se a inocuidade da droga , em_ condiç_ões de transfusão, tem sido a violeta de gen.ciana adicionada ao sangue, no Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da Faculdade de · Medicina da Universidade de São Paulo, ria dose de 0,1 g para 500 ml 'de sangue preservado 

(1 :5.000). O corant~,-preparado na concentração de 0,5 o/o em sôr_o glico~ado isotônico, foi ampolado e· adicionado ao sangue na ' dose citada . Até o present e momento já foram realizadas 46 transfusões com a ·droga. l · · 
Em 21 casos os receptores puder~m ser acompanhados mais minuciosamente, por meio de exames laboratod,ais, tendo sido feitos, em todos, hemograma e ex~e de urina, antes e depois da t ransfusão. ~les eram, em sua maioria, portadores de leucemia, moléstia de Hodgkin ou sa_rcoma, estando outros em período pós-operatório. O sangue contendo o corante ain-. da não foi empregado em casos de choque. 
Em nenhum dos casos foi verificàda qualquer sintomatologia que se pudesse atribuir à ação : da droga : não observamos o aparecimento de flebite no local da .. injeção, nem foi 

notada coloração azulada ~a pele ou mucosas . 
- 38-
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Como as soluções de violeta de genciana em água desti
lada são muito ácidas, diminuindo ainda o pH da solução com 
o decorrer do tempo, talvez os casos de flebite mencionados 
na literatura fôssem ocasionados pela acidez do corante. Além 
disto, no tratamento de helmintiases, a droga é empregada em 
maior concentração. O elevado poder tampão do sangue' e a 
maior diluição da droga explicariam a ausência de flebite nos 
nossos casos. 

COMÉNTARIOS 

O conjunto das expenencias realizadas indica ser elevado · 
..:, poder tripanossomicida da violeta de genciana "in vitro", 
devendo-se acentuar o fato d.e termos trabalhado com cêpas 
muito virulentas e sangue com elevado número de parasitos, 
o que dificilmente sucederia em condições de transfusão. 

Não exercendo a droga atividade hemolitica, nas condi
ções citadas, e considerando sua baixa toxicidade, julgamos· pos
sível o seu emprêgo na profilaxia da transmissão da moléstia 
de Chagas por transfusão de sangue. Numa nota prévia recen
temente publicada (Nussenzweig ,.E: col., _ 1953), recomendava
mos que o sangue suspeito, antes dê ser transfundido, fôsse sub
metido por 24 horas à ação do cotante, numa concentração de 
1 :5. 000. Em vista, porém, dos resultados de maior núme'ro de 
experiências realizadas desde então, julgamos mais segura a 
ut~lização do corante na concentração. de 1 :4. 000 (0,125 g para 
500 mi de sangue), devendo o tempo de contato em geladeira ser 
de, pelo menos, 24 horas. Nesta dose a droga não apresenta 
toxicidade para o homem, sendo rotineiramente empregada no. 
tratamento de helmintíases . As transfusões · realizadas no 
Banco de Sangue do Hospital das CEnicas da , Faculdade de 
Medicina da Universidade ·de São Paulo, sem quaisquer rea
ções colaterais, confirmam, aliás, êste fato. J ulgarnos, pois, que 
na impossibilidade de ser realizada a reação · de fixação do com
plemento entre candidatos·. a doadores suspeitos de estarem 
infectados pelo T. cruzi por dados . epidemiológicos, a violeta 
de genciana deve ser adicionada aos sangues profilàticamente . 

Sendo a violeta de genciana um corante de composição 
complexa e variável de acôrdô com a procedência do produto, 
realizamos algumas experiências com o cristal violeta, um dos 
componentes da violeta de genciana, cuja composição quí
mica é constante, apresentando, além disso, a vantagem de ser 
mais solúvel. Segundo os dados obtidos até o momento, tudo 
par€ce indicar que êste corante tem ação semelhante àquela 
da violeta de genciana . São, porém, necessários estudos mais 
completos sôbre seu poder tripanossomicida e toxicidade, para 
que possa ser indicado o· seu emprêgo em substituição à violeta 
de genciana. 

- 39-
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RESUMO 

Em vista da gravidade do uroblema da tr~nsmissão da moléstia 
de Chagas por transfusão, os AÀ. estudaram a pos~ibilidade de eli
minar o T. cruzi dos sangues destinados à hemoterap1a. Melhores re
sultados foram obtidos com os corantes do grupo tri-fenil-metânico e, 
em particular, com a violeta de genciana. Algu!ll~s experiências in~ica
ram também que o cristal violeta apresenta atiVld~de semelhante a da 
violeta de . genciana. As experiências foram realizadas colocando as 
dro,as em contato com o sa"Qgue de. camundongos i~ectados com cêpas 
mujto virulentas do T. cruzi, mantendo-o em geladeira por tempo va
!'iável. O poder tripanossomicida foi controlado pelo exame a fres_co 
do sangue, com posterior inoculação em camundongos. Depois de efe
tuado contrôle parasitológico dêsses animais durante 2· meses, ~foram 
exapiinados cortes histológico9 dos órgãos mais freqüentemente acome-
tidos- pela tripanossomíase. . 

A violeta de genciana; numa concentração de 1:4.000, após o tempo 
rie contacto de 24 ·horas, esterilizou o sangue de camundongos infecta
dos, sendo que, em -concentra,;õe11 L"!P.nores, foi necessário maior tempo 
de ação. 

A ação da violeta de genciana sôbre o T. cruzi "in vitro" é mais 
intensa quando o pH do meio em· que age é alcalino. 

Os .. AA, verificaram· que ~ate corante não apresenta atividade hemo
lítica apreciável, não tendo sido observados efeitos tóxicos nas condi
ções experimentadas. Em 46 transfusões de 500 ml de sangue contendo 

· 0,1 ·g da droga, não· notaram quaisquer sinais ou sintomas de intole.rância 
ou intoxicação o que, aliás, coincide com a experiência de outros auto-
1·es que empregaram a violeta de genciana endovenosamente no trata
m_ento _das helmintíases ou septicemias. 

1 Em vista dos resultados obtidos, .os AA. recomendam que, quando 
n~o seja possível realizar-se a reação de fixação do complemen\o em 
ca~O!J de candidatos a doadores suspeitos de estarem infectados pelo 
T.: cruzi, a violeta de genciana seja adicionada ao sangue profilàctica
men~e, na concentração de 1 :400, devendo o tempo de contato ser, no 
~infmo, de 24 horas. · 

SUMMARY 

ln view of the seriousness of the problem of transmitting Chagas' 
disease through bfoõd transfusions, the AA. studied the possibility of 
getting t-lood to be use.d for hemotherapy free of T. cruzi. Best resulta 

• wer~ .obtained with . dyes of the tri-phenil-metbanic group and espe
cially with gentian violet. Some experimenta aiso indicated that crystal 
violét has an. activity similar to that gentian violet. Experimenta were 

. made maintaining mice's blood infected with heighly virulent strains of 
·T •. t?ruzi in contact with the drugs, in tlle refrigerator for different pe-
riods of time. · 

· The trypanocidal activity was controlled throtigh fresh wet blood 
film examinations and subseqüent innoculation in mice. After · a parasi
to,ogical. control of these anill\als for a peripd of 2 months, histological 
preparat1ons of organs most commonly affected by trypanosomes were 
examined. 

· Gentian violet, in a concentration of 1 :4. 000 and after 24 hour's, 
co.ntact, killed the trypanosomes in infected mice's blood, while with 
lower concentrations a longer contact time ·was necessary. 

Gentian violet's aetivity against T. cruzi "in vitro" is more intense 
in an alcaline medium. 
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The AA . verified that this dye has no appreciable hémolytic àcti
vity, ~nd no toxic effects where observed under the conditions it has 
been -used. ln 46 blood transfusions of 500 cc containing 0,1 gr. of the 
drug no signs or symptoms ot'. Jntollerance or intoxication we.re observed. 
'fhis agrees with results reportef:I. by other AA . which have employed 
gentian · violet intravenously for treatment of helminthiasis and septi
cemias. 

ln view of the results obtained, the AA. recommend that should 
it be impossible to make the complement fixation test for Chagas' disease, 
and in cases of blood donor candidates epidemiologically suspect of being 
infected with T. cruzi, gentian violet should be mixed with -the blood as 

~- · a prophylactic mensure, ip. a concentration of 1 :4 . 000, the t ime of con
~act beiQg at minimum 24 hours. 
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Controle da Doença de Chagas por meio da Quimioprofilaxia do 
Sangue: primeiros passos para o controle da transmissão transfusional 

Marco Aurélio Krieger 
Laboratório de Genômica Funcional 

Instituto Carlos Chagas/Fiocruz 

A descrição da ação profilática do emprego de corantes trifenilmetânicos na transmissão 
da doença de Chagas realizada por Nussenzweig e colaboradores constituiu importante 
marco no controle da transmissão dessa doença via transfusão sangüínea. Essa estratégia é 
utilizada ainda em nossos dias em áreas de alta endemicidade, ou onde a triagem sorológica 
não está disponível (WHO, 2002). O contexto histórico desse trabalho coincide com os 
primeiros relatos de transmissão da doença de Chagas no final da década de 1940, início 
da década de 1950 (Pellegrino, 1949; Freitas et al. , 1952). Essas comprovações acontecem 
ainda concomitantemente ao desenvolvimento da hemoterapia no Brasil e no mundo devido 
aos progressos científicos iniciados após o término da II Guerra Mundial e ao crescimento 
da demanda por transfusões de sangue. Esses fatos levaram a hemoterapia brasileira a ser 
caracterizada como uma especialidade médica, com a inauguração de diversos bancos de 
sangue e o conseqüente aumento da prática de transfusão sangüínea no país Qunqueira, 
Rosenblit & Hamerschlak, 2005). A transmissão transfusional do Tiypanosoma cruzi havia 
sido comprovada desde 1950 e foi considerada problema grave de saúde pública; estima
se que, ao início da década de 1980, cerca de vinte mil novos casos de doença de Chagas 
transfusional surgiam anualmente no Brasil (Dias & Schofield, 1998). 

O grupo de Nussenzweig e colaboradores publicou em 1953 dois importantes trabalhos 
(Nussenzweig et al., 1953a, 1953b) inspirados em relatos da literatura sobre a ação de corantes 
trifenilmetânicos no controle de outros protozoários e também em helmintos (Tsuchiya, 

1936; Deschiens, 1944). 

Os experimentos descritos nesses trabalhos pelo grupo do Departamento de Parasitologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foram realizados in vitro; os autores 
fizeram uma avaliação sistemática de diferentes corantes trifenilmetânicos (fucsina bás ica, 
rosanilina, verde de malaquita, cristais violeta, meti! violeta e violeta de genciana). Além de 
testar esses diferentes corantes, também avaliaram diferentes concentrações de violeta de 
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genciana, assim como a influência do pH sobre o poder tripanossomicida deste cora nte, que 

obteve os melhores resultados nos experimentos iniciais . 

Um fato r muito importan te do modelo utilizado pelos pesquisadores fo i a utilização de 
cepas altamente virulentas para camundongos: a cepa Y (Pereira da Si lva & ussenzwe1g, 
1953) e, adicionalmente, a cepa L, isolada e mantida de fo rma semelhante ao descrito para a 

cepa Y esses experimen tos foi inoculado elevado número de parasitas, extra ídos por punção 

cardíaca de camundongos com infecção aguda. Um ponto importante a ressaltar é a utili zação 

de um gra nde número de animais para o refi namento da dosagem de violeta de genci ana e o 

tempo de conta to que permi tiria a elim inação do paras ita do sangue. Dessa fo rma, os autores 
consegui ram demonstrar com o conjun to de experimentos "o elevado poder tripanossomicida 

da violeta de genciana 'in vilro', devendo-se acentuar o fa to de termos trabalhado com cepas 
mui to virulentas e sangue com elevado número de paras itas o que d ificilmente sucederia em 

condições de transfusão" (N ussenzweig el ai. , 1953b). 

A atividade tripanossomicida da violeta de genciana fo i caracterizada mui tos anos depois 

como a que ocorre mediante a geração de radicais livres, ânion superóxido, peróxido de 
hid rogênio e hidroxila, radicais estes que são tóxicos para o parasita (Docampo & Moreno, 
1990; Ramirezel ai. , 1995). 

Os autores, com base nesses experimentos, propuseram a ut ili zação do corante na 
concentração de 1:4000 (0, 125g para SOO ml de sangue) por período de 24 horas em geladeira, 

como medida profil áti ca em casos de não ser poss íve l a rea lização de testes de fixação do 

complemento, que consistia no teste sorológico disponível à época. Essas medidas profiláti cas 

fo ram recomendadas pelas principais agências internacionais de sa úde, como é o caso da 

WHO, e fi zeram parte da in iciativa de erradicação da doença de Chagas no Cone Sul e nas 
Américas por se u baixo custo, fac ilidade de execução e efi cácia mesmo em labora tórios 

precariamen te ins talados. 

A partir de 1950 cresceu o número de inquéritos sorológicos entre doadores e candidatos 

à doação de sangue para a doença de Chagas em toda a América, inici almente com muitas 
difi culdades ca usadas por problemas na padronização da reação de fixação de complemento. 

as décadas seguin tes, esses inquéri tos fora m fac ilitados pela incorporação de técnicas 

sorológicas mais adequadas e reprodutíveis, como a imunofluorescência, a hemaglutinação 

indireta e, mais recentemente, a de Elisa (Dias & Schofield, 1998). Atualmente, as perspectivas 

do controle da transmissão transfu sional são muito boas, especialmente com a implantação 
de triagem sistemática de doadores para a sorologia chagásica (Dias, 2006). De toda fo rm a, a 
quimioprofil axia da transmissão da doença de Chagas cumpriu importante papel nos esforços 
de controle da molés tia e, como mencionado, constituiu signi fica ti vo avanço no controle da 
tra nsmissão da doença de Chagas via transfu são sanguínea. 
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O artigo de Nussenzweig e colaboradores, de 1953, descreve o uso da violeta de genciana 

como tripanossomicida em sangue a ser potencialmente transfundido. A transmissão 

transfusional do 7iypanosoma c1·uzi foi mencionada formalmente por Emmanue l Dias como 

um possíve l e importante problema de aúde pública na Américas em 1944 (Mazza el al. , 

1936; Dias, 1945). Em 1949, Pellegrino encontrou os primeiros doadores de sangue infectados 

pelo parasito e, em 1952, Freitas e colaboradores detectaram casos da doença de hagas 

transfusional na região de São Paulo, Brasil (Freitas el al. , 1952; Pellegrino, 1949). 

403 



404 
a realidade, conhecia-se o potencial de transmissão da doença de Chagas pelo sangue 

desde sua descnção, em 1909. Carlos C hagas relata um dos expe rimentos que comprovava 

ta l possibilidade: 

Imediatamente após esta verificação inoc ul amos duas cobaias e um sagü i com sa ngue 

retirado,_ por punção venosa, da criança. As cobaias morreram no sex to dia após a 

inocu laçao e no pulmão de ambas encontramos formas parasitárias inteirament e idênti cas 

às que temos estudado no ciclo evolutivo do chizo11ypa11um cruzi. (Chagas, 1909) 

Pesq ui sas sorológicas realizadas durante a década de 50 do úl timo século, em di ve rsos 

bancos de sangue do país, revelavam taxas de positividade q ue atingiam até 19, 1 %, 

dependendo da região estudada. D essa forma , fazia-se necessá rio, naque la ocas ião, que 

outras medidas fosse m pesquisadas para se evitar a transmissão transfu sional da doença de 

Chagas. a época, a Organização Mundial d a Saúde (OMS) determin ava a importância de se 

empregar a reação de fixação de complemento nos doadores. O ras treamento de sangue com o 

emprego de técnicas sorológicas como a fixação de complemento não era o ideal. Limitações 

da própria técnica, como a sua reprodutibilidade devido à instabilidade do complemento 

utili zado na reação e a sensib ilidade em torno de 92%, traziam complicações para o se u uso 

em cenários de banco de sangue. Considerando-se tais dificuldades na prática dessa reação, 

chamou-se a atenção para a necess idade de se aplicar substâncias tripanossomicidas no 

sangue infectado. 

Diante desse quadro, nos anos 50, inspirados pelas idéias de Paul Erlich, um es tudante 

de medicina que na década de 1880 começara a anali sa r a ação de centenas de corantes 

sintéticos em modelos laboratoriais e em amostras clínicas (S ilva, 2002), doi s jovens cienti stas 

brasileiros - Victor ussenzweig e Ruth Sonntag- e sua equipe mos traram que a viole ta de 

genciana, quando adicionada a amostras de sangue contam in adas com o T cruzi, preve nia 

a tra nsmissão do paras ito por meio da transfusão. Os es tudos de N ussenzweig de 1953 

demonstraram, de fo rm a elegante e utili za ndo todos os possíve is controles, que a ad ição de 

violeta de genciana a uma concentração de I :4000 e tempo de con tato de pelo menos 24 horas 

com o sa ngue contam in ado era capaz de matar o T cruzi, trazendo a perspectiva de que es ta 

droga fosse empregad a em bancos de sa ngue de áreas endêmicas como medida profilática . 

A violeta de genciana (cloreto de pararosanilina) é um corante ca tiônico, que tem sido usado 

na prática médica há vários anos, principalmente como agente an ti-séptico e antimicótico. 

Nenhum efe ito colatera l grave foi observado com O uso tópico da violeta de genciana; ent retanto, 

sua administração ora l pode causar irri tação gastrintestinal e a injeção intravenosa, a lém de 

promover uma d iminuição da concentração leucocitári a, pode promover uma ação deletéria 

nas pl aquetas (Docampo & Moreno, 1990; Wendel, 2002). Surpreendentemente, nenhum 

efeito colatera l agudo e tóxico foi reportado depois da adm inistração de grandes quantidades 

de sangue tra tado com violeta de genciana (corante pertencente à classe dos trifenilmetânicos, 

dos quais alguns são reconhecidos por seus efeitos carcinogênicos em animais e humanos) 

(Docampo & Moreno, 1990). 

Apesar de ter sido usada du rante anos como agen te quimioprofil á ti co em amost ras de 

sa ngue contaminado pelo T ciuzi, a relação meca nismo de ação da viole ta de genciana -

parasito fo i e aind a é pouco estud ada. Assim como os principa is age ntes tripanossomi cid as, 

pe lo menos em pa rte, a vio le ta de genciana promove se u efeito tóx ico induz indo o es tresse 

oxidati vo no paras ito (Doca mpo et al. , ]983; D ocampo & Moreno, 1984; Tcmpcrton ct 

al. 1998). A fo rm ação do radica l superóxido (O2·) pe lo ciclo redox do T cruz/ tem sido 

considerada um do '> possíveis mecani smos de ação d a violeta d ' g ' 11 ' iana R •szl a, ' ruz 



& Docampo, 1986; Docampo et ai. , 1988; Docampo, Moreno & Cruz, 1988; Temperton el 
ai., 1998). O T cruzi, a sim como outros tripanossoma tídeos, apresenta tanto um sistema 

antioxidante não enzimático, em que o componente mais importante é a tripanotiona, 

um ditiol de baixo peso molecular, como um enzimático. Porém, este último não inclui 

a catalase nem a glutationa peroxidase (Fairlamb & Cera mi, 1992), importantes enzimas 

antioxidantes presentes na maioria dos organismos eucariotos. Dessa ausência decorre, 

provavelmente, menor habilidade desses parasitas em remover o peróxido de hidrogênio 

(Hp2) . Em contrapartida, a atividade da superóxido dismutase (SOD) foi detectada 

também em T cruzi (Boveris & Stoppani, 1977). Sob a ação das SODs, o ânion superóxido 

é transformado em peróxido de hidrogênio, que é tóxico e cuja remoção é essencial 

para a sobrevivência da célula. A superexpressão da Fe-SOD em T cruzi mostrou maior 

suscet ibilidade desses parasitas ao efeito tripanossomicida da vio leta de genciana, assim 

como do benzinidazol, provavelmente devido a um desequilíbrio do sistema de defesa 

oxidativo, que resultou no aumento da produção de Hp
2 

(Temperton et al. 1998). Aliado 

a isso, esse corante também exerceu efeito inibitório, in vilJ ·o, da tripanotiona redutase de 

T crnzi, que faz parte do sistema tripanotiona - tripanotiona redutase que atua na etapa de 

neutralização do peróxido de hidrogênio (Moreno, Carnieri & Docampo, 1994). 

Uma ação fotodinâmica da violeta de genciana também foi demonstrada em T cruzi 
(Docampo el al. , 1983; Docampo, Moreno & Cruz, 1988). A luz visível promoveu a 

fotorre-dução do corante para um carbon centered radical. Sob condições ae róbicas, es e 

radical livre se auto-oxida, gerando o ânion superóxido cuja dismutação promove o 

peróxido de hidrogênio. A irradiação com luz visível na presença de ascorbato de sódio 

reduziu a dose efetiva e o tempo de contato do corante com o sangue infectado por T cruzi 
(Docampo, Moreno & Cruz, 1988) . Outro possível alvo de atuação da violeta de genciana 

é a mitocôndria. Estudos realizados em mitocôndrias de fígado de ratos e de T cruzi 
mostraram um efeito desacoplador da violeta de genciana sob a fosforilação oxidativa 

mitocondrial. Isso foi traduzido pelo bloqueio do controle respiratório, parada da síntese 

de ATP, aumento da atividade ATPase, diminuição do efe ito inibitório da oligomicina no 

es tágio 3 da respiração e, morfologicamente, aumento da mitocôndria in silu (Docampo 

el al. , 1988; Gadelha el al., 1989). O potencial de membrana mitocondrial também fo i 

di ssipado pela atuação do corante, resultando no efluxo de cálcio da mitocôndria que 

culmina no rompimento da homeostase deste íon, contribuindo de maneira significativa 

para o efeito tripanossomicida da violeta de genciana (Docampo el al., 1993). 

Um dos grandes va lores do artigo de Nussenzweig foi chamar a atenção para o desen

volvimento de ferram entas que evitassem a transfu são sangüínea da doença de Chagas. 

O controle da transmissão tran fusional pelo T. cruzi foi conseguido com a evolução dos 

testes so rológicos, que se tornaram ao longo do tempo mais otimizados, sensíveis e espe

cíficos na detecção de anticorpos anti-T cruzi (Dias & Schofield, 1998). 

Um dos métodos sorológicos pioneiros utilizava a reação de fixação de complemento e fo i 

denominado de Guerreiro & Machado, em homenagem aos pesquisadores que desenvolveram 

o ensaio em doença de Chagas. Empregando como antígeno extratos parasitário obtidos 

de baço de cães jovens infectados experimentalmente, esses autores conseguiram detectar 

anticorpos anti-T cruzi em 68 dos 102 ensaios praticados com soros chagásicos de diversas 

formas da doença. 

Dentre os mais va riados métodos desenvolvidos até então, os que permaneceram e têm 

ido empregados na rotina laboratorial de detecção de an ticorpo até hoje são a aglutinação, 

a imunofluorescência e os en aios imunoenzimáticos. E te último é o método de escolha no 
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bancos de sangue, devido à sua possibilidade de automatização, que permite a realização de 

várias amostras em curto espaço de tempo. 

Uma grande evolução foi alcançada na década de 90 com a obtenção de frações antigênicas 

por biologia molecular (Frasch & Reyes, 1990; Umezawa et al. , 2004), levando à utilização 

dos antígenos recombinantes. Na mesma década foi verificada a reatividade de peptídeos 

sintéticos, derivados de seqüências repetitivas de aminoácidos, na detecção de anticorpos 

anti-T. cruzi (Vergara et al., 1992). Essa tecnologia possibilitou o emprego de novos antígenos 

que tornaram os testes sorológicos mais sensíveis e específicos (Umezawa et al., 2004) . 

Associado ao avanço dos procedimentos sorológicos, que possibilitou a identificação 

e com isso a exclusão de portadores assintomáticos e crônicos parasitados da relação de 

doadores, duas outras ações possibilitaram a drástica diminuição da transmissão por 

transfusão no Brasil: (i) a implementação, pelo Ministério da Saúde, de portarias que obri

gam à realização, na triagem sorológica de todos os doadores de sangue, de testes para os 

seguintes agravos: hepatite B; hepatite C; HIV-1 / HIV-2; doença de Chagas; sífilis, ALT 

(um teste) HTLV I / II (RDC Nº 153 / MS), e (ii) a proibição de pagamento a doadores 

nos bancos de sangue. A implementação de políticas nacionais de controle em bancos 

de sangue em alguns outros países da América Latina tem também proporcionado uma 

drástica redução no risco de transmissão por transfusão (WHO, 2002). 

Além de legislação específica sobre a qualidade da hemoterapia, vêm sendo implemen

tados laboratórios nacionais e regionais de referência, tendo como meta uma boa sorologia 

pré-transfusional dos doadores, o que tem sido gradualmente alcançado. Observa-se ainda 

a progressiva diminuição na prevalência da infecção chagásica entre doadores e também 

o progressivo deslocamento dos doadores infectados para grupos etários mais elevados, 

como fruto do controle vetorial e do próprio descarte de doadores soropositivos em doações 

anteriores. As análises realizadas revelam dados e tendências nos países autóctones da 

infecção, sendo mais preocupante a situação da Bolívia, com maiores taxas de prevalência e 

menores de cobertura do programa (Dias & Schofield, 1998, 2002) . 

O mais recente desafio na transmissão transfusional se faz presente nos países conside

rados não endêmicos, que não realizam triagem em seus bancos de sangue, apesar de 

apresentarem número crescente de imigrantes das áreas endêmicas clássicas da doença de 

Chagas. Devido à falta de triagem de doadores, o risco de transmissão transfusional por 

transplante de órgãos, entre outras formas de transmissão, tem merecido grande atenção e 

elaboração de estratégias de controle (Schmunis, 2007). 

Nussenzweig e seus colaboradores, mesmo sem ferramentas para entender todos os 

mecanismos de ação da violeta de genciana, desenvolveram um estudo que permanecerá 

como um marco da ciência brasileira. Apesar de ter caído em desuso e de não ter mais 

sentido usar substâncias a serem adicionadas ao produto sangue antes das transfusões, 

esses estudos mostraram a importância a ser dada à determinação de doadores chagásicos 

e ao desenvolvimento de técnicas sorológicas factíveis e de alta sensibilidade para se rem 

utilizadas num cenário em que predomina o rastreamento, como temos na atualidade. 
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