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RESUMO

Devido a evidências sugestiva.s da possibilidade de transmissão da toxoplas-
mose por transfusão de sangue, os autores se propuseram avaliar o papel pre-
ventivo da violeta de genciana, à semelhança do que já é estaþelecido para a
doença de Chagas. O experimento em camundongos revelou a açáo profilática
da violeta de genciana quando adicionado ao sangue a ser transfundido na con-
centração de 1,21000 e permanência por 48 horas na geladeira.

Existem evidências sugestivas da possibi-
lidade de transmissão da infecção pelo Toxo-
plasma gondii através da hemoterapia6,2,70,L4.
A propósito, salientamos a parasitemia, obser-
vada experimentalmente e também no homem,
sobretudo no estádio agudo da doença, mesmo
em pacientes clinicamente assintomáticos e
que pode permanecer po,r muitos ¡¡sss53,6,7,9,5.
Deve ser lembrado que tal protozoárig já foi
demonstrado no sangue Ce co¿rdo¡'es assinto-
máticos 1,2'6 e que os trofozoítos do toxoplasma
sobreviveirn em sangue humano citratado por
até 50 fli¿sa't+. Há relatos de que pacientes
submetidos à terapia irnunossupressora adqui-
rem toxoplasmose através da transfusáo de
leucócitos 11,12. Configura-se, portanto, o risco
de aquisição da doeinça, através de transfusão
de sangue total ou de seus derivados, com

cDU 616.993.1

INTRODUçÃO

maior gravidade para os pacientes com doenças
malignas ou em terapia imunossupressora.

Microrganismos presentes, transitória ou
duradouramente, no sangue de indivÍduos que
podem torr¡ar-se doadores, de modo geral são
aptos a motivarem infecções nos receptores.
Dentre estes, os mais em foco sáo aqueles res-
ponsáveis pela doença de Chagas, hepatites por
vírus B, não A náo B, malária e a sÍfilis, mas
é imperioso não esquecer de outros, particu-
larmente o T. gondii. Além disso, convém re-
memorar que náo é impossÍvel o compareci-
rnento, a Ser'viços de Hemoterapia, para doa-

çáo, de indivíduos com toxoplasmose inaparen-
te ou oligossintomática, recentemente adquiri-
da.

Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina da Univêrsidade de São Paulo. Laboratório de Investigação Médica

- Palasitologia
BiomédÍco. Membro do Laboratório de Investiga4áo Médica - 

patasitoiogia
Professor-titulat de Clínica de Doenças Iniecciosas e Parasitárias, da Faculdade de Med.icina. Chefe do Labora-
tó¡io de Investigação Médica - Parasitologia

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Técnico de Laboratório, pela Faculdade de Medicina
Professor.assistente.doutor de C]ínica de Doenças Infecciosas e palasitátias,
do Laþoretório de Investigaçáo Médica - Parasitologia
Professot-titular de Patasitologia, do Instituto de Ciências Biomédicas da
do Laborató¡io de Investigação Médtca - Parasitologla

de Patologia, da Faculdade de Medicinâ

da Fâculdâde de Medicina. Membro

Universidade de São Paulo. Membro

89



PINTo, P. L. s'; AMATo NETo, v.; DuARTE, M. r. s.; qorRIM, J. x.; MoREInA, Â. Â. B.; S.aNT,ANA, E. J. de &
cAMPoS' R.. - Estudo experimental sobre possfvel atividade da viole,ta de genciana na profilaxia da transmissão da to.
xoplasmose por ttansfusão de sangue. Rev. fnst. Meil. úrop, São paulo 2?:99-94, 1985.

A adição de violeta de genciana ao sangue
de doadores para elirninação do Try¡lanosoma
cruzi é, desde há muito, recurso consagrado no
que tange à profilaxia da veiculação transfu-
sional desta protozoose 8. Considerando que
esta tática já rnerece utilizaçáo efetiva, inter-
pretamos como couveniente tentar verificar se
ela é capaz de opor-se à cor¡üaminaçáo hemo-
terápica da infecção toxoplasmótica.

MATERIAL E MÉTOD1OS

Camundongos albinos, com dois meses de
idade e aproximadamente 25 g, procedentes do
Biotério da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Sáo Paulo, r'oram distribuidos em oi-
to grupos experimentais (I a VIII).

Cada grupo era constituído por 12 animais,
sendo cada camundongo inoculado por via in-
traperitoneal com 0,5 ml de sangue humano
associado ou não a determinados componentes,
conforme especificações abaixo:

Grupo I: sangue, 50.000 trofozoÍtos de T. gon-
dii, vicleta de genciana L/I 000, permanên-
cia por 24 horas na geladeira.

Grupo II: sangue, 50.000 trofozoítos de T. gon.
dii, violeta de genciana a 1,21 000, permanên-
cia por 48 horas em geladeira.

Grupo III: sangue, 50.000 trofozoÍtos de T. gon-
dii, violeta de genciana l/4000, permanên-
cia de 24 ltoras na geladeira

Grupo IV: sangue, 50.000 trofozoítos de T. gon-
dii, violeta de genciana L/4000, permanência
por 48 horas em geladeira.

Grupo V: sangue, 50.000 trofozoÍtos de T. gon-
dii, permanência por 24 horas na geladeira.

Grupo VI: sangue, 50.000 trofozoítos de T. gon-' dii, permanênci:a por 48 horas na geladeira.

Grupo VII: sangue, violeta de genciana I/4OOO,
permanência por 24 horas na geladeira.

Grutrro VIII: sangue, permanência por 24 ho-
ras na geladeira.

Ao sangue adicionou-se CPD (citrato, fos-
fato e destrose), costumeiramente utilizado em
Serviços de Hemoterapia, sendo o mesmo es-
tocacio em geladeira à temperatura de 4"C.

Os trofozoítos foram obtidos à partir do
llquido peritoneal de camundongos inoculad,os
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previamente com a cepa N de T. gondii, con-
forme metodologia descrita por SILVA & CA-
MARGO13.

A violeta de genciana, fornecida petra Divi-
são de l"ar-má,cia do Hospital das ClÍnicas (Vio-
leta de genciana 0,5 g, soluçáo de glicose a
íVo em água destilada, q.s.p. 100 ml) de pro-
cedência alemá, adquirida da firma .'Labor.

max".

Seis animais de cada grupo foram sacri-
ficados com 3, 6 e 15 dias após o inÍcio d.o
experimento, sendo então feita a pesquisa de
parasitas no lÍquido peritoneal e colhido frag-
mentos teciduais de fígado, pulmão e sistema
nervoso central para exame histopatológico. Os
fragmentos de tecido foram processados pelos
métodos habituais parra 6¡¿"ttnão de prepara-
dos histológicos, os quais foram corados pela
hematoxilina.eosina.

Os demais animais de cada grupo (6) fo-
ram acomp,a¡ìhados para a observação de mor-
talidade, por um periodo de até B0 dias, pro-
cedendo-se à procura de parasitas no líquido
peritoneal naqueles que iam a óbito.

Os animais infectados que sobrevivenam
após os 30 dias foram então sacrificados, efe-
tuando-se a pesquisa de parasitas no líquido
perÍtoneal e colhido os fragmentos de tecido
para exame histopatológico. Com o extrato
de cérebro desses animais sobreviventes foram
feitas subinoculações em outros camundongos
(dois para cada grupo) sendo estes sacrifica-
dos após dez dias de observação. Neles foram
pesquisados parasitas no líquido peritoneal e
colhidos fragmentos de fígado, pulmão e sis-
tema nervoso, para exalne histopatológico. 

l

RESULTADOS

Na Tabela I estão expressos os resultados
da pesquisa de parasitas no líquido'peritoneal
e nos tecidos, assim como as alterações histo-
patológicas específicas; na Tabela II estáo re-
gistrados os dados de mortalidade.

Os camundongos dos grupos V e VI (infec-
tad,os pelo T. gondÍi e não submetidos a a4ão
da violeta de genciana) reveiaram, quando sa-
crificados, a presença dos.parasitas no líquid.o
intraperitoneal e nos tecidos. Além disso, exibi-
ram lesões parenquimatosas hepáticas extensas.



TABELA I
Estudo eq)erimental sobre a atividade da violeta de genciana na profilaxia da transmissão da toxoplasmose por transfusão de sangue: pesquisa de parasitas no ]íquido

peritoneal, nos tecidos e alterações histopatoiógicas

concentração Período de contato
da violeta com sangue e

de genciana permanência na
geladeira

II

1/1000

t/1000

24 horas

1/4000

48 horas

NrÍmero de
parasitas
inoculados

24 hoias

5xl0{

Presença de
parasitas no
lÍquido
peritoneal

bxtu*

48 horas

Identificaçáo
dos parasitas
no figâdo

presente no
6.0 dia após
inoculaçáo

24 horas

24 horas

presente no
6.o dia após
inoculação

Hepatite
toxoplasmótica

presente no
3.o dia âpós
inoculaçáo

presente no
3.. dia após
inoculação

Pneumonite Lesões do
intersticial sistema

nelvoso
central

g
z

ã i'ög<-
H X:U
ã,ãr
9x* !41
ö ' 

J'
9¡Þ*Ef<i gÞ

ãoZÞrx HvxH
oË.oo ã'qÞ3
E ã -.gÞ

õEq' :¿Þ
!Éxél
i*t'l

äü.8g*'
' ÉH

FPø
F3:i.
. Þ.xo@\¿EH
:-9fl
Hi<F

Ëù x
o

S* F
3Ë FåË.H
ÈEH
*rË
;H
õPÞ'ìJ

õP
=.p@
x. i.
'a
øÞpz,
s'i
!iÞvzv¡Þ
ã'*
pr

o.Þo,
o

9ts

TT



PINTO, P. L. S.; AMATO NETO, V.; DUARTE, M. L S.; COTRIM, J. x.; MORETRA, A. A. B.; SANT'AN.A,'E. J. de &
CAMPOS, R. - Estudo experimental sobre posslvel atividade da viole,ta de genciana na profilaxia da transmissão da to-
xoplasmose por transfusão de sangue. Rev. Inst. Med. trop. São Paulo 2?:89-94, 1995.

TABELA II
Estudo experimental sobre a atividade da violeta de genciana na profilaxia da transmissáo da toxoplasmose por trans-

fusão de sangue: mortalidade

GR,UPOS

Número
de

animais
em cada

grupo

IV

VI

Número de animais mortos âpós inocuiâção

8.o

Estas eram representadas por áreas de necro-
se dos hepatócitos que eram circundadas por
infiltrado mononuclear com numerosos para-
sitas fagocitados por macrófagos. O infiltrado
mononuclear também comprometia os espaços
portais, onde o parasitismo era poucol freqtien-
te. A,s células de Kupffer estavam hipertrofia-
das e hiperplasiadas e por vezes fagocitando
o toxopl,asma (Fig. 1). O envolvimento pul-
monar restringiu-se à ocorrência de pequenos
focos de infiltrado mononuclear septal e/ou
peribrônquico, não tendo sido notado parasi-
tismo. Não foram observados quaisquer alte-
rações no sistema nervoso central. Todos os
animais desses grupos quando observad.os em
relação a mortalidade, foram a óbito entre o
?.' e B.' dias, denotando a gravidade da infec-
ção, assim transmitida.

A adição ao sangue de violeta de genciana
na concentração de L/4000 (grupos III e IV)
náo alterou signifioativamente o comportamen-
to da infecçã,o, pois os parasitas estiveram pre-
sentes no líquido intraperitoneal e nos tecidos.
No entanto a hepatite toxoplasmótica apresen-
tou menor intensidade com lesões necróticas,
menos extensas e parasitismo mais baixo.

A mortalidade nesses grupos também foi
muÍto elevada, L00o/a e 670/0, respectivamente,
embora ocorrendo entre o 8." e 10.. dias para
o grupo III (tempo de contato com a violeta
de 24 horas) e entre o 10.. e 12." dias pana o
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9.o 10."

dias

11.o 13.. 14.. 30.o

Mortalidade
até 30 dias

1olo)

grupo IV (tem,po de contato com a violeta de
48 horas).

,4. concentração de violeta de genciana. de
L/I000, 24 ou 48 horas de oontato (grupos I
e II) determir¡ou o desaparecirnen;to dos para-
siüas no lÍquido intraperitoneal e nos tecidos,
não ocorrendo também as lesões hepáticas agu-
das graves que caraoterizararn a hepatite to-
xoplasmótica. No fígado foram encontrados
âpenas discreto infiltrado mononuclear portal
e hipertrofia e hiperplasia discreta e difusa das
células de l(upffer. O, acompanhamento por 30
dias desses animais .mostrou mortalidade de
500/o no grupo I e de. L1o/o no grupo II, repre-
sentado pela morte de 1 'animal no 14.' dia,
sendo negativa a pesqhisa de parasitas.

As subinoculações de triturado de sistema
nervoso a partir de camundongos sobreviven-
tes não doterminou alterações no sistem'a ner-
voso, fígado ou pulmões, não sendo também de.
tectados parasitas no líquido peritoneal ou nos
tecidos (cistos ou pseudocistos).

DISCUSSÃO

A pesquisa que levamos a cabo demons-
troilr que a violeta de genciana pode, da ma-
neira como foi empregada, e que é semelhante
à preconizada para a prevenção da doença de
Chagas transfusional, evitar a transmÍssão da
toxoplasmose pela hemoterapia.
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a presença de pseudocistos ou de cistos teci-
ciuais toxoplasmóticos, mesmo nos ,animais que
foram subinoculados colÌt triturado de cérebro
de camundongos sobreviventes.

Em face dos conhecimentos até agora dis-
ponÍveis acreditamos que não está indicada sis-
tematica,mente, nos Bancos de Sangue, tria-
gem rotineira de doadores baseada na procura
de anticorpos anti-T. gondii. Melhor seria re-
servar a feitura de prova sorológica esclarece-
dora para a seleção de doadores escolhidos
para fornecimento de sangue total ou de seus
derivados destinados a doentes imunossuprimi-
dos. Nesses casos seria de grande utilidade a
adição da violeta de genciana ao sângue a ser
transfundido, face ao risco representado pela
aqrlisição de toxoplasmose por estes pacientes.

SUMMARY

Experirnental study on úIre possible profilatic
action of'-the gentÍan's violet in the toxoplasma

tranqmission through l¡lood transfusion.

The Authors proposed a stu{y for the eva-
luation of the prevention of toxoplasmose
transmission through blood transfusion by the
gentian's vicjlet as has been made for Chagas's
Disease. Experiments with mice showed thai
fhe gentian's violet added to the blood in the
concentra!Íon of. L/1000 keeped in refrigerator
for 4Bh prevents the transmission.
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