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“Se um homem tem talento e não tem 

capacidade de usá-lo, ele fracassou. 

 

 

 

 

 

Se ele tem um talento e usa 

somente a metade deste, ele 

fracassou parcialmente. 

 

 

 

 

 

Se ele tem um talento e de certa forma 

aprende a usá-lo em sua totalidade,  

 

 

 

 

 

ele triunfou gloriosamente e 

obteve uma satisfação e um 

triunfo que poucos homens 

conhecerão”. 

 

 

Thomas Wolfe. 
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RESUMO 

 

Um estudo preliminar da fauna silvestre hospedeira de T. cruzi foi realizado na 

região do entorno de Brasília, na área de influência do reservatório da Usina 

Hidrelétrica (UHE) Corumbá IV onde, através do resgate da fauna de vertebrados, 

foram capturados espécimes de gambás, tatus, roedores, macacos, raposas e 

tamanduás. Amostras de sangue foram coletadas de um total de 23 mamíferos 

silvestres e submetidas à pesquisa de T. cruzi através de três métodos de 

diagnóstico parasitológico, incluindo o esfregaço sanguíneo delgado e em gota 

espessa, a hemocultura e a reação em cadeia da polimerase (PCR), e um método 

imunológico representado pela imunofluorescência indireta (IFI). As reações 

foram realizadas com o propósito de avaliar a eficiência dos métodos no 

diagnóstico da infecção em reservatórios silvestres e a real incidência de T. cruzi 

em mamíferos silvestres. Os dados obtidos foram posteriormente comparados 

com os dados de ocorrência da doença na região, e também, avaliados em 

relação ao impacto ambiental sobre a fauna silvestre.  

 

Palavras-chave: Impacto ambiental; Doenças de Chagas, Trypanosoma cruzi; 

Hospedeiros silvestres. 
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ABSTRACT 

 

A preliminary study of the wild fauna host of T. cruzi was carried out within the 

area of influence of the reservoir of the Corumbá IV hydroelectric power plant 

where through the faunal rescue of vertebrates specimens of possums, armadillos, 

rodents, monkeys, foxes and anteaters where collected. Blood samples where 

collected from a total of 23 wild mammals and used to detect T. cruzi using three 

parasitological diagnostic methods including thin and thick blood scrubs, 

hemoculture and the polymerase chain reaction (PCR), and an immunonological 

method represented by indirect fluorescence antibody test (IFAT).The reactions 

were carried out to evaluate the efficiency of the methods in the diagnostic of the 

infection in wild reservoirs and the real incidence of T. cruzi in wild mammal. The 

data obtained were compared with the data of the occurrence of the disease in the 

region valuated in relation of the environmental impact on the wild fauna. 

 

Key words: Environmental impact, Chagas’ disease; Trypanosoma cruzi, Wild 

reservoirs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana constitui uma 

antropozoonose característica do continente americano, em especial da América 

Latina. A doença tem como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi (T. 

cruzi), largamente disseminado do Sul dos Estados Unidos a Patagônia, onde 

circula entre mamíferos de pequeno e médio porte e vetores invertebrados de 

hematofagismo obrigatório (Dias 2000).   

A doença tem origem em um “ciclo silvestre” de onde passou a envolver o 

homem e mamíferos em um “ciclo doméstico”, bem mais recente e com profundas 

determinações antrópicas e sociais, interligando ambos os ciclos através de uma 

interação dinâmica e contínua (Dias 2001a). O ciclo silvestre da doença 

compreende o ciclo primitivo do T. cruzi, onde este protozoário é encontrado 

circulando entre vetores e hospedeiros silvestres ao longo de grande parte do 

continente americano, há muito tempo (Dias 2000).  

Existe uma variedade muito grande de ecótopos primitivos ocupados pelo 

T. cruzi, sendo encontrados nos desertos norte-americanos, nos altiplanos 

andinos, nas florestas amazônica e atlântica e no complexo Caatinga-Cerrado-

Pampa úmido. No ciclo primitivo, a tripanossomíase americana silvestre privilegia 

ambientes ecologicamente “fechados” ou semi-abertos, com variações na 

proporção de hospedeiros e vetores conforme uma diversidade de fatores que 

envolvem o clima, altitude, umidade, características da fauna e flora e 

disponibilidade alimentar. Esse ciclo, ainda presente em praticamente toda a 
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América, hospeda o parasito em mamíferos silvestres de pequeno e médio porte 

e em insetos vetores (Barreto 2000).  

Os ecótopos naturais preferenciais dos insetos vetores são aqueles onde 

eles podem formar suas colônias, como palmeiras, ocos e cascas de árvores, 

ninhos de animais silvestres (pássaros, roedores, marsupiais, quirópteros), 

pedregais (Barreto 1967). O ambiente envolve, dessa forma, um estado de 

equilíbrio desenvolvido através de longa adaptação e onde a ação patogênica do 

protozoário sobre os seus hospedeiros naturais é baixa, ou mesmo, não existe. 

Da mesma forma, Mello (1979) relatou em seus trabalhos situação similar onde 

animais de laboratório demonstraram infecções leves e inaparentes associadas à 

baixa parasitemia. 

 Por outro lado, o ciclo doméstico envolve uma situação mais recente no 

contexto histórico, onde a doença de Chagas é resultante de uma série de 

modificações ecológicas, sociais e políticas que aproximaram populações 

humanas do ciclo enzoótico, fazendo do homem um dos últimos hospedeiros 

naturais do T. cruzi (Barreto 2000). 

Os empreendimentos envolvendo a construção de reservatórios são 

exemplos claros de situações onde evidenciamos modificações ecológicas e 

representam uma das mais antigas intervenções humanas nos sistemas naturais, 

sendo uma importante atividade no Brasil nas últimas décadas. Do ponto de vista 

biológico, os reservatórios constituem uma rede interativa dinâmica e complexa 

entre os organismos (espécies, populações e comunidades) e o seu ambiente 

físico-químico, resultante de permanentes processos de respostas às funções de 

forças climatológicas e aos efeitos produzidos pela manipulação do sistema na 
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barragem. Juntamente com os reservatórios, os ambientes represados 

apresentam heterogeneidade de situações, que aliadas à natureza recente e 

instável de suas comunidades tornam as atividades de manejo nesses ambientes 

complexas (Carvalho et al. 2002). 

Por outro lado, a construção de reservatórios, traz uma outra 

problemática, o impacto ambiental decorrente da inserção de grandes 

empreendimentos, como as usinas hidrelétricas, desencadeando modificações no 

habitat e deslocamento dos animais de determinada região. Assim, análises 

comparativas do funcionamento de reservatórios são particularmente importantes, 

pois apresentam dimensões e informações qualitativas e quantitativas em escalas 

espaciais e temporais dessas áreas (Nakatani et al. 2005). 

A epidemiologia como eixo da saúde pública proporciona as bases para 

avaliação da distribuição das doenças, medidas de controle e profilaxia, além de 

analisar os fatores ambientais e socioeconômicos que possam influenciar na 

eclosão de doenças (Rouquayrol & Goldbaum 2003).  

Neste contexto, as modificações ambientais causadas pela ação 

antrópica, através do avanço da fronteira agrícola, das transformações profundas 

no cultivo da terra, o êxodo rural resultando na urbanização desorganizada, 

associados à realização de empreendimentos de alto impacto ambiental são 

fatores importantes na epidemiologia das zoonoses, em especial da doença de 

Chagas (Silva et al. 2005; Sherlock 1999).  

Assim que uma região recebe o impacto, imediatamente têm início 

complexas reações em cadeia para a retomada do equilíbrio em um processo de 

recuperação que atuará de acordo com a capacidade do meio. Apesar disso, a 
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complexa interação e reação aos impactos de hidrelétricas é muito pouco 

conhecida e os trabalhos de cunho científico estão em seus primórdios. Dessa 

forma, a movimentação da fauna silvestre em decorrência da construção de um 

reservatório provoca o deslocamento de animais para novas áreas, próximas da 

moradia humana podendo levar a disseminação da infecção pelo T. cruzi para 

uma nova região.  

Diante da realidade de que pequenos mamíferos silvestres e domésticos 

constituem hospedeiros do T. cruzi na infecção dos seres humanos é de grande 

valia a realização de estudos que demonstrem a incidência desse protozoário em 

hospedeiros naturais de uma forma mais consistente.  

Portanto, estudos populacionais preliminares através da avaliação da 

incidência de T. cruzi, tendo como facilitadores a coleta e o manejo da fauna 

durante o enchimento de um reservatório de usina hidrelétrica, são necessários 

para avaliar uma possível dispersão da doença para áreas adjacentes. 

O presente trabalho realizou o estudo da área que compreende a bacia 

de inundação da UHE (Usina Hidrelétrica) Corumbá IV, localizada no Centro-

Leste de Goiás, cujo enchimento teve início em Janeiro de 2005 e concluiu-se em 

Janeiro de 2006. Os animais foram coletados dentro do Programa de Fauna 

Silvestre que realizou o resgate da fauna silvestre durante a fase de enchimento 

do reservatório. Assim, com coletas não destrutivas (sem causar a morte do 

animal) o que se propôs foi um amplo “screening” de animais silvestres dentro de 

uma área física e biótica conhecida. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Breve histórico 

A doença foi descoberta em 1909 pelo médico e cientista brasileiro Carlos 

Ribeiro Justiniano das Chagas e ainda representa um importante problema 

médico e social nos países afetados, especialmente pelo fato de estar restrita aos 

países em desenvolvimento, onde a disponibilidade de recursos é precária (Dias 

1994).  

Entre os séculos XVIII e XIX ocorreram grandes movimentos 

populacionais e ecológicos em várias áreas latino-americanas, o que propiciou 

contatos entre homens, vetores, hospedeiros e o protozoário, cuja relação 

resultou na ocorrência da doença (Delaporte 2003).  

No final do século XX, as alterações das condições ecológicas e sociais 

devido à ação antrópica, somadas a grande urbanização decorrente do êxodo 

rural resultaram em elevação do número de infectados nos centros urbanos e no 

deslocamento da doença para novas regiões e países não endêmicos (Dias 

2000).  

 

2.2. O parasito 

O parasito responsável pela transmissão da doença de Chagas é o 

Trypanosoma cruzi, um monoflagelado do reino Protista, ordem Kinetoplastida, 

família Trypanosomatidae (Souza 2000).  

O protozoário possui um ciclo complexo com diferentes formas evolutivas, 

que refletem uma adaptação aos distintos habitats e situações biológicas por que 
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passa o parasito ao longo de sua vida, no interior do hospedeiro vertebrado e do 

inseto vetor. As três principais formas evolutivas do T. cruzi são a tripomastigota, 

epimastigota e amastigota, que se diferem em relação à posição relativa entre o 

núcleo e o cinetoplasto (anterior, lateral e posterior) e na maneira da saída do 

flagelo da bolsa flagelar (central ou lateral).  

Apresentam grande mobilidade e ocorrem na corrente sanguínea do 

vertebrado e nas porções mais distais do tubo digestivo do vetor, sendo 

representantes do estágio infectante do parasito. Os epimastigotas representam 

as formas de reprodução do parasito no vetor ou em meio de cultura, são formas 

também alongadas que apresentam o flagelo originando-se à frente e próximo do 

núcleo e emergindo na extremidade anterior do parasito. A forma evolutiva 

amastigota é a única delas que não possui flagelo livre, por isso são destituídas 

de mobilidade, são esféricas ou ovaladas e constituem os estágios de 

multiplicação intracelular no hospedeiro vertebrado (Dias 2001b).  

Estudos básicos sobre a biologia do T. cruzi demonstram uma grande 

diversidade de comportamento da espécie, que pode ser encontrada em 

diferentes hemípteros (triatomíneos) e animais silvestres e domésticos os mais 

variados, inclusive os primatas (Dias 2000) (Figura 1).  

Os vetores invertebrados do T. cruzi através de hematofagismo restrito 

ingerem as formas tripomastigotas do parasito durante seu repasto sobre 

mamíferos infectados.  No estômago dos triatomíneos ocorrem as primeiras 

transformações do tripanossoma, que se multiplicam e se tornam mais 

abundantes na porção inicial do intestino do triatomíneo. Quando o parasito chega 

à porção posterior do intestino do inseto já se encontra diferenciado na forma 



7 

infectante, a tripomastigota metacíclica, que é a forma eliminada na urina e nas 

fezes do triatomíneo. Dessa forma, o ciclo natural do T. cruzi no inseto vetor 

depende da contaminação do triatomíneo através da ingestão de tripomastigotas 

sanguíneos de hospedeiro vertebrado e de posterior eliminação de dejeções 

contendo as formas tripomastigotas metacíclicas capazes de instalar-se em novo 

vertebrado suscetível (Dias 2001b).  

 

 

  Figura 1. Ciclo evolutivo do Trypanosoma cruzi (www.google.com.br/figuras). 

 

Nos hospedeiros vertebrados, mamíferos de pequeno e médio porte, e 

também no homem, o ciclo tem início quando as formas tripomastigotas 

sanguíneas do T. cruzi eliminadas nas fezes e urina do vetor penetram, pelo local 

da picada, nas células desses hospedeiros e iniciam um processo de 

transformação para a forma amastigota. Dentro das células ocorrem multiplicação 
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e diferenciação dos amastigotas em tripomastigotas que são liberados da célula 

hospedeira para o interstício, e a partir daí caem na corrente circulatória e 

atingem outras células de qualquer tecido ou órgão do hospedeiro. Podem 

também ser ingerido por triatomíneos, onde desenvolverão seu ciclo no 

hospedeiro invertebrado (Dias 2001a). 

 

2.3. Vetores 

Os vetores da doença de Chagas são insetos hemípteros (vulgarmente 

apelidados de “barbeiros”) da família Reduviidae e da subfamília Triatominae. 

Apresentam vida relativamente longa (um a dois anos) e, em sua maioria, são 

silvestres e de hábitos noturnos. De modo geral, a distribuição dos triatomíneos 

está relacionada às suas características bioecológicas e, principalmente, à sua 

capacidade de domiciliação (Silveira 2000).  

Existe um grande número de espécies vetores e potencialmente vetores 

da doença de Chagas, com competência diferenciada na veiculação de T. cruzi 

(mais de 100 espécies são conhecidas), com diferente capacidade vetorial. E são 

muitas as situações relativas às condições ecológicas - no sentido mais amplo 

incluindo os componentes econômicos, sociais, culturais e, obviamente, as 

condições físicas das casas, seu arranjo e organização espacial - que influem na 

dinâmica e padrão de transmissão da doença (Silveira 2002). Como espécies 

vetores de maior importância epidemiológica na América Latina citam-se: 

Triatoma infestans, Triatoma brasiliensis, Triatoma dimidiata, Triatoma sordida, 

Panstrongylus megistus e Rhodnius prolixus (Dias 1994).  
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A distribuição da doença de Chagas relaciona-se à distribuição de vetores 

em uma determinada área. A maioria desses vetores tem papel reduzido na 

transmissão da doença ao homem pelos seguintes motivos: vivem 

exclusivamente no meio silvestre, são menos antropofílicos ou raramente são 

encontrados infectados por T. cruzi (Vinhaes & Dias 2000).  Apenas algumas 

espécies de triatomíneos apresentam o fenômeno de domiciliação, sendo de 

grande importância na Doença de Chagas (Dias 2000). 

Atualmente, no Brasil, a total maioria dos focos residuais de triatomíneos 

é peridomiciliar (galinheiros, cercas, pombais, etc.) e composta por espécies 

nativas de vetores regionais - Triatoma sordida no Sudeste e Centro-Oeste, 

Triatoma brasiliensis e Triatoma pseudomaculata no Nordeste, Triatoma 

rubrovaria no Rio Grande do Sul (Junior & Carvalho 2001). Estas espécies são 

provenientes de ecótopos naturais do Cerrado, Caatinga ou Pampas, onde vivem 

normalmente muito dispersas e em pequenas densidades, sendo sua 

domiciliação uma conseqüência da ação antrópica e da habitação humana, mais 

especificamente, de seu peridomicílio. Desta forma, o peridomicílio funciona tanto 

como barreira e fonte destes triatomíneos nativos da região (Dias 2001b). 

No estado de Goiás, segundo dados de inquéritos entomológicos 

realizados há alguns anos, revelou-se a presença de três espécies mais 

largamente difundidas, principalmente na região sul do estado: T. infestans, T. 

sordida e P. megistus (Barreto 1967). Na região sudeste do estado os relados 

demonstraram o encontro de cinco espécies capturadas em vários biótopos 

naturais pesquisados: T. sordida, T. pseudomaculata, P. megistus, R. neglectus e 

Panstrongylus geniculatus (Barreto 1967). Um trabalho recente sobre a 
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distribuição de triatomíneos em palmeiras no Distrito Federal demonstrou uma 

maior ocorrência das espécies Rhodnius neglectus e Psammolestes tertius, 

formas secundárias na transmissão da doença de Chagas (Gonçalves et al. 

2004).  

 

2.4. Hospedeiros vertebrados 

Como hospedeiros da doença de Chagas são encontrados mais de 150 

pequenos mamíferos silvestres e domésticos de várias ordens, incluindo 

marsupiais, roedores, coelhos, guaxinins, tatus, gambás, tamanduás, macacos de 

pequeno porte, cachorros, gatos e morcegos. No ciclo doméstico o homem 

representa o mais importante hospedeiro (Forattini 1980; Dias 1987).  

Os mamíferos apresentam exclusiva suscetibilidade à infecção pelo T. 

cruzi devido a uma longa história de adaptação entre eles e de seus vetores 

invertebrados. Outros vertebrados, como aves, anfíbios, répteis e peixes são 

refratários à infecção devido a fatores imunológicos, como o fator complemento, e 

a outros fatores envolvendo o mútuo reconhecimento entre a célula hospedeira e 

o estágio infectante do parasito (Dias 2000). 

Mesmo refratários à infecção pelo T. cruzi, esses animais desempenham 

um importante papel na doença, pois são fontes de alimento para muitos 

triatomíneos. Há dúvida se a presença das aves nas habitações favorece ou não 

a infecção por T. cruzi, uma vez que as aves estariam ingerindo os vetores, mas 

por outro lado, estariam mantendo uma maior população do inseto servindo como 

fonte de alimento (OMS 2002). Por outro lado, a presença de mamíferos silvestres 
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no peridomicílio estaria favorecendo o risco de infecção humana em virtude da 

suscetibilidade desses animais ao parasito (Bar et al. 1999). 

Os hospedeiros silvestres de maior importância na veiculação do T. cruzi 

são aqueles capazes de aproximar-se das habitações humanas, ditos 

hospedeiros sinantrópicos, representados especialmente por alguns marsupiais, 

xenartras e roedores. Assim, o sinantropismo exercido por estes hospedeiros 

estabelece uma importante conexão entre os ciclos silvestre e doméstico do 

parasito (Forattini 1980; OMS 2002). 

Barreto et al. (1978) demonstraram que os pequenos animais hospedeiros 

silvestres, principalmente roedores, podem servir de alimento aos seus 

predadores e transmitir a infecção independente dos vetores naturais. Este fato 

explicaria os casos da infecção em locais não ligados à presença de triatomíneos 

infectados. O trabalho de Ribeiro et al. (1987) envolvendo filhotes de gambás 

ingerindo triatomíneos infectados demonstrou um alto índice de infecção 

mostrando, dessa forma, a possibilidade da infecção oral desses animais em seus 

focos naturais.  

 

2.5. Transmissão 

A principal via de transmissão é a vetorial, seguida pelas vias 

transfusional e congênita. Outras formas de transmissão da infecção também são 

descritas embora menos freqüente como é o caso das transmissões por 

transplante e por via oral (Dias 2001b). 

O ciclo doméstico é o de maior importância epidemiológica na 

transmissão da infecção, uma vez que ele perpetua a doença em seres humanos. 
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Neste ciclo o vetor desenvolve-se em fendas de paredes, buracos do telhado, 

debaixo e atrás dos móveis, dos quadros e outros pontos das residências com 

paredes de barro ou tijolo cru e telhados de palha. Em certos países, os principais 

hospedeiros do parasito neste ciclo são os seres humanos, cães, gatos e as 

cobaias. 

No ciclo silvestre, intervêm triatomas silvestres que, uma vez 

contaminados, infectam os roedores, marsupiais e outros animais silvestres. O 

ciclo peridoméstico é resultante da intervenção de mamíferos (roedores 

domésticos, marsupiais, gatos e cães), que livremente entram nas residências e 

delas saem, e triatomas silvestres atraídos às casas pela luz e pelo alimento. Este 

ciclo funciona como elo entre os ciclos doméstico e silvestre (Schofield et al. 

1999; Dias 2000).  

Dessa maneira, o que determina a domiciliação do vetor é uma maior ou 

menor preservação de seus ecótopos naturais, com o tipo de habitação humana 

fornecendo o abrigo aos triatomíneos e oferta alimentar abundante, bem como o 

diferente grau de antropofilia de cada uma das espécies de vetor (Silveira 2002).  

 

2.6. Formas clínicas 

A doença de Chagas apresenta uma evolução clínica variável, 

inicialmente representada por uma fase aguda caracterizada por alta parasitemia, 

mas que freqüentemente apresenta sintomas inespecíficos e por isso passa 

despercebida. Depois, a infecção passa para a fase crônica, com uma baixa 

parasitemia, onde são identificadas doenças com comprometimento 

cardiovascular e/ou gastrointestinal (Macedo et al. 2004; Castro et al. 2005).  
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A forma aguda da doença de Chagas corresponde à fase inicial da 

tripanossomíase americana no hospedeiro vertebrado, tratando-se basicamente 

de uma infecção generalizada pelo T. cruzi. No homem o parasita penetra através 

da pele lesionada (pela própria picada do triatomíneo) ou por mucosas íntregas, 

ou é injetado na corrente sanguínea, na via transfusional. Lesões típicas no sítio 

de penetração (“porta de entrada”) surgem após cerca de duas semanas. 

Disseminado o parasito, haverá multiplicação importante do mesmo em vários 

órgãos e tecidos, ocorrendo uma intensa parasitemia, detectável por exames 

parasitológicos diretos. Com a evolução do quadro há elevação os níveis de 

Imunoglobulina G (IgG), que permanecem nos indivíduos não curados até o fim 

da vida.  

Nos casos de transmissão vetorial podem aparecer os chamativos sinais 

de porta de entrada, ou chagomas de inoculação, sendo o mais indicativo deles o 

“sinal de Romaña”, que se caracteriza por edema bi-palpebral unilateral. Embora 

altamente chamativo e presente na maioria dos casos descritos, o “sinal de 

Romaña” não aparece em mais de 10% dos casos agudos ocorridos (Amato et al. 

1997).  

Após a fase aguda da doença de Chagas desenvolve-se uma fase da 

doença em que os pacientes passam por longo período assintomático (10 a 30 

anos), fase esta denominada de fase indeterminada, caracterizada por alguns 

critérios: (1) positividade de exames sorológicos e/ou parasitológicos; (2) ausência 

de sinais e sintomas de doença; (3) eletrocardiograma convencional normal; e (4) 

coração, esôfago e cólon radiologicamente normais. Após esta fase, certos 

pacientes desenvolvem uma fase crônica sintomática que se relaciona com o 
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sistema cardio-circulatório, digestivo, ou ambos, ao mesmo tempo (Macedo 

1999).  

 

2.7. Diagnóstico 

Como em todas as doenças infecciosas, o diagnóstico da doença de 

Chagas deve ser baseado na associação de dados clínicos, epidemiológicos e 

laboratoriais. No que se referem ao diagnóstico laboratorial, os exames a serem 

solicitados dependem da fase clínica (aguda ou crônica) em que se encontra o 

paciente (Rosa et al. 2001; Dias 1990). No diagnóstico clínico é avaliada a origem 

dos pacientes, a presença dos sinais de porta de entrada acompanhados de febre 

irregular ou ausente, adenopatia-satélite ou generalizada, hepatoesplenomegalia, 

taquicardia, edema generalizado ou dos pés, aspectos estes que fazem suspeitar 

da fase aguda da doença de Chagas. Enquanto outras alterações como as 

cardíacas, de esôfago e cólon fazem suspeitar da fase crônica da doença (Lana & 

Tafuri 2002). 

Nas fases iniciais da doença são encontradas parasitemias importantes, 

de modo que, à medida que a infecção transcorre ocorre uma queda gradual da 

parasitemia e elevação dos níveis de anticorpos. Portanto, no início da doença 

são empregados métodos parasitológicos, enquanto nas fases latente e crônica o 

diagnóstico é realizado através de métodos sorológicos (Rosa et al. 2001). 

Os exames empregados na fase aguda priorizam a procura do parasito 

por exame direto (a fresco e após coloração) ou indireto (xenodiagnóstico e 

hemocultura). Métodos de concentração, como o de Strout e o microhematócrito, 

podem ser usados quando o grau de parasitemia é baixo. O xenodiagnóstico 
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representa um método efetivo por apresentar, na fase aguda, elevada 

sensibilidade e especificidade (OMS 2002). A hemocultura também permite 

diagnosticar o parasito na fase crônica (Dias 2001b). 

Na fase crônica onde as parasitemias são baixas o diagnóstico é baseado 

na pesquisa de anticorpos circulantes anti T. cruzi, sendo as técnicas de 

hemaglutinação, enzimaimunoensaio (ELISA) e imunofluorescência indireta (IFI) 

as mais comumente utilizadas (Zicker et al. 1990). Estudos epidemiológicos 

utilizando essas técnicas têm mostrado boa sensibilidade, apesar da baixa 

especificidade (Carrilo et al. 2002). Outro método, a reação da polimerase em 

cadeia (PCR), mais recentemente utilizada no diagnóstico de doenças 

parasitológicas, é uma técnica molecular que se baseia na amplificação de 

seqüências de DNA específicas do parasito (OMS 2002). 

 

2.8. Ocorrência e Prevalência 

A infecção humana pelo T. cruzi, no continente americano, apresenta uma 

prevalência em torno de 16 a 18 milhões de casos, desde o México, ao norte, até 

a Argentina e Chile, ao sul, com cerca de 25% da população sob o risco de 

contrair a infecção (Bonametti et al. 1998, OMS 2002). Na América Latina é 

considerada, entre as doenças infecciosas e parasitárias prevalentes, a de 4º 

maior impacto social (Dias 2001a). Entretanto, existem relatos de que tal 

estimativa pode não refletir a real situação mundial da doença, devido às 

dificuldades encontradas na obtenção de registros nos serviços de vigilância e/ou 

atendimento e a baixa procura por atendimento médico pela população acometida 

(Hayes & Schofield 1990). Por outro lado, como enfermidade enzoótica, a 
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tripanossomíase americana tem uma difusão mais ampla que a infecção humana. 

Estende-se desde o sul dos Estados Unidos da América até a latitude 43S no sul 

da Argentina e Chile (Schmuñis 2000). 

No Brasil há cerca de 3 milhões de chagásicos (Dias 2002), embora se 

estime que esse número possa chegar a 6,3 milhões de pessoas, com cerca de 

220.000 novos casos registrados a cada ano (Hayes & Schofield 1990). A doença 

apresenta um impacto negativo significativo na vida de um grande número de 

brasileiros e da nação brasileira em geral (OMS 2002).  

O problema da doença já não se limita mais às zonas rurais endêmicas, 

mas também aos grandes centros urbanos que recebem a migração das 

populações do interior à procura de melhores condições de vida, por motivos de 

ordem econômica e social, inclusive por motivos de saúde (Coura 1993). 

Desde a descoberta e a identificação do agente patogênico da doença, no 

início do século, houve vários esforços buscando o seu controle. 

Através de um inquérito sorológico realizado em nível nacional nos anos 

de 1975 a 1980 foi possível informar a prevalência da infecção chagásica na 

população brasileira e ressaltar o impacto devastador da doença, pelo fato da 

maior parte dos casos de incapacidade e morte ser observada nos anos mais 

produtivos da vida dos pacientes (OMS 2002). Neste mesmo inquérito também 

pode ser demonstrado que os estados de maior prevalência para doença de 

Chagas no país foram: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Sergipe e Bahia; 

sendo os de menor prevalência Roraima e Maranhão (Camargo et al. 1984).  

De um modo geral, os dados sobre o estado atual da doença de Chagas 

no país demonstram que as medidas de controle adotadas até o momento vêm 
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apresentando um bom impacto no controle dos índices triatomínico-

tripanosômicos, particularmente para as espécies T. infestans e P. megistus 

(Vinhaes & Dias 2000).  

Em Goiás, no período de 1980 e 1995 houve uma queda significativa nas 

taxas de mortalidade por doença de Chagas, em ambos os sexos. O Distrito 

Federal e o Estado de Minas Gerais seguiram essa situação, embora os outros 

estados não tenham apresentado participação tão expressiva (Paes 2004).  

Dessa forma, o controle da transmissão da doença de Chagas é 

fundamental, tanto no aspecto social quanto no econômico. Não apenas por 

propiciar a eliminação de um agravo de grande importância humana, mas também 

por representar grande retorno financeiro aos investimentos realizados, em 

termos de economia com atenção médica e previdenciária, de um lado, e da 

recuperação de dias de trabalho perdidos por morte precoce ou invalidez, de 

outro (Akhavan 2000). 
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3. OBJETIVOS 

 

a) Avaliar a incidência de T. cruzi em hospedeiros naturais.  

b) Avaliar a diversidade de mamíferos e a sua suscetibilidade como 

hospedeiros de T. cruzi. 

c) Avaliar, por uso de habitat, a incidência de contaminação dessa fauna 

silvestre pelo T. cruzi. 

d) Avaliar a eficiência dos métodos parasitológicos para o diagnóstico de 

Chagas em hospedeiros animais. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Área de estudo 

A região de estudo compreende a área de inundação da UHE Corumbá 

IV, localizada no Estado de Goiás, situada no rio Corumbá, com seu reservatório 

estendendo-se por áreas dos municípios goianos de Luziânia, Santo Antônio do 

Descoberto, Alexânia, Abadiânia e Silvânia, mais precisamente na região 

denominada de Entorno de Brasília, na área mais ao sul do Distrito Federal.  

A barragem foi implantada no rio Corumbá (Figura 2), cerca de 4 km 

abaixo da foz do rio Alagado e a cerca de 18 km à esquerda da rodovia estadual 

GO-010, no sentido Vianópolis/Luziânia, próximo a ponte existente sobre o 

mesmo rio Corumbá. 

 

Figura 2. Vista da bacia de inundação da UHE Corumbá IV antes do enchimento do 

reservatório (Naturae 2004). 
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O reservatório de Corumbá IV tem cerca de 173 km2 de área inundada e o 

tempo de enchimento do reservatório foi de 12 meses. Durante este período 

foram coletados os animais, possíveis hospedeiros da doença de Chagas, dentro 

do Programa da Fauna Silvestre (Apêndice). 

 

4.2. Captura dos animais 

A captura dos animais foi realizada no período compreendido entre 

Janeiro de 2005 e Janeiro de 2006 pela equipe de resgate da Operação Quatí 

que monitorava a fauna silvestre na área de enchimento do reservatório da UHE 

Corumbá IV.  O resgate dos animais no lago foi realizado por barcos motorizados 

com a tripulação constituída por um biólogo, um resgatador e um barqueiro. 

Todos os animais avistados foram capturados e acomodados, de acordo 

com o porte e a categoria, no material de acomodação que fazia parte do 

equipamento normal dos barcos (Figura 3). Os dados pertinentes de data, 

margem e setor foram anotados para todos os espécimes resgatados.  

Depois de capturados, os animais eram encaminhados à Base do 

Resgate onde passavam por uma avaliação veterinária e seriam realizadas as 

coletas das amostras de sangue.  

Durante a fase de enchimento do reservatório foram capturados um total 

de 31.974 animais, incluindo répteis, anfíbios, marsupiais, roedores, canídeos e 

primatas.  De um total de 949 mamíferos resgatados foram coletadas amostras de 

sangue de 23 animais silvestres para a realização dos exames laboratoriais. 

Devido às dificuldades técnicas, como distância da base do resgate até Goiânia, 

transporte da amostra, condições físicas do animal, punção venosa dificultada, as 
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coletas restringiram-se em 23 amostras. Outro fator que contribuiu para o número 

restrito de amostras de sangue foi o fato de termos que aguardar a licença que 

autorizava a coleta destas amostras. 

 

4.3. Licenciamento ambiental 

As atividades do resgate foram devidamente autorizadas pela 

Coordenação Geral da Fauna (CGFAU) da Diretoria de Fauna e Recursos 

Pesqueiros (DIFAP) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) – Administração Central (Brasília, DF), na licença 

Nº 012/05 e 166/05 (Processo CGFAU/LIC). 

 

4.4. Coleta das amostras 

As coletas das amostras de sangue dos animais capturados pela 

operação Quatí iniciaram-se em Junho de 2005, mediante a liberação de uma 

licença ambiental autorizando o procedimento. 

Na Base de Resgate os animais capturados permaneceram em recintos 

(Figura 4) até o momento da avaliação e coleta de material biológico. 

A amostra escolhida para o estudo foi o sangue devido à facilidade de 

armazenamento e transporte, uma vez que a distância entre a base do resgate e 

o laboratório onde foram realizados os ensaios era um fator que dificultava o 

manuseio de outros tipos de amostras. E também, pelo fato de estarmos 

trabalhando com técnicas diagnósticas que utilizam principalmente amostras 

sanguíneas para as análises. Para obtenção das amostras de sangue foram 

realizadas coletas venosas, arteriais e cardíacas utilizando seringas de 1mL ou 
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3mL, dependendo do tamanho e condições físicas do animal. As seringas foram 

previamente heparinizadas e o volume da amostra de sangue coletado foi 

calculado de acordo com o peso e condições físicas do animal evitando-se assim 

a morte destes animais. A punção cardíaca foi realizada apenas naqueles animais 

de pequeno porte, especialmente os roedores, onde a coleta venosa não foi 

possível (Figura 5). Para a realização da coleta intracardíaca o animal foi 

anestesiado e mantido em posição de decúbito dorsal, a região torácica foi 

desinfetada com álcool-iodado e em seguida, com seringa e agulha 

heparinizadas, introduziu-se a agulha 24 x ½ com seringa estéril, paralela à linha 

do esterno, em direção à esquerda do animal, no antepenúltimo espaço 

intercostal, em ângulo de 45o para aspirar do coração o volume desejado. 

 

 

     Figura 3. Resgate de animal silvestre pela equipe Quatí, na UHE Corumbá IV, 2005. 
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  Figura 4. Recinto dos animais capturados na base do resgate da UHE Corumbá IV. 

 

  Figura 5. Punção cardíaca em animal de pequeno porte. 
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O volume de sangue compatível com a sobrevivência é calculado pela 

fórmula, “Volume a sangrar = (peso corporal x 0,09) x 0,20”. O volume de sangue 

conseguido em cada animal compatível com a vida do mesmo foi em média de 

0,5mL de sangue total. 

 

4.5. Armazenamento das amostras 

As amostras de sangue destinadas à realização da hemocultura foram 

conservadas em geladeira, entre 2 e 8º C, dentro da própria seringa a fim de se 

evitar a contaminação da amostra, até o momento de envio ao laboratório. Os 

esfregaços sanguíneos foram realizados logo após a coleta de sangue e, depois 

de secos, acondicionados e transportados em caixa porta-lâmina à temperatura 

ambiente. 

Durante o percurso entre a base do resgate e a cidade de Goiânia, as 

amostras para hemocultura e IFI foram transportadas em caixa de isopor 

contendo gelo. O tempo médio do percurso foi de duas horas, sendo que o tempo 

total desde a coleta da amostra até o processamento da hemocultura não 

ultrapassou quatro horas. 

 

4.6. Procedimento com as amostras 

Depois de enviadas à Goiânia, as amostras de sangue foram 

encaminhadas ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade 

Federal de Goiás (IPTSP) onde foram processadas.  

As amostras foram processadas na capela, em condições estéreis, onde 

parte da amostra de sangue heparinizada contida na seringa foi semeada em 
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meio de cultura Liver Infusion Tryptose (LIT) para dar início hemocultivo. O 

restante da amostra sangue foi distribuído em papel de filtro qualitativo pingando-

se algumas gotas de sangue formando círculos de aproximadamente 3cm de 

diâmetro para ser utilizado na realização da IFI. 

As amostras que apresentaram um volume maior de sangue foram 

centrifugadas para obtenção do plasma sanguíneo, não sendo utilizado o papel 

de filtro neste caso. O plasma foi armazenado congelado a menos 20ºC para 

realização da reação de IFI. 

Os esfregaços sanguíneos foram corados pelo Giemsa e armazenados 

para análise subseqüente em microscopia óptica. 

 

4.7. Diagnóstico laboratorial 

O diagnóstico laboratorial das amostras foi realizado baseando-se nos 

métodos: esfregaço sanguíneo delgado e em gota espessa, hemocultura, 

imunofluorescência indireta e PCR. Esta última para elucidar ou mesmo, 

confirmar os resultados obtidos pelos outros métodos de diagnóstico.  

 

4.7.1. Esfregaço sanguíneo 

Os esfregaços em gota espessa foram realizados colocando-se duas a 

três gotas de sangue sobre uma lâmina e juntando-as em seguida até formar uma 

mancha de aproximadamente 1cm de diâmetro. As lâminas contendo os 

esfregaços secos foram mergulhadas rapidamente em água destilada, para a 

produção de hemólise. Após a secagem, as lâminas para pesquisa direta do 

parasito foram coradas pelo Giemsa e examinadas em microscopia com aumento 
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de 1000x. O esfregaço sanguíneo representa um método menos sensível em 

baixas parasitemias, mas apresenta a vantagem de possibilitar a coleta em locais 

fora do laboratório (Dias 2004). 

O esfregaço delgado difere em relação à gota espessa por apresentar 

uma fina camada de sangue sobre a lâmina, só mostrando positividade em 

parasitemia bastante elevada. 

 

4.7.2. Hemocultura 

As hemoculturas foram realizadas no IPTSP-GO, obedecendo ao 

protocolo abaixo e seguindo um período de incubação de 90 dias. 

Quinhentos microlitros de sangue, em média, foram colhidos de cada 

animal para realização da hemocultura em meio LIT, idealizado por Yaeger e 

descrito por Fernandes & Castellani (1964) e Camargo (1964). O protocolo 

utilizado foi o de Chiari et al. (1989) com algumas modificações sugeridas por Luz 

et al. (1994). O sangue venoso dos animais de médio porte foi colhido usando-se 

uma seringa de 1mL heparinizada e processado no máximo em 4 horas, durante 

este período foi mantido em banho de gelo. O sangue foi centrifugado a 2.500rpm 

durante 10min a 4ºC em centrífuga (Janetzki–K24) e o plasma removido e 

centrifugado a parte, ao seu sedimento foi adicionado 1mL de LIT. Ao sedimento 

de hemácias foi adicionado meio de cultura LIT (Liver Infusion Tryptose) 

(Camargo 1964) em volume igual ao do plasma removido e em sequência foi 

centrifugado a 2.500rpm durante 10min a 4ºC. A seguir, o sobrenadante foi 

descartado e o sedimento de hemácias resuspendido em meio LIT, 

homogeneizadas e distribuídas em três tubos plásticos de 15mL (Falcon, USA) 
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contendo 1,5mL de meio LIT, quando o volume coletado era inferior a 500 

microlitros, foram distribuídos diretamente em tubos com meio LIT. Os tubos 

foram mantidos em estufa BOD (General Electric-FANEN-LTDA) a 28ºC e 

homogeneizados duas vezes por semana para aeração. Alíquotas de 10µl da 

suspensão de cada tubo entre lâmina e lamínula foram examinadas em 

microscópico com aumento de 400x aos 15, 30, 45, 60 e 90 dias após o exame.  

 

4.7.3. Imunofluorescência indireta - IFI 

Para reação de IFI utilizou-se a técnica descrita por Camargo (1966). A 

reação foi realizada em duas etapas, a primeira no Laboratório de Pesquisa em 

Doença de Chagas da UFG onde todas as amostras foram triadas para 

Tripanossomíase americana.  Para confirmação dos resultados obtidos das 

amostras que apresentaram fluorescência, uma segunda etapa foi realizada no 

Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás (LACEN-GO) onde os testes de 

IFI foram feitos para Chagas e Leishmaniose. 

A IFI para Leishmaniose foi realizada com a finalidade de excluir 

possíveis resultados cruzados do T. cruzi nas amostras positivas de duas raposas 

utilizando-se um conjugado IgG anti-cão. 

Nas reações de IFI, foram utilizados na diluição 1:200, conjugado IgG 

anti-coelho (Sigma, USA), conjugado IgG anti-camundongo (Sigma, USA).  

As amostras em papel de filtro foram primeiramente eluídas com salina e, 

em seguida, diluídas 1:10 e 1:20 em ambas as reações. As amostras que 

apresentaram fluorescência nestes títulos foram posteriormente testadas. 
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O antígeno utilizado foi produzido no laboratório, utilizando a cepa RH, 

mantida no laboratório de Protozoologia do IPTSP-UFG. 

 

4.7.4. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

Todos os procedimentos da PCR foram realizados no IPTSP seguindo o 

protocolo otimizado por Gomes et al. (1998) e adaptado para amostras de sangue 

em papel de filtro. A sensibilidade apresentada é de 0,1fg do parasito intacto ou a 

0,01% dos fragmentos de DNA circulante no sangue. 

 

4.7.4.1. Amostras de sangue e extração do DNA 

Amostras de sangue coletadas em papel de filtro foram utilizadas para 

extração do DNA, seguindo o protocolo do PurelinkTM Genomic DNA Purification-

KIT, Invitrogem, CA-USA. 

 

4.7.4.2. Amplificação especifica do T. cruzi 

Nas reações da PCR específica as seqüências da região constante dos 

minicículos de rede de kDNA constituíram o alvo da reação, amplificando um 

fragmento de 330pb com iniciadores descritos por Degrave et al. (1988), 121 (5’ 

AAATAATGTACGG(T/G)-GAGATGCATGA-3’) e 122 (5’ 

GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA-3’) OperonTechonologies. INC. CA.-

USA. As reações de amplificação foram realizadas em um volume final de 20µl 

contendo Tris-HCl, 10mM (pH 9.0), Triton X-100 0,1%, KCl 75mM, Cl2Mg 3,5mM, 

0,2mM de cada deoxinucleotídeos (dATP/dTTP/dGTP/dCTP, Sigma Chemical 

Company-USA), 1 unidade de Taq DNA polimerase (Promega Corporation, USA) 
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e 20pmoles de cada iniciador da reação e 2µl de DNA molde. Á mistura da reação 

foram acrescentados 30µl de óleo mineral (Sigma Chemical CA, USA) para evitar 

a evaporação. O programa de amplificação foi constituído de uma desnaturação 

inicial a 95ºC (5 min), 35 ciclos de desnaturação a 95ºC (1min), anelamento a 65ºC 

(1min) e extensão a 72ºC (1 min) seguida de extensão final de 10 minutos em 

termociclador automático (PTC100 MJ Research Inc.USA). As etapas de extração 

do DNA e misturas da reação da PCR sempre foram monitoradas com controles 

positivos (amostra de camundongos infectados com a cepa Y) e negativos 

(camundongos não infectados). Para evitar contaminações, cada etapa da reação 

foi realizada em ambientes separados, utilizando reagentes e equipamentos 

destinados exclusivamente para cada uma das mesmas. 

 

4.7.4.3. Detecção dos produtos da PCR 

Os produtos amplificados pela PCR foram visualizados por eletroforese 

em géis de poliacrilamida a 6% revelados pela prata. Para visualização dos 

produtos amplificados pela PCR, 5µl de cada amostra misturados a igual volume 

de tampão da amostra 2 vezes concentrado, aplicados no gel de poliacrilamida 

não desnaturante e submetidos à eletroforese. O tamanho das bandas 

amplificadas foi monitorado pela utilização de marcador de peso molecular (100pb 

Ladder, Life Technologies, MD, USA). Os géis foram fixados com solução de 

etanol a 10% e ácido acético a 0,5% por 5 min sob agitação suave. Após a reação 

com a prata, os géis foram lavados rapidamente em H2Odd e posteriormente por 

2 min. A revelação foi com solução de NaOH 0,75M e formaldeído 0,1M com 
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agitação até o aparecimento das bandas. Em seguida os géis foram transferidos 

para solução fixadora, e fotografados para posterior documentação. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Operação Quatí 

A Operação Quatí apresentou um total de 31.974 animais resgatados 

incluindo invertebrados (aracnídeos e lacraias) e vertebrados (Tabela 1). A grande 

parte dos animais vertebrados capturados é representada por anfíbios e répteis 

(94,4%), classes de animais que, assim como as aves (0,1%), não são objetos de 

estudo desta pesquisa por não representarem reservatórios de T. cruzi, e assim 

não contribuírem na transmissão da doença de Chagas.  As aves são refratárias à 

infecção embora participem como fonte de alimento para os vetores da doença de 

Chagas. 

 

Tabela 1. Relação dos animais resgatados pela Operação Quatí no período de 

Janeiro de 2005 a Janeiro de 2006, estratificados por classes. 

CLASSE QUANTIDADE % 

INVERTEBRADOS 809 2,53 

AMPHIBIA 21.328 66,71 

REPTILIA 8.853 27,69 

AVES 35 0,10 

MAMMALIA 949 2,97 

TOTAL 31.974 100 

 

Apesar da grande amostragem de animais da Operação Quatí, o número 

de animais disponibilizados para a coleta das amostras de sangue foi pequeno. 

Uma amostragem maior desses animais não foi possível devido a fatores 

relacionados à dificuldade em realizar coletas sem sacrificar pequenos mamíferos 
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como no caso dos morcegos e roedores, atraso na liberação da licença ambiental 

da obra e, ainda à própria autorização dos empreendedores, assim como as 

inúmeras limitações técnicas encontradas no decorrer da pesquisa. 

Apesar de não termos utilizado todos os animais capturados no resgate 

resolvemos manter estes dados para evidenciar o grande número de animais que 

são atingidos num empreendimento deste porte. 

De todos os mamíferos capturados e utilizados no estudo foram 

encontrados representantes das ordens Didelphimorphia, Rodentia, Xenarthra, 

Carnivora e Primates (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Relação dos mamíferos resgatados pela Operação Quatí no período de 

Janeiro de 2005 a Janeiro de 2006, estratificados por ordens. 

CLASSE QUANTIDADE % ESTUDO % 

DIDELPHIMORPHIA 115 12,11 10 1,05 

RODENTIA 372 39,20 3 0,32 

LAGOMORFHA 5 0,53 1 0,11 

CHIROPTERA 336 35,40 0 0 

XENARTHRA 11 1,16 2 0,21 

ARTIODACTYLA 2 0,21 0 0 

PERISSODACTYLA 1 0,11 0 0 

CARNÍVORA 7 0,74 2 0,21 

PRIMATES 100 10,54 5 0,53 

TOTAL 949 100 23 2,43 

 

Conforme o local da captura do animal foram anotados os setores e a 

margem do reservatório onde cada um foi resgatado para possibilitar uma análise 

da distribuição destes animais na área de estudo (Tabela 3 e Apêndice). 
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Tabela 3. Distribuição de espécies, espécimes e procedências dos resgates 

realizados pela Operação Quatí, utilizados para análise laboratorial. 

Nº. DA 
AMOSTRA 

DATA 
COLETA 

REGISTRO 
NOME 

CIENTÍFICO 
CLASSE 

SETOR/ 
MAPA 

MARGEM 

1 02.06.05 19556 Muridae Mammalia 17/D 

2 06.06.05 19554 Marmosa murina Mammalia 17/D 

3 06.06.05 19555 Muridae Mammalia 17/D 

4 07.06.05 19719 Marmosa murina Mammalia 15/D 

5 08.06.05 19787 Marmosa murina Mammalia 11/E 

6 08.06.05 19790 Muridae Mammalia 11/E 

7 18.07.05 23500 Didelphidae Mammalia 7/D 

8 19.07.05 23397 Tamandua tetradactyla Mammalia 6/E 

9 09.08.05 1480 Marmosa murina Mammalia 3/E 

10 10.08.05 24972 Callithryx penicillata Mammalia 2/E 

11 10.08.05 24973 Callithryx penicillata Mammalia 7/D 

12 10.08.05 24974 Callithryx penicillata Mammalia 5/E 

13 10.08.05 24975 Callithryx penicillata Mammalia 2/E 

14 10.08.05 24796 Callithryx penicillata Mammalia 7/D 

15 11.08.05 24877 Marmosa murina Mammalia 17/D 

16 16.08.05 25332 Cerdocyon thous Mammalia 12/E 

17 16.08.05 25333 Cerdocyon thous Mammalia 12/E 

18 16.08.05 1500 Coendou prehensilis Mammalia 6/E 

19 22.09.05 28275 Galea spixii Mammalia 7/D 

20 28.09.05 28501 
Dasypus 

septemcinctus 
Mammalia 10/E 

21 25.10.05 30002 Coendou prehensilis Mammalia 17/D 

22 28.10.05 1668 Coendou prehensilis Mammalia 1/D 

23 21.01.06 31934 Didelphis albiventris Mammalia 2/E 

 Legenda: D - direita; E - esquerda. 
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5.2. Resultados laboratoriais 

Das 23 amostras analisadas pelos métodos parasitológicos (esfregaço 

sanguíneo delgado e gota espessa, hemocultura e PCR) e sorológico (IFI), não foi 

possível detectar o parasito, nem anticorpos específicos (Tabela 4). As leituras 

das hemoculturas foram realizadas até noventa dias após a semeadura em LIT 

para permitir uma maior segurança da negatividade dos resultados e, ainda 

assim, todas as leituras (15, 30, 45, 60 e 90 dias) foram negativas. 

Devido indisponibilidade no mercado dos conjugados espécie específicos 

para os animais silvestres resgatados, foram utilizados num primeiro momento 

para técnica de IFI conjugados anti-coelho e anti-camundongo, pelo fato de 

estarmos trabalhando com animais de ordens, famílias e espécies distintas.  

Dessa forma, resolvemos testar as amostras com os conjugados disponibilizados, 

onde aquelas amostras que apresentassem alguma positividade nesta triagem 

seriam repetidas e correlacionadas com as e outras metodologias utilizadas.  

Como resultado desta primeira etapa, de todas as 23 amostras testadas, 

apenas 2 amostras, de sangue de duas raposas, animais pertencentes à classe 

Carnivora, apresentaram fluorescência na diluição 1:20 com o conjugado anti-

camundongo na IFI, enquanto na reação que utilizou o conjugado anti-coelho 

nenhuma das amostras apresentou resultado reagente. 

As amostras provenientes das raposas foram analisadas numa segunda 

etapa. IFI para Chagas e Leishmaniose utilizando um conjugado anti-cão, foram 

utilizados, dado a proximidade de parentesco desses animais com os cães. A 

reação para Leishmaniose foi realizada devido ao fato das raposas serem 

potenciais reservatórios de Leishmania sp., assim os dados obtidos poderiam 
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esclarecer se ocorresse reação cruzada ou um resultado falso-positivo. Contudo, 

nenhuma das reações de IFI com conjugados anti-cão apresentou resultado 

reagente.  E o título detectado na primeira fase do estudo não é significativo para 

confirmação de diagnóstico, dessa forma consideramos todos os resultados não 

reagentes. 

Pela técnica da PCR foram testadas 19 amostras, destas não foi possível 

detectar o DNA do T. cruzi em nenhuma, apesar da alta sensibilidade desta 

reação. Os dados obtidos pelos testes parasitológicos demonstram a ausência de 

T. cruzi circulante nos animais estudados. 

 

Tabela 4. Resultados das análises laboratoriais relacionando os métodos 

parasitológicos e sorológico. 

ESFREGAÇO 
TAXON REGISTRO 

DEL GTE 

HEM IFI PCR 

DIDELPHIMORPHIA       

Marmosa murina 19554 Neg Neg Neg NR Neg 

Marmosa murina 19719 Neg Neg Neg NR Neg 

Marmosa murina 19787 Neg Neg Neg NR Neg 

Muridae 19555 Neg Neg Neg NR Neg 

Muridae 19790 Neg Neg Neg NR Neg 

Muridae 19556 Neg Neg Neg NR Neg 

Didelphidae 23500 Neg Neg Neg NR Neg 

Marmosa murina 24877 Neg Neg Neg NR Neg 

Marmosa murina 1480 Neg Neg Neg NR Neg 

Didelphis albiventris 31934 Neg Neg Neg NR Neg 
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Tabela IV. Continuação. 

ESFREGAÇO 
TAXON REGISTRO 

DEL GTE 

HEM IFI PCR 

RODENTIA       

Coendou prehensilis 1500 Neg Neg Neg NR Neg 

Coendou prehensilis 1668 Neg Neg Neg NR Neg 

Coendou prehensilis 30002 Neg Neg Neg NR Neg 

XENARTHRA       

Tamandua tetradactyla 23397 Neg Neg Neg NR Neg 

Dasypus septemcinctus 28501 Neg Neg Neg NR Neg 

LAGOMORPHA       

Galea spixii 28275 Neg Neg Neg NR Neg 

CARNÍVORA       

Cerdocyon thous 25333 Neg Neg Neg NR Neg 

Cerdocyon thous 25332 Neg Neg Neg NR Neg 

PRIMATES       

Callithryx penicillata 24972 Neg Neg Neg NR Neg 

Callithryx penicillata 24793 Neg Neg Neg NR Neg 

Callithryx penicillata 24794 Neg Neg Neg NR Neg 

Callithryx penicillata 24795 Neg Neg Neg NR Neg 

Callithryx penicillata 24796 Neg Neg Neg NR Neg 

Legenda: DEL-Delgado; GTE-Gota Espessa; HEM-Hemocultura; IFI-Imunofluorescência Indireta; 
PCR-Reação em Cadeia de Polimerase; Neg-Negativo; NR-Não Reagente. 
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6. DISCUSSÃO  

 

6.1. Limitações do trabalho 

A realização de um trabalho prospectivo com animais silvestres apresenta 

uma série de limitações importantes. 

Animais silvestres são protegidos por uma legislação ambiental bastante 

restritiva. Além da licença de coleta, o manejo dos espécimes seguiu um 

protocolo enviado e aprovado pela CGFAU/IBAMA, referenciando os números de 

registro individuais de cada espécime. 

Como se tratou de uma pesquisa desenvolvida em uma área de influência 

de usina hidrelétrica, de propriedade da Corumbá Concessões S.A., dependíamos 

de uma autorização dos empreendedores.  Infelizmente, o atraso de cinco meses 

na liberação dessa autorização comprometeu o cronograma inicial. A 

dependência do apoio logístico da operação de resgate (Operação Quatí) 

provocou um redimensionamento tardio do trabalho. 

 

6.2. Intervenção humana em reservatórios 

Entre as décadas de 1960 e 1980 a construção de reservatórios de 

grande, médio e pequeno porte, para geração de energia elétrica e uso múltiplo, 

esteve concentrada nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste do país. Nesta 

última década, entretanto, a região Centro-Oeste também foi incluída neste 

contexto, em virtude do aspecto que particulariza a região, sob o ponto de vista 

hidrográfico como uma grande dispersora de águas (Silva et al. 2005). No 

Planalto Central Brasileiro e nas Chapadas do Centro-Oeste, a região Centro-
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Oeste apresenta-se com posição de destaque entre as demais do país, visto que 

ela só é superada pela Amazônica, quanto à projeção de seus cursos fluviais 

(Inocêncio 1988). 

O barramento de rios para construção de reservatórios com diversos fins 

é uma das grandes experiências humanas na modificação dos ecossistemas 

naturais. Com o represamento a mudança de ambiente lótico para lêntico, 

acarreta uma série de transformações nos sistemas biológicos, atmosféricos e 

nos principais mecanismos condicionantes da qualidade da água. Essa mudança 

brusca de condições é responsável por uma situação de instabilidade ambiental 

que pode demandar vários anos para que se tenham comunidades bem 

equilibradas (Tundisi 1988). 

Paralelamente às variações diretas nos ecossistemas aquáticos, a 

mudança socioeconômica desencadeada pelo barramento afeta o cenário 

sanitário da sua área de influência, indo a se refletir nos usos e no 

comportamento dos recursos hídricos. As alterações na qualidade da água, por 

sua vez, poder-se-ão constituir fatores determinantes no processo de 

desenvolvimento socioeconômico da região.  

Nesse sentido, a região de estudo vem sofrendo um influxo migratório 

intenso, das mais diversas regiões do Brasil, especialmente para os municípios da 

Região Integrada do Entorno de Brasília (RIDE), pela proximidade da capital 

brasileira e, com isso, a degradação ambiental se acelerou de forma 

descontrolada, com o comprometimento das áreas vegetadas e os recursos 

hídricos (Silva et al. 2005).  
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Com o processo da construção da UHE Corumbá IV, criou-se uma 

população flutuante de trabalhadores variando entre 600 e 1500 e, com a 

formação do reservatório, uma série de fatores pode se combinar em um cenário 

epidemiológico preocupante. Os animais silvestres, sendo importantes 

hospedeiros de enfermidades, aliado ao fato da grande diversidade de vetores e o 

não monitoramento eficiente da incidência dessas enfermidades na população 

migrante, podem fechar um ciclo e criar problemas de saúde publica a menos de 

100 km da capital federal. 

A inundação de habitats naturais, com o enchimento do reservatório de 

uma hidrelétrica, provoca a movimentação da fauna de vertebrados silvestres, 

que são hospedeiros naturais de diversas zoonoses. Propicia também novos 

ambientes de reprodução de artrópodes e outras doenças de veiculação hídrica, 

como a esquistossomose, onde o homem infectado fecha esse ciclo e expande a 

área de abrangência dessas doenças (Naturae 2001; Ribeiro et al. 1987). 

Outro aspecto relevante é o fato do não conhecimento da história natural 

das populações animais silvestres, suas áreas de vivência e rotas de migração 

(Silva et al. 2005). Desde que grande parte desses vertebrados são hospedeiros 

naturais de zoonoses, esses dados seriam de extrema valia para uma atuação 

preventiva, monitorando-se essas populações. 

Porém, a evasão dos animais potencialmente hospedeiros desta 

parasitose não deixa de preocupar, pois o impacto ambiental devido à instalação 

da UHE pode ser fator de disseminação do parasito, criando novos ambientes 

para esta endemia. 
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Os dados indicaram que os animais não se encontram infectados pelo T. 

cruzi, porém não quer dizer que a infecção não ocorra nos animais dessa região, 

mas, sim, que para sabermos se acontece ou não, só será possível se existirem 

programas de monitoramento a longo prazo. 

É extremamente importante que se esclareçam as diferenças entre a 

diversidade da fauna local e a sua susceptibilidade real ao impacto do enchimento 

do reservatório, evitando-se previsões exageradas.  

 

6.3. Metodologia laboratorial 

Os dados obtidos no estudo através das análises laboratoriais mostram 

que uma avaliação da situação dos animais silvestres como hospedeiros de T. 

cruzi é importante, uma vez que, o impacto ambiental decorrente da construção 

de hidrelétricas estaria deslocando os animais para uma nova região ou, ainda, 

criando uma nova condição de domiciliação de vetores (Carmignotto 1999). 

Infelizmente a pesquisa básica no Brasil não é uma prioridade. A 

utilização de anticorpos específicos para as espécies da fauna silvestre brasileira 

foi impossível. Produzir tais anticorpos demandaria um tempo muito acima do 

previsto para a conclusão da parte laboratorial. Assim, as técnicas foram 

adaptadas (quando possível). 

Utilizamos no diagnóstico laboratorial testes parasitológicos com diferente 

sensibilidade, a procura do parasito pelo exame do sangue em gota espessa e 

pelo esfregaço delgado, que são muito utilizados na fase aguda da 

tripanossomíase, porém pouco sensíveis na fase crônica, devido ao baixo 

parasitismo circulante. A hemocultura e a PCR, que apesar de ter maior 
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sensibilidade (50-90%), também não detecta 100% dos casos positivos. Em 

nosso trabalho todas as técnicas utilizadas foram negativas, demonstrando assim 

que os animais analisados não possuíam a infecção pelo T. cruzi. Estes dados 

foram confirmados pela IFI, embora o conjugado utilizado não tenha sido espécie 

- específica, acreditamos que não tenham ocorrido resultados falsos negativos, 

pois da mesma forma Legey et al. (1999) obteve resultados positivos e negativos, 

utilizando conjugado anti-coelho, com soros de animais silvestres, corroborando 

assim com a possibilidade da utilização deste conjugado.  

Podemos evidenciar que os métodos parasitológicos para o diagnóstico 

de Chagas em hospedeiros vertebrados animais apresentaram resultados 

compatíveis quando comparados com um método imunológico. 

 

6.4. Casuística da região em estudo 

A região em estudo apresenta uma casuística para a doença de Chagas, 

embora a fauna silvestre estudada não tenha demonstrado infecção por T. cruzi. 

Os resultados negativos obtidos nas diferentes metodologias confirmaram essa 

realidade. 

Quando relacionamos os dados encontrados na área de estudo com 

aqueles obtidos no SINAM (Tabela no Anexo), nota-se que nos municípios da 

região de influência do reservatório há uma baixa incidência da doença de 

Chagas, ou não há casos notificados.  

As áreas atingidas por modificações decorrentes do impacto ambiental 

gerado pela construção de reservatórios, a exemplo das UHEs, podem influenciar 
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direta ou indiretamente na distribuição e dispersão dos animais silvestres, e, 

consequentemente, das zoonoses de importância epidemiológica. 

Existe uma preocupação com o destino da fauna silvestre atingida pela 

área de influência do reservatório, que passa a se comportar como uma fauna 

móvel, podendo se deslocar para cidades próximas de maior densidade 

populacional, como Luziânia, Anápolis e, ainda, Brasília, e com isso criar uma 

nova situação na distribuição da doença de Chagas e outras zoonoses (Silva et 

al. 2005). E, ainda, o fato do reservatório da região em estudo se encontrar 

próximo da moradia humana. 

Porém, existe ainda pouca informação sobre a real situação dos 

hospedeiros vertebrados e invertebrados e, inclusive da própria população 

humana em ambientes atingidos por impactos ambientais. 

Esse tipo de empreendimento sempre causa e causará um impacto 

considerável sobre a fauna e flora locais, mas somente agora as proporções 

estão sendo conhecidas e divulgadas. 
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8. ANEXO 

 

    Tabela 5. Casuística da Doença de Chagas no entorno da área de estudo. 

DOENÇA DE CHAGAS 
MUNICÍPIO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
TOTAL 

Abadiânia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Águas Lindas de Goiás 18 7 0 0 0 0 0 25 

Alexânia 4 3 0 0 0 0 0 7 

Anápolis 2 21 3 0 0 0 0 26 

Cidade Oriental 10 1 0 0 0 0 0 11 

Cocalzinho de Goiás 9 0 0 0 0 0 0 9 

Corumbá de Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cristalina 0 3 0 0 0 0 0 3 

Leopoldo de Bulhões 0 0 0 0 0 0 0 0 

Luziânia 30 9 3 17 3 0 0 62 

Novo Gama 18 8 0 1 2 0 0 28 

Pirenópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 

St. Ant. do Descoberto 5 2 0 0 0 0 0 7 

Silvânia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valparaíso de Goiás 16 13 2 0 0 0 1 32 

Vila Propício 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 112 67 8 18 5 0 1 211 
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9. APÊNDICE 

 

MAPA DA ÁREA DE ESTUDO. Em azul a projeção do reservatório da UHE 

Corumbá IV e os setores de atuação da Operação Quatí (Resgate da Fauna) 
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