
Tripanossomíase em bovinos* 

*Artigo publicado na Revista VeZ em Minas-Abr./Mai./Jun.2014 - Ano XXIII - 121 

 

Rogério Carvalho Souza*, Rafahel Carvalho de Souza*, Karine Raquel Teixeira**, 

Felipe Batista Zampirolli*** 

*Médico Veterinário, Professores do Departamento de Medicina Veterinária PUC 

Minas; **Biomédica, Laboratório de Patologia Clínica, Hospital Veterinário, PUC 

Minas;***Graduando em Medicina Veterinária da PUC Minas - Betim 

 

RESUMO  

As hemoparasitoses são consideradas um dos principais fatores de perdas 

econômicas na bovinocultura de leite, com grande expressão em áreas tropicais e 

subtropicais. No presente artigo, abordará a Tripanossomose bovina, uma doença 

emergente, enfocando sua patogenia, sinais clínicos e impacto econômico que a doença 

acarreta, bem como o seu diagnóstico e tratamento. 
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ABSTRACT 

The hemoparasitoses are considered a major factor of economic losses in dairy 

cattle, with great expression in tropical and subtropical areas. In this article we address 

the Bovine Trypanosomiasis, an emerging disease, focusing on its pathogenesis, clinical 

signs and economic impact that the disease causes, as well as its diagnosis and 

treatment. 
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1- INTRODUÇÃO 

Com os avanços tecnológicos e o melhoramento genético na pecuária de leite 

observa-se nos últimos anos aumento substancial da produção de leite. Contudo, 

associado a este cenário observa-se também que os desafios, principalmente o sanitário, 

tem aumentado nas fazendas, predispondo os animais a patologias.  

Atualmente, a Tripanossomíase é uma dessas patologias que se tornou emergente e tem 

preocupado técnicos e produtores. Esta doença é provocada pelo protozoário 

patogênicos do gênero Trypanosoma, que podem acometer o homem, animais 

domésticos e silvestres.  



A tripanossomíase causa importantes perdas econômicas como queda na 

produção de leite, perda progressiva de peso e até morte do animal. Sua disseminação é 

rápida, o diagnóstico laboratorial é laborioso e, no Brasil, ainda não possui eficiência no 

tratamento, já que não têm fármaco específico liberado para uso.  

Além disso, segundo Silva et al. (2004), as tripanossomoses estão entre as 10 

zoonoses mais importantes juntamente com o antraz, tuberculose bovina, cisticerco, 

leptospirose, entre outras. 

 

2- EPIDEMIOLOGIA 

O trypanossoma sp.  tem sua origem na Africana e entrou nas Américas no século XIX 

pelos colonizadores europeus (González et al., 2005).  Foi registrada pela primeira vez 

no Brasil por Shaw e Lainson, em 1972, no Pará. Apresenta larga distribuição mundial 

ocorrendo em vários países: Índia, Malásia, Indonésia, China, Rússia, Filipinas, África, 

América Central e América do Sul (González et al., 2005). O Trypanosoma sp. atinge 

várias espécies de mamíferos como o camelo, lhama, suíno, bubalino, equino, caprino, 

ovelha, macaco, humano. No Brasil, a espécie que assume maior importância em 

bovinos é o Trypanosoma vivax. Em Minas Gerais, o primeiro caso relatado de 

Trypanosoma vivax foi em 2007, em uma vaca proveniente de propriedade rural do 

Município de Igarapé – MG (Carvalho et al., 2008).  

No Brasil, em sistemas de produção de leite, a transmissão parece estar 

relacionada principalmente ao uso de agulhas contaminadas, sendo a prática de 

aplicação de ocitocina durante a ordenha a causa mais comum. Além disso, o contagio 

também pode ser através da picada da mosca-de-estábulo (Stomoxys calcitrans), que 

pica o animal infectado e logo depois pica outro animal saudável, transmitindo o 

parasito através do sangue. 

Além destes fatores, o comercio de animais sem prévio exame e ou quarenta 

favorece a disseminação das doenças. Outro ponto a se considerar é a presença de 

equinos contaminados. No Brasil, o T. evansi afeta principalmente equinos e a 

prevalência da infecção varia entre regiões.  Todavia, relatos sobre o efeito patogênico 

de T. evansi em bovinos é contraditório, sendo que alguns autores consideram que este 

protozoário causa nessas espécies uma infecção subclínica (SILVA et al.; 2007). 

 

3- PATOGENIA 

A patogenia da tripanossomose pode ser considerada sob três aspectos. No 

primeiro desenvolvem-se dilatação linfoide e esplenomegalia associadas à hiperplasia 

plasmocitária e hipergamaglobulinemia, que se deve primariamente a aumento na 

concentração de IgM. Já o segundo está associado ao quadro severo de anemia, sendo 

este aspecto o principal sinal clínico. A anemia é hemolítica, visto que os eritrócitos são 



removidos da circulação pelo sistema fagocitário mononuclear estimulado. Ao longo da 

infecção, quando a parasitemia com frequência se torna baixa e intermitente, a anemia 

pode desaparecer num grau variável.  

A anemia por T. vivax é do tipo normocítica normocrômica, com tendência a se 

tornar macrocítica normocrômica (Saror, 1979). Silva et al. (1998) observaram anemia 

macrocítica hipocrômica em bovinos na região do Pantanal brasileiro e Bolívia, 

concluindo que nestas regiões a anemia tem sido a maior causa de mortalidade dos 

animais infectados com tripanosoma.  

Os mecanismos patofisiológicos envolvidos na anemia são vários, tanto na 

hemólise extra vascular, que ocorre primariamente no fígado e baço na fase inicial da 

infecção, quanto posteriormente, quando há hematopoise. Um dos mecanismos também 

relacionados com a anemia está associado à secreção de neuramidase, que atua 

hidrolisando o ácido siálico, importante componente da superfície das hemácias (Esuevi 

et al., 1983).  

Já o terceiro aspecto referente à sua patogenia está relacionado à ocorrência de 

degeneração celular e infiltrados inflamatórios em muitos órgão, como os músculos 

esqueléticos e no sistema nervoso central, sendo mais significante no miocárdio, onde 

há separação e degeneração das fibras musculares (Urquhart et al., 1998). 

 

4- SINAIS CLÍNICOS 

Os sinais clínicos incluem perda de peso, queda na produção de leite, anemia, 

febre e, eventualmente, morte (Delafosse et al.; 2006). O agente também pode causar 

alterações reprodutivas em bovinos e ovinos, como queda da fertilidade e aborto. Nesse 

caso, pode ocorrer degeneração do hipotálamo, glândulas pituitárias e gônadas, 

ocorrendo alterações nas secreções e concentrações plasmáticas de hormônios 

necessários para a reprodução dos animais. No macho, as alterações são a perda da 

líbido, retardamento da puberdade e má qualidade do sêmen. Nas fêmeas pode ocorrer 

anestro temporário ou permanente, ciclos estrais anormais, morte fetal, distorcia, 

abortos, morte neonatal, além de efeitos patogênicos no feto e no recém-nascido (Silva 

et al.; 2004). 

As lesões nervosas causadas pelos tripanosomas podem estar associada com a 

presença do parasito em tecidos nervosos e no fluído cérebro-espinhal, relacionado as 

alterações circulatórias causadas por êmbolos formados pelos parasitos, leucócitos e 

fibrina nos capilares e vênulas do cérebro, reações autoimunes, e ainda, apoptose de 

células endoteliais provenientes de veias do cérebro e cerebelo (Batista et al., 2007). 

 

 



5- IMPORTÂNCIA ECONÔMICA  

Os impactos econômicos que o T.vivax causa na produção de bovinos, se devem 

ao amplo espectro de vetores e hospedeiros susceptíveis e á imunodeficiência dos 

animais, em sua maioria subnutrida (Garcia et al.; 2006).  

É difícil definir as perdas econômicas causadas por T. vivax devido à sua 

ocorrência concomitante com outros protozoários e outras doenças como a babesiose e a 

anaplasmose (Clarkson, 1976). Todavia, os principais prejuízos causados pela 

Tripanossomose bovina estão associados a grande perda na produção de leite. 

 

6- DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico das tripanossomíases pode ser realizado conciliando a anamnese 

aos achados clínicos, mas os exames laboratoriais são essenciais para o diagnóstico 

definitivo. 

O diagnóstico laboratorial direto pode ser feito utilizando-se sangue a fresco, 

esfregaço sanguíneo corado e técnica de Woo. O resultado dos exames laboratoriais 

diretos podem variar com a espécie de Trypanosoma pesquisada, pois os métodos 

diferenciam em eficácia para o diagnóstico das diferentes espécies de parasita (Urquhart 

et al, 1998).  

O exame de sangue a fresco (Figura 1) é feito com uma gota de sangue em 

lâmina, coberta com lamínula, e examinada cuidadosamente em aumento de 40x no 

microscópio.  

Já o esfregaço sanguíneo (Figura 2) é realizado com a técnica convencional e 

corado com Giemsa ou outro corante para sangue. A lâmina deve ser lida em imersão no 

aumento de 100x. Esta técnica apesar da baixa sensibilidade tem a vantagem de permitir 

a diferenciação morfológica entre os tripanossomos (Urquhart et al, 1998). 

 A centrifugação em microhematócrito (Figura 3), conhecida como método de 

Woo, também pode ser empregada. A técnica de Woo consiste em centrifugar uma 

amostra de sangue coletada com anticoagulante em um tubo de microhematócrito e 

verificar no microscópio em aumento de 40x se há tripanossomos na porção plasmática, 

logo acima da capa leucocitária (Urquhart et al, 1998). 

Ressalta-se que é necessário o sangue fresco para análise, no máximo 4 horas 

após a coleta.  Após este período, a movimentação do parasito diminui, dificultando a 

visualização, que levará a um diagnóstico falso negativo. 

 



 

Figura 1: Identificação do Trypanossoma sp. pela técnica de gota de sangue 

fresco. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 2: Identificação do Trypanossoma sp. no esfregaço sanguíneo. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 3: Local onde deve ser observado para tentar localizar o parasito pela 

técnica de Woo. 

Fonte: Arquivo pessoal 

O diagnóstico parasitológico é o mais utilizado no país para o diagnóstico das 

infecções por T.vivax em rebanhos de bovinos (Madruga, 2004). A técnica de Woo é a 

mais comum dentre os exames parasitológicos empregados (Masake et al.; 1994). A 

reação da polimerase em cadeia (PCR) é a alternativa de diagnóstico direto que tem 

sensibilidade consideravelmente superior ao exame parasitológico e consegue 

identificar as espécies (Almeida et al.; 1998; Zarlenga e Higgins, 2001). 



Em avaliação clínico laboratorial de bovinos da raça Nelore infectados 

experimentalmente com Trypanosoma vivax, Schenk et al. (2001) observaram alteração 

de 25% de decréscimo do volume globular. Já os valores de AST, GGT, CK, uréia, 

creatinina, cálcio e fósforo permaneceram dentro de uma faixa de normalidade para a 

espécie não sendo detectadas alterações que evidenciassem uma disfunção hepática e 

renal. Um decréscimo significativo foi constatado nos níveis de colesterol. (Schenk et 

al.; 2001).  

Nos casos de morte podem ser observadas as seguintes alterações 

macroscópicas: linfonodos aumentados, atrofia de serosa dos depósitos de gordura, 

esplenomegalia, hepatomegalia, hemorragias petequiais e sufusões e icterícia de órgãos 

abdominais (Figura 4) (Batista et. al; 2008). 

 

Figura 4: Fígado aumentado de tamanho com áreas de hemorragias tipo 

petequiais, sufusões e icterícia  

Fonte: Bracarense, B. H. F. (2014) 

7- TRATAMENTO 

O fármaco disponível atualmente para o tratamento da tripanossomíase no Brasil 

é à base de diminazeno. Todavia, este produto não tem sido eficaz. Já a droga 

Trypamidium feita à base de cloreto de isometamidium, que é fabricada por um 

laboratório Francês e comercializada na Venezuela, possui boa eficácia.  

Contudo, o cloreto de isometamidium, por não ser reconhecida pelo Ministério 

da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, não está disponível no mercado 

brasileiro. Esta droga pode ser importada em pequenas quantidades por pessoas físicas. 

No caso da necessidade de comprar grandes quantidades é necessário formalizar o 

pedido junto ao Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários, na Coordenação 

de Produtos Veterinários. 

O tratamento da tripanossomíase bovina depende do uso correto dessa droga, 

sendo importante a identificação do parasita envolvido de modo a evitar o 

estabelecimento de resistência aos antiparasitários.  



 

8- CONTROLE 

No controle da tripanossomose, as medidas devem ser tomadas com o objetivo 

de evitar a disseminação do parasito. Neste sentido, o manejo correto na aplicação de 

hormônios e vacinas, usando seringas descartáveis ou esterilização é fundamental.  

O manejo adequado da matéria orgânica é outro fator muito relevante no 

controle da tripanossomose com o intuito de controlar as moscas (Stomoxys calcitrans). 

Para o controle físico dessa mosca deve ser feita a limpeza do ambiente, manejo de 

esterqueiras e não deixar resíduos de alimentos. O controle químico pode ser feito com 

aplicação de inseticidas após a limpeza dos currais e comedouros, temonebulização com 

inseticida nas áreas mais afetadas de moscas adultas, uso de brinco inseticida e 

aplicação de inseticida por via tópica.  

Outro ponto importante a ser considerado são as boas práticas de produção, 

como alimentação adequada, conforto, etc., com o intuito de assegurar o bem estar dos 

animais e status imune dos mesmos. 

 

9- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tripanossomíase possui um risco potencial para a pecuária brasileira por ser 

uma doença que possui os fatores predisponentes à transmissão presentes nas fazendas, 

principalmente as de leite. 

Está doença será um grande desafio para os técnicos da área. Deve-se tomar 

medidas urgentes melhorando as práticas de manejos sanitários, como a utilização de 

agulhas descartáveis e o controle da mosca-de-estábulo. 

Acompanhamento do quadro clínico, necropsia e identificação do parasito 

devem ser realizado para se chegar ao diagnóstico definitivo. O diagnóstico diferencial 

deve ser realizado, pois se tem observado patologias concomitantes como a babesiose e 

anaplasmose. 
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