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ESTUDO EXPERIMENTAL SOBRE POSSÍVEL ATIVIDADE DA VIOLETA DE
GENC¡ANA NA PROFILAXIA DA TRANSMISSÃO DA TOXOPTASMOSE POR
TRANSFUSÃO DE SANGUE

Pedro Luiz Silva PINTO (1), Vicente ÁIUATO NETO (2), Mariâ Irma Seixæ DUARTE (3), José Xavier
COTRIM (4), Antonio Augusto Baillot MOREIRA (5), Eunice José de SANT'ANA (1) e Rubens CAMPOS (6)

RESUMO
Devido a evidências sugestiva.s da possibilidade de transmissão da toxoplasmose por transfusão de sangue, os autores se propuseram avaliar o papel preventivo 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 concentração de 1,21000 e permanência por 48 horas na geladeira.

INTRODUçÃO
Existem evidências sugestivas da possibilidade de transmissão da infecção pelo Toxoplasma gondii através da hemoterapia6,2,70,L4.
A propósito, salientamos a parasitemia, observada 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 assintomáticos 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

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 responsáveis pela doença de Chagas, hepatites por
vírus B, não A náo B, malária e a sÍfilis, mas
é imperioso não esquecer de outros, particularmente o T. gondii. Além disso, convém rememorar que náo

é impossÍvel o

compareci-

rnento, a Ser'viços de Hemoterapia, para doaçáo, de indivíduos com toxoplasmose inaparente ou oligossintomática, recentemente adquirida.
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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 transfusional desta protozoose 8. Considerando que
esta tática já rnerece utilizaçáo efetiva, interpretamos como couveniente tentar verificar se
ela é capaz de opor-se à cor¡üaminaçáo hemoterápica 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 Universidade 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 intraperitoneal com 0,5 ml de sangue humano
associado ou não a determinados componentes,

conforme especificações abaixo:

I: sangue, 50.000 trofozoÍtos de T. gondii, vicleta de genciana L/I 000, permanên-

Grupo

cia por 24 horas na geladeira.

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

III:

sangue, 50.000 trofozoÍtos de T. gonpermanência de 24 ltoras na geladeira

dii, violeta de genciana l/4000,

IV: sangue, 50.000 trofozoítos de T. gondii, violeta de genciana L/4000, permanência

Grupo

por 48 horas em geladeira.

previamente com a cepa N de T. gondii, conforme metodologia descrita por SILVA & CAMARGO13.

A violeta de genciana, fornecida petra Divisão 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 procedência alemá, adquirida da firma .'Labor.
max".

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

Os demais animais de cada grupo (6) foram acomp,a¡ìhados para a observação de mortalidade, por um periodo de até B0 dias, procedendo-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, efetuando-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 sacrificados após dez dias de observação. Neles foram

Grupo V: sangue,

no líquido peritoneal e
colhidos fragmentos de fígado, pulmão e sistema nervoso, para exalne histopatológico.

VI:

RESULTADOS

50.000 trofozoÍtos de T. gondii, permanência por 24 horas na geladeira.

Grupo

'

sangue, 50.000 trofozoítos de T. gondii, permanênci:a por 48 horas na geladeira.

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

VIII: sangue, permanência por 24 horas na geladeira.
Ao sangue adicionou-se CPD (citrato, fosfato e destrose), costumeiramente utilizado em
Serviços de Hemoterapia, sendo o mesmo estocacio em geladeira à temperatura de 4"C.
Os trofozoítos foram obtidos à partir do
llquido peritoneal de camundongos inoculad,os
Grutrro
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pesquisados parasitas

l

Na Tabela I estão expressos os resultados
da pesquisa de parasitas no líquido'peritoneal
e nos tecidos, assim como as alterações histopatológicas específicas; na Tabela II estáo registrados os dados de mortalidade.
Os camundongos dos grupos V e VI (infectad,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, exibiram lesões parenquimatosas hepáticas extensas.
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TABELA
II
a atividade da violeta de genciana na profilaxia da transmissáo da
fusão de sangue: mortalidade

toxoplasmose

por

trans-

Número
de
GR,UPOS

Número de animais mortos âpós inocuiâção

Mortalidade

animais

até 30

dias

em cada

grupo
8.o

9.o

10."

dias

1olo)

13..

11.o

14..

30.o

IV

VI

100

Estas eram representadas por áreas de necrose dos hepatócitos que eram circundadas por
infiltrado mononuclear com numerosos parasitas fagocitados por macrófagos. O infiltrado
mononuclear também comprometia os espaços
portais, onde o parasitismo era poucol freqtiente. A,s células de Kupffer estavam hipertrofiadas e hiperplasiadas e por vezes fagocitando
o toxopl,asma (Fig. 1). O envolvimento pulmonar restringiu-se à ocorrência de pequenos
focos de infiltrado mononuclear septal e/ou
peribrônquico, não tendo sido notado parasitismo. Não foram observados quaisquer alterações 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 infecção, assim transmitida.

A adição ao sangue de violeta de genciana
na concentração de L/4000 (grupos III e IV)
náo alterou signifioativamente o comportamento da infecçã,o, pois os parasitas estiveram presentes no líquido intraperitoneal e nos tecidos.
No entanto a hepatite toxoplasmótica apresentou 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
92

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 parasiüas no lÍquido intraperitoneal e nos tecidos,
não ocorrendo também as lesões hepáticas agudas graves que caraoterizararn a hepatite toxoplasmótica. 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, representado 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 sobreviventes não doterminou alterações no sistem'a nervoso, 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 demonstroilr que a violeta de genciana pode, da maneira 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 teciciuais toxoplasmóticos, mesmo nos ,animais que
foram subinoculados colÌt triturado de cérebro
de camundongos sobreviventes.
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derivados destinados a doentes imunossuprimiNesses 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.
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woman. Arch, Intern. Med. 92: 314,
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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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