
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

LABORATÓRIO DE INSETOS E VETORES – LiVe 

 

 

 

 

 

UTILIZAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA COM ANÁLISE MULTIVARIADA NA 

IDENTIFICAÇÃO DE DIFERENTES DTUs DO Trypanosoma cruzi EM Triatoma 

brasiliensis INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE  

 

 

 

 

 

 

 

Jéssica Teixeira Jales 

 

 

 

 

Natal, Fevereiro de 2018 



UTILIZAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA COM ANÁLISE MULTIVARIADA NA 

IDENTIFICAÇÃO DE DIFERENTES DTUs DO Trypanosoma cruzi EM Triatoma 

brasiliensis INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE  

 

 

 

por 

 

 

 

 

 

Jéssica Teixeira Jales 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orientador: Profa. Dra Renata Antonaci Gama 

 

 

 

 

Natal/RN 

Fevereiro, 2018 

 

Dissertação de Mestrado 

apresentada à Coordenação do 

Curso de Pós Graduação em 

Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como Requisito 

para obtenção do Título de Mestre 

em Ciências Biológicas. 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof. Leopoldo Nelson - Centro de Biociências - CB 

 

 Jales, Jéssica Teixeira.  

   Utilização da espectroscopia com análise multivariada na 

identificação de diferentes DTUs do Trypanosoma cruzi em Triatoma 

brasiliensis infectados experimentalmente / Jéssica Teixeira 
Jales. - Natal, 2018.  

   65 f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Biociências. Programa de Pós Graduação em 

Ciências Biológicas.  
   Orientadora: Profa. Dra Renata Antonaci Gama.  

   Coorientadora: Profa Dra Antonia Claudia Jácome da Câmara.  
 

 

   1. Trypanosoma cruzi - Dissertação. 2. Triatoma brasiliensis - 

Dissertação. 3. Bioespectroscopia - Dissertação. 4. ATR-FTIR - 

Dissertação. 5. Análise quimiométrica - Dissertação. 6. 

Quimiometria - Dissertação. I. Gama, Renata Antonaci. II. Câmara, 

Antonia Claudia Jácome da. III. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. IV. Título.  
 

RN/UF/BSE-CB                                       CDU 561.24 

 

 

 

  

     

Elaborado por KATIA REJANE DA SILVA - CRB-15/351 

  



iv 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

A dissertação UTILIZAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA COM ANÁLISE 

MULTIVARIADA NA IDENTIFICAÇÃO DE DIFERENTES DTUs DO Trypanosoma 

cruzi EM Triatoma brasiliensis INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE elaborada por 

Jéssica Teixeira Jales e aprovada por todos os membros da Banca examinadora, foi aceita pelo 

Curso de Pós graduação em Ciências Biológicas e homologada pelos membros da banca, como 

requisito à obtenção do título de mestre em ciências biológicas. 

 

Natal, 16 Fevereiro de 2018 

BANCA EXAMINADORA 

_________________________________________ 

Orientador: Profa Dra. Renata Antonaci Gama  

Departamento de Microbiologia e Parasitologia 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

_________________________________________ 

Profa Dra Patricia Batista Barra Medeiros Barbosa 

Departamento de Ciencias Biomedicas  

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

 

_________________________________________ 

Prof Dr Bruno Cavalcante Bellini  

Departamento de Botânica e Zoologia 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr Kassio Michel Gomes de Lima 

Departamento de Química 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

_________________________________________ 

Prof. Dra Antônia Claudia Jácome da Câmara 

Departamento Análises Clínicas e toxicológicas 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 



v 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Agradeço primeiramente a Deus por me permitir seguir em minha caminhada, por me mostrar 

que é possível aprender com cada obstáculo e por ter me cercado de pessoas maravilhosas durante 

todo esse percorrer. 

Agradeço aos meus pais por todo o incentivo, por me ensinar a batalhar pelas coisas que almejo 

e por suportar meus momentos não muito bem-humorados durante minha vida acadêmica. Mainha a 

senhora é minha rainha! Ao meu irmão Sérgio Júnior, por sempre resolver meus problemas quando 

o assunto era Banco! Você não sabe o quanto me ajudou em todos esses anos. Ao meu irmão Thyago 

Jales, que sempre fez questão de testar meus conhecimentos com suas perguntas capciosas. Você me 

ajudou muito, meu irmão. 

Um agradecimento mais do que especial à minha orientadora, Profa Renata. Professora, você 

não é apenas orientadora, você é um exemplo de ser humano e eu aprendi como ser. Como ser 

humano, como ser pesquisador, como ser paciente (as vezes né?), como ser correto, como ser melhor, 

como ser... Obrigada por se preocupar sempre, por me acalmar e fazer da experiência do mestrado a 

vontade de fazer doutorado ( e com você!). Obrigada!  

Aos meus colegas do LiVe, obrigada por me fazerem companhia, por me fazerem rir sempre, 

por serem minha família em Natal. Em especial, às minhas coleguinhas de pós, Raíssa e Larissa, que 

acompanharam toda a jornada, mesmo que de longe né, ‘esse ome’?. Obrigada a Paula Tissot por ser 

um ser humano incrível e se disponibilizar tanto pra conversar e manter minhas energias no lugar. À 

Renato, Cláudio, Sarah, Marjorie, que encheram nossos dias e reuniões de alegria. Obrigada!!! 

À Leomir Aires, que não apenas me ajudou a desenvolver esse trabalho, mas contribuiu 

enormemente pra eu me tornar quem me tornei como pessoa e pesquisadora. Leomir, você é um 

exemplo a ser seguido. Obrigada pelo FTIR, pelo MATLAB, pela TOLLBOX, pelo ARDUINO, pela 

quimiometria, pelos conselhos, pelo carinho, pelas conversas sobre o futuro meu, seu, da ciência, por 

acreditar em mim e me ajudar a andar pra frente. É de coração, obrigada por tudo!! 

À Andressa Maia, minha migs, que é a minha melhor parte nesse mundo. À Érika Galvão que 

encheu meus dias com histórias, polêmicas pessoais, saídas sem rumo e sempre, sempre uma energia 

muito boa. Obrigada, Jérika, por me ouvir sempre e me fazer companhia. À Monique, que também 

participou ativamente no processo de aconselhamento (rs). Obrigada, mona. 

Aos meninos do LABIOPAR, por toda a ajuda nos experimentos com os triatomíneos e T. cruzi. 

Eu entrei de paraquedras nessa área e vocês me ajudaram de uma forma que nunca irão imaginar. 



vi 

 

Obrigada, Raniey (Ranny), por ter sido tão solícito e presente durante toda a fase experimental; por 

me treinar e brigar comigo sempre que necessário; por ser meu parceiro, não só de laboratório. 

Obrigada por ter ido coletar triatomíneo comigo na casa de vó, esse momento ficará sempre na minha 

memória. À Pedro, por me ajudar a revelar quase todos os géis e por estar sempre disponível quando 

eu precisei. Vamos que o doutorado nos espera e aí serão mais quatro anos de risada com vídeo besta 

no youtube. À Nathan, por ter analisado tanto triatomíneo comigo e por ter cuidado das xenoculturas. 

Você é show, Nathan, obrigada!  

Um agradecimento mais do que especial à profa Antônia Claudia, por abrir seu laboratório pra 

realizar um projeto que ela nem sabia direito de onde vinha. Obrigada pela confiança, professora. 

Obrigada por estar sempre (na medida do possível) disponível para tirar minhas dúvidas e contribuir 

tanto com esse trabalho que deu certo, muito certo. Vem mais por aí, não é mesmo? 

O mestrado foi uma experiência interessante. Gosto de acreditar que o intuito é esse mesmo, 

saber quem fica por aqui e quem vai pra frente. Ciência não é pra todo mundo. O começo foi muito 

difícil, mas com a ajuda de tantas pessoas maravilhosas eu consegui. Nós conseguimos. Obrigada a 

todos, de coração. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

RESUMO 

 

A infecção pelo Trypanosoma cruzi é um problema de saúde pública, e é importante que seu 

diagnóstico seja realizado com rapidez e eficiência. Entretanto, as técnicas aplicadas para esse fim 

apresentam baixa sensibilidade e especificidade no que concerne a vigilância entomológica e 

epidemiológica do parasito. Pensando nesta problemática, a bioespectroscopia com análise 

multivariada foi utilizada neste trabalho para avaliar a eficiência na identificação da infecção 

experimental de Triatoma brasiliensis por diferentes Unidades de tipagem discreta (DTU) do T. cruzi. 

Na padronização do modelo de classificação foram utilizadas ninfas de 4° e 5º estádio de T. 

brasiliensis, infectadas experimentalmente com diferentes DTUs do parasito (TcI, TcII, TcIII ou 

infecção mista), na concentração de 40.000 parasitos/mL de sangue. Seguidos 15 e 30 dias após 

infecção (DAI), espectros de infravermelho foram coletados do abdômen de cada inseto; 30 DAI, 

dejetos intestinais foram coletados e posteriormente utilizados para análise do kDNA. A padronização 

do modelo de calibração mostrou que a aplicação do infravermelho médio utilizando o Infravermelho 

médio com transformada de Fourrier com reflexão total atenuada (ATR-FTIR) discriminou os 

triatomíneos não infectados e infectados com o T. cruzi. Além disso, a técnica foi capaz de distinguir 

as DTUs utilizadas, e separar os 5 grupos estudados apenas com a análise exploratória de dados por 

meio da aplicação da Análise dos componentes principais (PCA), a qual identificou diferencialmente 

grupamentos proteicos, ácidos nucleicos e em menor proporção, lipídeos. A análise do kDNA 

confirmou 92,5% das infecções, enquanto o ATR-FTIR identificou corretamente todas as amostras. 

Desta forma, a bioespectroscopia foi eficiente, simples e acurada na identificação da infecção de T. 

brasiliensis por T. cruzi, podendo ser utilizado como ferramenta de diagnóstico futura, auxiliando na 

vigilância entomológica da infecção por este parasita.  

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi; Triatoma brasiliensis; Bioespectroscopia. ATR-FTIR. 

Análise quimiométrica. Quimiometria. 
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ABSTRACT 

 

The Trypanosoma cruzi infection is a public health problem and it is substancial that its 

diagnosis be performed quickly and efficiently. However, the techniques applied on the diagnosis of 

T. cruzi infection present low sensitivity and specificity regarding the entomological and 

epidemiological surveillance of the parasite. Considering this problem, the biospectroscopy with the 

use of ATR-FTIR was used in this study to evaluate its efficiency in the identification of the 

experimental infection of Triatoma brasiliensis by different DTUs of T. cruzi. The standardization of 

the calibration model included the use of fourth and fifth instars of T. brasiliensis, which were infected 

with different DTUs of the parasite (TcI, TcII, TcIII or mixed infection) at a concentration of 40,000 

parasites / ml of blood. Followed 15 and 30 days after infection (DAI), infrared spectra were collected 

from the abdomen of each insect; 30 DAI, intestinal wastes were collected and later used for kDNA 

analysis. The standardization of the calibration model showed that the application of the mild-infrared 

using the ATR-FTIR distinguished the triatomines that were not infected and experimentally infected 

with T. cruzi. In addition, the technique was able to identify the DTUs used, separating the 5 distinct 

groups only with the exploratory data analysis through the application of Principal Component 

Analysis (PCA), which differentially identified protein clusters, nucleic acids and to a lesser extent, 

lipids. The kDNA analysis confirmed 92.5% of the infected insects, while the ATR-FTIR correctly 

identified all samples. Thus, biospectroscopy applied with the use of ATR-FTIR was efficient in the 

identification of the T. brasiliensis infection by T. cruzi, and could be used as a diagnostic tool for 

the future, assisting in the entomological surveillance of the infection by this parasite. 

Key Words: Trypanosoma cruzi; Triatoma brasiliensis; Biospectroscopy. ATR-FTIR. 

Chemometric analysis. Chemometrics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. O Histórico e epidemiologia da infecção por Trypanosoma cruzi 

 

A infecção pelo Trypanosoma cruzi, também conhecida Tripanossomíase Americana (TA) ou 

ainda doença de Chagas (DC), quando ocorre em humanos, foi considerada pela Organização mundial 

de saúde como uma das principais doenças tropicais negligenciadas da América Latina (JR; RASSI; 

MARIN-NETO, 2010; MONGE-MAILLO; LOPEZ-VELEZ, 2017; WHO, 2017).  

A DC tem sido um obstáculo para saúde desde a antiguidade, e continua a representar um grande 

problema social e econômico neste continente (BRASIL, 2016; HOTEZ et al., 2007; MONGE-

MAILLO; LOPEZ-VELEZ, 2017), uma vez que retém características de doenças negligenciadas 

(WHO, 2015, 2017), incluindo dispersão geográfica particular, afetando a população pobre; apresenta 

alta morbidade e mortalidade e  barreiras biomédicas e psicossociais para diagnóstico, tratamento e 

controle; tem disponibilidade limitada de recursos e prioridade política (BRICEÑO-LEÓN; 

GALVAN, 2007). É resultante da pobreza humana, ao mesmo tempo que é fonte nutritiva para ela 

(BRASIL, 2016). 

A descoberta desta enfermidade representou um marco histórico na medicina, uma vez que ao 

produzir o relatório oficial em 1909, Carlos Chagas foi capaz de descrever com clareza e riqueza de 

detalhes o completo ciclo de transmissão da doença, incluindo vetores, hospedeiros e um novo 

organismo infeccioso; como também as manifestações clínicas agudas no primeiro paciente humano 

da história (CHAGAS, 1910). 

A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas estejam 

infectadas com o T. cruzi em todo o mundo (WHO, 2017). Estimativas recentes realizadas para 21 

países latino-americanos, e com base em dados de 2010, indicam que cerca de 5,7 milhões de pessoas 

estejam infectadas nesta região, das quais 62,4% residem em nações da Iniciativa dos Países do Cone 
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Sul, destacando-se Argentina (1.505.235), Brasil (1.156.821) e México (876.458), seguidos da 

Bolívia, com mais de 600 mil casos (WHO, 2015). Além disso, cerca de 68-120 mil pessoas foram 

identificadas como infectadas na Europa (REQUENA-MÉNDEZ et al., 2015), porém, 90% dos casos 

ainda permanecem não diagnosticados (BASILE et al., 2008).  

No Brasil, o Primeiro inquérito sorológico nacional realizado entre 1975 e 1980 estimou a 

prevalência da infecção por T. cruzi em cerca de 4% da população rural (SILVEIRA; SILVA; 

PRATA, 1984). No Nordeste, a prevalência era de cerca de 3% (CARLOS; DIAS, 2000a), sendo 

Sergipe e Bahia os estados com maior prevalência, seguidos por Ceará e Maranhão, respectivamente. 

O Rio Grande do Norte (RN) apresentou 1,8% de prevalência, com elevados índices de infecção 

humana e de infestação por vetores triatomínicos (CAMARGO et al., 1984). 

O Segundo inquérito sorológico nacional, realizado entre 1989 e 1997 entre crianças em idade 

escolar (7-14 anos de idade) analisou mais de 220 mil amostras em um total de 842 municípios 

distribuídos em 18 estados brasileiros e encontrou uma positividade de 0,1%. No Nordeste, a 

prevalência da infecção pelo T. cruzi foi de 0,9%, sendo o RN o estado com maior prevalência, 0,2% 

(SILVEIRA; VINHAES, 1998). O último inquérito sorológico, conduzido em crianças residentes em 

áreas rurais do país, e com até 5 anos de idade, revelou uma positividade de 0,03% no país. No RN, 

de um total de 1.750 amostras analisadas, 1 recém-nascido foi identificado como soroposito, mesmo 

com a mãe soronegativa (OSTERMAYER et al., 2011). Estudo epidemiológico conduzido entre 2007 

e 2009 em 2340 indivíduos habitantes de municípios do estado do RN mostrou soroprevalência de 

6,5% na mesorregião oeste do estado, a qual apresenta os maiores índices de prevalência da doença 

(BRITO et al., 2012). 

Os dados epidemiológicos relatados divergem de outras estimativas realizadas por diferentes 

grupos de pesquisa e métodos para definição da infecção pelo T. cruzi, o que compromete o 

estabelecimento da prevalência da doença de Chagas nas Américas, (BRASIL, 2016; BRITO et al., 

2012) e no mundo. Porém, os autores concordam que o número de infectados é ainda muito expressivo 
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no contexto sanitário e social do continente Americano, requerendo prioridade e atenção por parte 

dos países (BRASIL, 2016). 

O perfil epidemiológico global da Doença de Chagas é resultante de dois pilares principais: a 

transmissão vetorial doméstica e a migração humana, em larga escala, do ambiente rural para o 

urbano, nos últimos 50 anos (JR; RASSI; MARIN-NETO, 2010). A transmissão vetorial é 

responsável pela infecção de humanos, mamíferos domésticos (por exemplo, cachorros e gatos) e 

silvestres (como roedores e marsupiais). Permanece como uma das principais formas de transmissão 

da doença devido a colonização de outros insetos vetores com capacidade de habitar o domicílio e 

peridomicilio, e transmitir o protozoário para os hospedeiros humanos e não humanos (BRASIL, 

2016; BRICEÑO-LEÓN; GALVAN, 2007; CARYN BERN, 2015; JR; RASSI; MARIN-NETO, 

2010). 

A transmissão do parasito também pode ocorrer por ingestão de alimentos contaminados, e essa 

forma é usualmente responsável por surtos de infecções agudas em áreas em que os insetos se 

desenvolvem no domicílio e peridomicílio (JR; RASSI; MARIN-NETO, 2010). Ingestão de caldo de 

cana-de-açúcar, açaí ou carne crua estão associados com infestações parasitarias maciças, resultando 

em apresentações clínicas severas e fatais (PEREIRA et al., 2009; TROTTA; FERREIRA, 2004).  

Os processos de migração que ocorreram do ambiente rural para o urbano na América Latina 

entre os anos de 1970 e 1980 mudaram o padrão epidemiológico tradicional da doença de Chagas, 

uma vez que a enfermidade limitada ao ambiente rural foi transformada em condição urbana possível 

de ser transmitida por transfusões sanguíneas (MONCAYO; SILVEIRA, 2017). O risco de se contrair 

o T. cruzi durante o procedimento de transfusão sanguínea é menor que 10-20% e depende de fatores 

como concentração do parasito no sangue do doador, componentes sanguíneos e a cepa do parasito. 

Como consequência, na maioria dos países da América Latina se tornou compulsória a investigação 

de infecção por T. cruzi nos bancos de sangue (BERN et al., 2008). 
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Outra forma de transmissão é a congênita, a qual ocorre em cerca de 5% das mulheres grávidas, 

cronicamente infectadas em regiões como a Bolívia, Chile e Paraguai e em cerca de 1-2% em outros 

países endêmicos (JR; RASSI; MARIN-NETO, 2010; TORRICO et al., 2004). Além desta, a 

transmissão via transplante de órgãos sólidos ou não sólidos também já foi documentada 

(KRANSDORF; ZAKOWSKI; KOBASHIGAWA, 2014; RISSIO; GARCI; SALGUEIRA, 2005).  

 1.2. A enfermidade 

 

A Doença de Chagas apresenta duas fases sucessivas: aguda e crônica, com sinais e sintomas 

distintos. A fase aguda dura cerca de 6 a 8 semanas e é geralmente assintomática, provavelmente 

devido a reduzida carga parasitária,  podendo apresentar sinais pouco específicos (CARYN BERN, 

2015; JR; RASSI; MARIN-NETO, 2010), como febre prolongada, dor no corpo; aumento dos 

linfonodos, baço e fígado; edema subcutâneo; e sinais de porta de entrada em casos de transmissão 

vetorial, como o chagoma de inoculação, também conhecido como Sinal de Romanã (JR; RASSI; 

MARIN-NETO, 2010). Quando presentes, os sintomas de fase aguda são observados com 1 a 2 

semanas após contato com o inseto vetor e desaparecem espontaneamente em 90% dos casos. Porém, 

cerca de 1% das infecções agudas podem ser fatais devido a elevada carga parasitária, como em casos 

de infecções por ingestão de alimentos contaminados (CARYN BERN, 2015). Diagnósticos 

laboratoriais para a fase aguda pode ser realizado por meio da observação de formas móveis do 

parasito no sangue, cultura do parasito e reação em cadeia da polimerase (PCR) positivos. 

A fase crônica da DC pode desencadear duas formas sintomatológicas distintas: a forma crônica 

indeterminada ou a determinada. Ambas apresentam índices indetectáveis das formas móveis do 

parasito no sangue e sorologia positiva. Cerca de 60 a 70% dos indivíduos infectados desenvolvem a 

forma indeterminada da doença, não apresentando clínica aparente ou alterações no 

eletrocardiograma, radiografias de tórax ou abdômen (JR; RASSI; MARIN-NETO, 2010). Os outros 

30-40% dos pacientes desenvolvem a forma sintomática da doença, caracterizada por 
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comprometimento crônico cardíaco, digestivo ou cardiodigestivo após 10 a 30 anos da infecção 

(CARYN BERN, 2015; JR; RASSI; MARIN-NETO, 2010). A fase crônica da Doença de Chagas é 

a maior causa de cardiomiopatias e de morte por doença cardiovascular em pacientes com idade entre 

30 e 50 anos nas regiões endêmicas (JR; RASSI; MARIN-NETO, 2009, 2010). Desta forma, a doença 

representa um importante problema de saúde pública (BRASIL, 2016; MONCAYO; SILVEIRA, 

2017; ZINGALES, 2011). 

1.2. Os vetores da Doença de Chagas 

 

Segundo o II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, a distribuição geográfica da 

enfermidade é primariamente limitada ao continente americano em decorrência da distribuição de 

151 espécies do inseto vetor, os triatomíneos, dentre as quais 61 espécies são encontradas no Brasil 

(GALVÃO et al., 2003) (GURGEL-GONÇALVES et al., 2016). Os triatomíneos são insetos 

pertencentes a Ordem Hemiptera, família Reduviidae, subfamília Triatominae, caracterizados por 

hematofagia e grau de adaptação ao ambiente domiciliar e peri domiciliar (ZINGALES et al., 2012).  

Este grupo de insetos está dividido em 19 gêneros, dos quais três se destacam como potenciais 

vetores da doença de Chagas: o gênero Triatoma, com 67 espécies descritas; o gênero Rhodnius, com 

16 espécies descritas, e o gênero Panstrongylus, com 13 espécies descritas até o momento (GALVÃO 

et al., 2003). A maioria dessas espécies é endêmica do continente americano, havendo destaque para 

o Brasil, onde o clima é apresentado como favorecedor para o desenvolvimento destes insetos 

(DIOTAIUTI et al., 2000). 

No contexto epidemiológico da doença de Chagas no Brasil, a região Nordeste ocupa 

importância acentuada, representando o segundo lugar em número de infectados e de índices de 

infestação triatomínica nos inquéritos nacionais de prevalência e distribuição dos vetores, o qual 

revelou que 69,2% do total de insetos capturados foram nesta região (OSTERMAYER et al., 2011; 

SILVEIRA; SILVA; PRATA, 1984). As espécies Triatoma brasiliensis e Triatoma pseudomaculata 
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foram as mais frequentemente coletadas no ambiente domiciliar (CARLOS; DIAS, 2000b; 

DIOTAIUTI et al., 2000). 

 Triatomíneos pertencentes ao “Complexo brasiliensis” apresentam maior importância na 

transmissão vetorial da Doença de Chagas no Nordeste (COSTA et al., 2015; GURGEL-

GONÇALVES et al., 2016). Devido sua larga distribuição geográfica, altas taxas de infecção natural 

e capacidade de habitar ambientes silvestres e antrópicos, o T brasiliensis, importante membro do 

complexo brasiliensis, se tornou uma das prioridades do Ministério da Saúde no que diz respeito ao 

controle desse vetor no Nordeste brasileiro (COSTA et al., 2003).  

No ambiente silvestre, o T. brasiliensis é predominantemente encontrado em afloramentos 

rochosos, geralmente em associação com roedores terrestres. Além disso, algumas populações tem se 

adaptado a ecótopos artificiais, podendo ser encontradas colonizando estruturas como cercas de 

pedras, casa de taipa, pilhas de telha e tijolos localizados nos peridomicílios de moradias habitadas 

(BARBOSA-SILVA et al., 2016; COSTA et al., 2003; DIOTAIUTI et al., 2000; SARQUIS et al., 

2006). 

No Estado do Rio Grande do Norte (RN), a fauna triatomínica é bastante variada incluindo as 

espécies: Pansthrongylus megistus, Panstrongylus lutzi, Rhodnius nasutus, T. brasiliensis, T. 

pseudomaculata e Triatoma petrochiae (BARBOSA-SILVA et al., 2016; CARLOS; DIAS, 2000a; 

COSTA et al., 1998; SARQUIS et al., 2006). O T. brasiliensis foi considerado o principal vetor do 

T. cruzi no Rio Grande do Norte desde o final da década de 50 e estudos recentes mostram elevados 

índices de infecção pelo T. cruzi nesta espécie nos ambientes domiciliar e peridomiciliar 

(BARBOSA-SILVA et al., 2016; DIOTAIUTI et al., 2000).  
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1.4. O agente etiológico 

 

O Trypanosoma cruzi (Tripanosomatidae, Kinetoplastidae) é um protozoário flagelado, 

caracterizado pela presença de DNA extra nuclear, organizado em maxi e minicirculos, formando o 

cinetoplasto, organela a qual comporta de 16% a 30% do DNA do parasito (MARTINS et al., 2012). 

Por ser um representante eucarioto, o T. cruzi é composto por uma membrana plasmática bilipídica, 

na qual proteínas, glicoproteínas, lipídeos, glicolipídeos, estão embebidos; citoplasma, onde pode-se 

encontrar organelas como mitocôndrias, lisossomos, complexo de Golgi, cinetoplasto, 

reservossomos, dentre outros; núcleo, contendo o DNA, que compreende cerca de 70 a 84% do 

material genético do parasito (MARTINS et al., 2012).  

O T. cruzi apresenta um padrão de evolução reticulada, com predomínio de propagação clonal, 

o que torna a progênie geneticamente idêntica à linhagem parental. Entretanto, eventos ocasionais de 

recombinação genética do parasito originaram linhagens híbridas (WESTENBERGER et al., 2005), 

com considerável heterogeneidade biológica no que se refere a morfologia, conteúdo de DNA, 

virulência, patogenicidade e susceptibilidade a drogas (MACEDO et al., 2004; WESTENBERGER 

et al., 2005). Devido esta heterogeneidade, os isolados do T. cruzi foram classificados em 6 (seis) 

grupos genéticos, também conhecidos como Unidades discreta de tipagem, Discrete typing units ou 

ainda DTUs, distintos: TcI, TcII, TcIII, TcIV, TcV e TcVI conforme caracterização molecular, 

imunológica e morfológica dos (ZINGALES, 2011; ZINGALES et al., 2012). 

As DTUs apresentam distribuição geográfica e biológica particular. Segundo Zyngales et al, 

2012, o genótipo TcI é encontrado primariamente em ecótopos silvestres, especialmente na região 

amazônica. Porém, o ciclo domiciliar deste grupo já foi identificado em algumas regiões na América 

Latina. O genótipo TcII apresenta ciclo majoritariamente doméstico, enquanto que o TcIII é, em sua 

quase totalidade, encontrado apenas em ambientes silvestres da América do Sul, raramente infectando 
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humanos. O genótipo TcIV é, também, silvestre, enquanto que os TcV e TcVI são usualmente 

encontrados em ambientes domésticos (ZINGALES et al., 2012).  

No Rio Grande do Norte foi demonstrada uma grande diversidade natural na população do T. 

cruzi envolvendo os grupos TcI, TcII e TcIII em humanos e em T. brasiliensis e P. lutzi. (CÂMARA 

et al., 2010; MACEDO et al., 2004; MARCILI et al., 2009). Isso sugere a introdução de DTU’s 

silvestres no ambiente domiciliar, com implicações clínicas ainda pouco conhecidas (BARBOSA-

SILVA et al., 2016; BEZERRA et al., 2014; SARQUIS et al., 2006; ZINGALES et al., 2012). Porém, 

apresenta implicações epidemiológicas substanciais, especialmente no que concerne o controle 

vetorial da doença de Chagas e a proximidade cada vez maior entre os componentes deste ciclo 

(BRASIL, 2016; DIOTAIUTI et al., 2000; SARQUIS et al., 2006). 

O T. cruzi apresenta um ciclo de vida complexo, desenvolvendo-se em hospedeiros 

invertebrados e vertebrados, com estágios de desenvolvimento morfológico distintos em cada um 

destes (MARTINS et al., 2012; SOUZA et al., 2010; SZABÓ, 1966). São três as formas morfológicas 

mais importantes no desenvolvimento do T. cruzi, as quais remetem a posição do cinetoplasto em 

relação ao núcleo, a presença de flagelo com membrana ondulante completa e a replicabilidade nos 

hospedeiros: a forma tripomastigota, caracterizada como a forma infectante do parasito tanto em 

hospedeiros vertebrados como nos invertebrados. Apresenta cinetoplasto e bolsa flagelar na região 

posterior do parasito, com flagelo percorrendo a extremidade anterior ao longo de uma membrana 

ondulante. A forma tripomastigota é não replicativa e pode ser encontrada no sangue de hospedeiros 

mamíferos como formas delgadas ou largas, bem como no inseto vetor, especialmente nas regiões do 

intestino médio e ampola retal  (GARCIA et al., 2010). 

A forma epimastigota apresenta um flagelo em forma de fuso, com o cinetoplásto e o bolso 

flagelar localizados entre o núcleo e a extremidade anterior do parasito. O flagelo emerge ao lado da 

célula parasitária, e corre ao longo de seu corpo, construindo uma pequena membrana ondulada. Os 
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epimastigotas são a forma replicativa do parasito, geralmente encontrada no intestino do vetor e nas 

culturas axênicas in vitro (MARTINS et al., 2012; SZABÓ, 1966).  

A forma amastigota apresenta-se como uma forma esférica ou oval, desprovido de um flagelo 

externo conspícuo. É uma forma replicativa intracelular, e raramente ocorre no trato intestinal do 

vetor. Outras formas parasitárias foram descritas, porém contribuem em menor proporção para a 

transmissão e patogenia da doença, como o caso da forma esferomastigota, que apresenta um flagelo 

longo que corre ao redor do corpo,  geralmente é encontrada em números baixos no intestino do vetor, 

mas se desenvolve em números mais elevados quando o inseto está sob estresse, por exemplo, quando 

passa muito tempo sem se alimentar (GARCIA et al., 2010). 

1.5.  O Ciclo biológico do Trypanosoma cruzi 

 

Nos triatomíneos, o desenvolvimento de T. cruzi é iniciado quando o inseto realiza o repasto 

em mamíferos infectados com a forma tripomastigota (GARCIA et al., 2010). No intestino médio, a 

maioria dos tripomastigotas ingeridos diferenciam-se em epimastigotas, alcançam o intestino 

posterior, onde se dividem repetidamente e aderem às membranas perimicrovilares das células 

intestinais. O crescimento da população depende da combinação T. cruzi/vetores, mas em infecções 

antigas, o maior número de parasitas geralmente é encontrado no reto. Após a ligação à cutícula retal, 

as epimastigotas se transformam em tripomastigotas (Figura 1) (GARCIA et al., 2007), que 

representam as principais formas encontradas nesta região. Todos os estágios são eventualmente 

eliminados nas fezes e urina do vetor, mas apenas os tripomastigotas podem infectar o hospedeiro 

mamífero (SCHAUB; SCHUSTER, 2000). 
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Figura 1: Esquema do ciclo biológico do Trypanosoma cruzi no triatomíneo. (A) O inseto se 

alimenta do sangue infectado com formas tripomastigotas, as quais se transformam em 

epimastigotas no seu estômago. (B) No intestino, as formas epimastigotas se multiplicam. (C) 

No reto, os epimastigotas se transformam em tripomastigotas metaciclicas, as quais são 

eliminadas nas fezes e urina do inseto após novo repasto, infectando um hospedeiro mamífero. 

Esquema adaptado de Garcia et al., 2007. 

 

Após realização do repasto sanguíneo no hospedeiro humano, os triatomíneos defecam próximo 

a área de repasto e ali liberam formas tripomasticotas infectantes, que penetram a mucosa e iniciam 

o ciclo neste mamífero. As formas tripomastigotas metacíclicas são fagocitadas ou invadem células, 

e em seu interior transformam-se em amastigotas, as quais multiplicam repetidamente. 

Posteriormente, as formas amastigotas se transformam em tripomastigotas sanguíneos, que rompem 

a célula hospedeira e circulam no sangue e/ou infectam novas células. O T. cruzi apresenta tropismo 

pra um grande número de células, em especial cardiomiócitos e células da musculatura lisa do 

intestino (cólon) e esôfago,  responsável pelas lesões características da Doença de Chaga: megacólon, 

megaesôfago, e cardiopatia chagásica (Figura 2) (JR; RASSI; MARIN-NETO, 2010; MARTINS et 

al., 2012; SOUZA et al., 2010).  
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Figura 2: Ciclo biológico completo do Trypanosoma cruzi. (A) Nos triatomíneos. (B) No 

hospedeiro mamífero. (C) Sinais e sintomas das fases Aguda e Crônica.  Adaptado de (JR; 

RASSI; MARIN-NETO, 2010). 
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1.6. A vigilância epidemiológica da infecção 

 

A vigilância da Doença de Chagas em áreas endêmicas é dividida em vigilância epidemiológica 

e a entomológica. A primeira representa um conjunto de ações estratégicas que proporcionam 

conhecimento, detecção e prevenção da Doença de Chagas, e incluem ações integradas que envolvem 

detectar novos casos em humanos e reservatórios. A vigilância epidemiológica estabelece critérios 

laboratoriais, como identificação do parasito circulante no sangue de indivíduos e realização de testes 

sorológicos específicos; e define critérios clínico-epidemiológicos (BRASIL, 2016). A vigilância 

entomológica, por outro lado, é estruturada com a realização da vigilância passiva, a qual conta com 

a disponibilidade da população para coleta e informação sobre os insetos encontrados nas regiões 

domiciliares, peri domiciliares, especialmente; e a vigilância ativa, realizada por profissionais da rede 

municipal, que realizam a coleta dos insetos em campo e transporte para análise. 

 A detecção das formas móveis do T. cruzi no interior dos triatomíneos é realizada por exame 

direto dos dejetos intestinais, em microscópio ótico (BEDIN; MELLO; SACKIS, 1996; BRASIL, 

2016; SAÚDE, 2014), porém estudos mostram uma baixa positividade desta técnica (BARBOSA-

SILVA et al., 2016; BEDIN; MELLO; SACKIS, 1996; BRASIL, 2016; CHIARI; GALVÃO, 1997; 

DIOTAIUTI et al., 2000; GOMES et al., 1998; MINTER; EDBLOED; MARSHALL, 1978; SAÚDE, 

2014; SCHENONE, 1999), onde apenas 1 a 10% dos insetos infectados são identificados, o que 

compromete o processo de vigilância dos insetos infectados, especialmente em áreas endêmicas. 

De forma geral, os protocolos de vigilância epidemiológica e entomológica da doença de 

Chagas contam com técnicas e metodologias de diagnóstico que apresentam baixa sensibilidade, 

como o exame direto; e baixa especificidade, como as técnicas sorológicas, que apresentam elevados 

índices de reação cruzada com outros parasitos, como a Leishmania (CHIARI; GALVÃO, 1997; 

LÚCIA et al., 2015). A aplicação das metodologias de detecção indireta do T. cruzi (xenodiagnóstico, 

xenocultura, hemocultura) contornaram a problemática da sensibilidade das técnicas aplicadas, uma 
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vez que correspondem a técnicas de concentração parasitária, aumentando assim o número de 

parasitos. Porém, trouxeram o inconveniente do tempo para disponibilização de um diagnóstico, o 

qual gira em torno de 90 a 120 dias, a depender do protocolo utilizado (CHIARI; GALVÃO, 1997; 

PINEDA; LUQUETTI; CASTRO, 1998; SCHENONE, 1999). 

Na tentativa de contornar as deficiências destas metodologias, pesquisadores aplicam técnicas 

moleculares que facilitaram a detecção do T. cruzi em sangue e tecidos de hospedeiros, bem como 

nos insetos vetores, como é o caso da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) (AVILA et al., 1991; 

BARBOSA-SILVA et al., 2016; FERRER et al., 2013; GOMES et al., 1998; ML et al., 1998). Porém, 

o elevado custo técnico e de insumos, bem como a necessidade de treinamento árduo para realização 

das técnicas moleculares, fazem destas metodologias úteis em pesquisa, mas não nos procedimentos 

de vigilância da Doença de Chagas, caracterizada como uma condição dos pobres.  

Considerando a importância do diagnóstico precoce e eficiente da infecção pelo T. cruzi; da 

identificação acurada do parasito em triatomíneos, reservatórios e humanos para monitoramento da 

doença e delineamento das regiões endêmicas; e considerando o contexto socioeconômico onde estas 

regiões estão incluídas, é essencial que os métodos de vigilância da Doença de Chagas sejam rápidos, 

baratos, sensíveis e específicos para esta finalidade. Dessa forma, técnicas mais sensíveis para 

detecção do parasita e que auxiliem no diagnóstico da infecção são de suma importância para os 

procedimentos de vigilância em regiões endêmicas.  

1.7. A saída bioespectroscópica 

 

A espectroscopia estuda o comportamento de compostos frente a radiação (SANTOS et al., 

2017). Primeiramente utilizada por físicos e químicos, é tradicionalmente aplicada na identificação 

de entidades moleculares de substancias desconhecidas (KELLY et al., 2011). Porém, nos últimos 

anos, sua aplicação tem sido avaliada como uma forte tecnologia para pesquisas biológicas 

(HERAUD; TOBIN, 2009; KELLY et al., 2011), onde é conhecida como bioespectroscopia.  
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O princípio básico de todas as técnicas espectroquímicas envolve o estímulo de amostras de 

interesse utilizando radiação eletromagnética e a observação de sua resposta, gravada e analisada na 

forma de espectros de onda eletromagnética (FIFIELD; KEALEY, 2000). As respostas à radiação são 

usualmente medidas como transmitância, absorbância, reflexão, polarização de luz por átomos ou 

moléculas. As técnicas bioespectroscópicas usualmente aplicam radiação do infravermelho a 

amostras biológicas, e esta abordagem gera espectros de absorbância representativos de biomoléculas 

(CHIRIBOGA; YEE; DIEM, 2000; MARTIN et al., 2010).  

A região do infravermelho no espectro eletromagnético compreende a faixa entre 14000 a 10 

cm-1, e é dividido em três regiões: o infravermelho próximo, o distante e o médio. A faixa do 

infravermelho médio (IVM) (4000-400cm-1) é a mais comumente utilizada nestas análises, uma vez 

que as moléculas apresentam frequência de absorbância característica e particular, bem como 

vibrações moleculares primárias nesta faixa. A espectroscopia do IVM é baseada no estudo da 

interação da radiação com a amostra, onde um comprimento de onda específico é absorvido causando 

alterações químicas vibracionais nas moléculas, como contração, torção, alongamento. Os picos 

espectrais são derivados de mudanças de energia vibracional de ligação na região do IVM, e é neste 

aspecto que encontra-se uma ligação direta entre a posição das bandas espectroscópicas do IVM e a 

estrutura química das moléculas (SMITH, 1996). Um espectro de infravermelho é mensurado através 

do cálculo de intensidade da radiação antes e após passar pela amostra. É tradicionalmente plotado 

com unidades de eixo-Y como absorbância ou transmitância, e eixo X como unidades de 

comprimento de onda (DAVIS; MAUER, 2010). 

Na aplicação da espectroscopia do IVM para análises de componentes biológicos duas regiões 

espectrais se destacam: as regiões de dupla ligação e a de impressão digital biológica. A região de 

dupla ligação (2000 a 1500 cm-1) está associada com alongamento de C=C, C=N e C=O, enquanto a 

de impressão digital biológica (1800 a 900 cm-1) identifica torções e vibrações do esqueleto 

molecular. As informações bioquímicas associadas com essa região promovem uma representação da 
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estrutura e função dos espécimes celulares baseados nas bandas de vibração (CHIRIBOGA; YEE; 

DIEM, 2000; KELLY et al., 2011; MARTIN et al., 2010), fornecendo informações específicas sobre 

componentes como lipídeos (1750 cm-1), carboidratos (1155 cm-1), proteínas (amida I -1650 cm-1, 

amida II, 1550 cm-1, amida III, 1260 cm-1), DNA/RNA (1225 cm-1, 1080 cm-1) (KELLY et al., 2011; 

MARTIN; OBINAJU; MARTIN, 2015; POTIER, 2004) (Figura 3). 

A bioespectroscopia abrange um grande número de abordagens metodológicas, como o 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Espectroscopia de Raman, Microespectroscopia 

Foto térmica e ainda Reflexão Total Atenuada (ATR) com FTIR (ATR-FTIR) (KELLY et al., 2011), 

diferenciadas pela faixa espectral que analisam ou o tipo de informação que produzem. A metodologia 

do ATR-FTIR foi identificada como uma forma de se coletar e analisar eficientemente espectros de 

amostras biológicas (GLASSFORD; BYRNE; KAZARIAN, 2013; KAZARIAN; CHAN, 2006, 

2013; POTIER, 2004). É baseada no efeito de atenuação da luz quando é internamente refletida numa 

interface entre um material com baixo índice de refração (um elemento interno de reflexão) e um 

material com índice de refração elevado que absorve infravermelho (a amostra) (KAZARIAN; 

CHAN, 2013). Na utilização do FTIR no modo ATR, um feixe de infravermelho é dirigido através 

de um cristal (comumente diamante, germânio ou selênio de zinco). O feixe sofre uma reflexão 

interna total dentro do cristal, o que gera uma onda evanescente que penetra além do cristal por alguns 

microns (a profundidade de penetração depende do comprimento da onda, do índice de refração do 

cristal e do ângulo de incidência do feixe) (SMITH, 1996; STUART, 2005). Uma amostra é posta em 

contato com o cristal, permitindo a absorção de luz do infravermelho, atenuando-o, e posteriormente 

ocorre a produção de um espectro de absorbância (MANTSCH, 1996). 
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Figura 3: Espectro do infravermelho médio mostrando a faixa de impressão digital biológica 

e o posicionamento das bandas dos componentes biológicos principais no espectro. Adaptado 

de Baker et al., 2015.  

Do ponto em que a absorção é mensurada e convertida em espectros infravermelho, a 

biospectroscopia é essencialmente numérica. A análise de amostras através da espectroscopia gera 

informações complexas, analisadas através do pré-processamento e aplicação de métodos 

computacionais adequados que possibilitem o correto entendimento do conjunto de dados. Portanto, 

a compreensão das técnicas matemáticas aplicadas ao campo bioespectroscópico é um conhecimento 

cada vez mais relevante para pesquisadores e profissionais da área (KELLY et al., 2011).  

Posteriormente à aquisição espectral, o conjunto de dados deve ser pré-processado para ajustes 

e correções no que diz respeito a interferentes externos, como barulho, efeitos de linha de base 

desalinhada e seleção da região espectral de interesse, como o caso da região de impressão digital 

biológica (JAIN et al., 2000); além de influência da temperatura, luz, reflexão do feixe de 
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infravermelho, anormalidades instrumentais (KELLY et al., 2011). Juntos, esses interferentes podem 

alterar o espectro real da amostra e desta forma produzir dados incorretos. Por isso, a fase de pré-

processamento é essencial para a análise de conjuntos de dados bioespectrais, e pode ser categorizada 

genericamente em corte espectral, normalização, correção de linha de base e suavização (KELLY et 

al., 2011). 

Além de informações complexas, a aplicação da bioespectroscopia gera um grande número de 

variáveis em diferentes comprimentos de onda. Desta forma, é necessária a utilização de ferramentas 

para extração e discriminação das informações pertinentes acerca do conjunto de dados gerado 

(MARTIN; OBINAJU; MARTIN, 2015), como a análise multivariada de dados, também conhecida 

como quimiometria. Dados quimiométricos podem ser analisados por métodos supervisionados e não 

supervisionados. O objetivo dos métodos não supervisionados é compreender e analisar as 

informações contidas nos espectros sem um conhecimento prévio acerca das amostras, contrário a 

análise supervisionada. Dentre os métodos não supervisionados mais utilizados está a Análise dos 

Componentes Principais ou PCA (DAVIS; MAUER, 2010). 

A Análise de Componentes Principais é um método que reduz a multidimensionalidade dos 

dados através de transformações lineares do conjunto de dados operado pela matriz de carregamento 

(matriz de loadings). Cada matriz apresenta autovetores de covariância dos dados, os quais são 

chamados de componentes principais ou PCs. A PCA revela os padrões de variação mais 

proeminentes e significativos para um determinado conjunto de dados. De forma geral, é utilizado 

para se investigar se a variação amostral ocorre dentro ou entre classes (TREVISAN et al., 2012). A 

PCA é capaz de maximizar informações químicas relevantes ao reconhecimento de padrões 

bioquímicos, sendo considerada uma forte ferramenta de análise exploratória de dados (JOLLIFFE, 

2015). 

A bioespectroscopia através da utilização do FTIR, com aplicação do ATR ou não, tem 

permitido a identificação eficiente e não destrutiva de biomoléculas (TREVISAN et al., 2012), a 
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análise quantitativa de proteínas (KULIGOWSKI et al., 2014), identificação e diferenciação de 

infecções virais (LIMA et al., 2014; SANTOS et al., 2017), fúngicas (TAHA et al., 2013) e 

bacterianas (DAVIS; MAUER, 2010; SCHMITT; FLEMMING, 1998). Porém, a aplicação desta 

ferramenta ainda não foi relatada na identificação de protozoários de importância médica como o 

Trypanosoma cruzi. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a bioespectroscopia com a utilização do Infravermelho com Transformada de Fourrier 

com Reflexão Total Atenuada (ATR-FTIR) como alternativa na identificação da infecção 

experimental do Triatoma brasiliensis por diferentes DTUs do T. cruzi. 

 2.2. Objetivos específicos 

 

a) Avaliar a bioespectroscopia utilizando ATR-FTIR na separação de T. brasiliensis não 

infectados e infectados experimentalmente com T. cruzi 

b) Padronizar modelos de classificação espectral utilizando ATR-FTIR para identificação de T. 

cruzi, DTUs I, II e/ou III; 

c) Estudar a eficiência do ATR-FTIR na identificação e separação de infecções simples e mistas  

d) Comparar a eficiência do ATR-FTIR na identificação das infecções com o diagnóstico por 

kDNA 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Colônia de Triatomíneos 

 

No presente trabalho foram utilizadas 50 ninfas de 4º e 5º estádios de Triatoma brasiliensis 

mantidas e gentilmente cedidas pelo Laboratório de Biologia dos Parasitos e Doença de Chagas 

(LABIOPAR), localizado no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas (DACT), Centro 

de ciências da Saúde (CCS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

3.2. Cultura de parasitos e infecção experimental 

 

Formas provenientes de cultura de T. cruzi, isoladas de humanos e triatomíneos, foram 

previamente caracterizadas como TcI (3188), TcII (RN79) e TcIII (Pl 1.10.14) (MARTINS et al., 

2015) (Tabela 1) e criopreservadas em nitrogênio líquido no LABIOPAR / DACT / CCS para 

posterior utilização na infecção experimental em triatomíneos. 

Tabela 1: Características dos isolados do T. cruzi 

SNN: Serra Negra do Norte 

 Na infecção experimental dos insetos, 10 exemplares em cada grupo de ninfas de T. brasiliensis 

(Tabela 2) foram infectados com 40.000 formas epimastigostas de T. cruzi  mantidas em meio Liver 

Infusion Tryptose-LIT com 10% de soro fetal bovino (CAMARGO, 1964) e posteriormente 

adicionadas ao sangue venoso, coletado de humanos voluntários não infectados. O sangue foi 

adicionado ao alimentador artificial (PINEDA; LUQUETTI; CASTRO, 1998) (Figura 4) e os 

triatomíneos realizaram o repasto por 30 min como descrito por Romaña, (1947) (Figura 5). 

 

 

 

Isolados do 

T. cruzi 
Hospedeiro 

Forma 

clínica 
Município 

Idade/ 

Estágio 
DTUs Referência 

3188 Humano Digestiva Assú 62 TcI (MARTINS et al., 2015) 

RN25 Humano Cardíaca SNN 43 TcII (MARTINS et al., 2015) 

Pl 01.10.14 P. lutzi - SNN Adulto TcIII (SANTANA, 2017) 
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Tabela 2: Distribuição dos grupos para padronização do modelo de classificação 

 

Os insetos foram separados em cinco grupo distintos: controle negativo, formado por insetos 

que se alimentaram de sangue não infectado; grupo TcI (G1), infectados com a DTU 1 do T. cruzi; 

grupo TcII (G2), infectados com TcII; grupo TcIII (G3), infectados com TcIII; e grupo misto (G4), 

formado por insetos que se alimentaram de sangue contendo TcI, TcII e TcIII, em mesma proporção. 

 

Figura 4: Alimentador artificial usado na infecção experimental dos triatomíneos com o T. 

cruzi. Fonte: Acervo pessoal.  

 Espécie Quantidade Grupos Experimento 1 

M
o
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Triatoma brasiliensis 10 insetos por grupo 5 

1-Controle negativo 

2-Infectado com TCI 

3-Infectado com TCII 

4-Infectado com TCIII 

5-Infecção mista (TCI, II e III) 

Reservatório de água 

Circuito de mangueiras 

Suporte de vidro 

Preservativo 

Triatomíneos 
Estante  
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O alimentador artificial foi constituído por um reservatório de água, como proposto por Pineda, 

1998. Apresentava uma bomba elétrica de aquário (marca Resun SP 500) para manutenção da 

temperatura da água em 37ºC, realizada por um circuito de mangueiras e suporte de vidro. O suporte 

de vidro apresentava formato de sino e continha duas câmaras, uma externa, para promover a 

circulação da água aquecida, e outra interna, a qual era completada inferiormente por um preservativo 

sem lubrificante. O preservativo serviu como reservatório para o sangue, além de funcionar como 

membrana artificial para realização do repasto sanguíneo pelos triatomíneos (Figura 5). Uma estante 

de metal sustentou o suporte de vidro, mangueiras e frascos contendo os triatomíneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Insetos se alimentando no alimentador artificial. Fonte: Acervo pessoal. 

 

3.3. Positividade da infecção experimental dos triatomíneos 

Posteriormente à infecção experimental, os insetos foram mantidos em insetário e a positividade 

foi verificada após 15 e 30 dias de infecção pela espectroscopia, com aquisição dos espectros de 

infravermelho, pré-processamento e análise do conjunto de dados; e 30 dias por análise molecular do 

kDNA. Os mesmos insetos foram utilizados na espectroscopia e análise do kDNA. 
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3.4. Aquisição dos espectros no ART-FTIR 

 

Após 15 e 30 dias da infecção experimental, espectros do intestino médio e ampola retal de 

cada triatomíneo foram coletados. Devido a concentração e distribuição dos parasitos no interior dos 

insetos mudarem com o tempo de infecção, para 15 dias após infecção experimental (DAI) foram 

coletados espectros da região do intestino médio e ampola retal. Porém, 30 DAI espectros apenas da 

ampola retal foram coletados. 

Os insetos vivos e não anestesiados, foram colocados, com auxílio de uma pinça de ponta reta, 

sobre o cristal no interior do espectrofotômetro de marca SHIMADZU (país), modelo IRAffinity-1, 

equipado com o acessório ATR, e mantidos, sob pressão leve e constante, sobre o cristal até a 

completa aquisição dos espectros. Os espectros foram obtidos na faixa de 700 cm1 a 4000 cm1, com 

a resolução de 4 cm1, com 32 scanners e tempo de medição de 2s por espectro. A temperatura 

ambiente era de aproximadamente 22ºC. O ar foi utilizado como espectro controle, uma vez que os 

insetos permaneciam em contato com o ar durante a aquisição espectral. 

3.5. Pré-processamento e análise do conjunto de dados 

 

Os espectros brutos foram pré-processados, e em cada espectro foi realizado corte na faixa de 

800 cm-1 a 1900 cm-1, ajuste de linha de base (filtro automático Whittaker) e suavização Savitzky-

Golay com janela de 15 pontos, com auxílio do software MATLAB R2014b (Math-works, Natick, 

USA) (BYRNE et al., 2016). Após o pré-processamento, os espectros seguiram para a análise 

exploratória de dados, onde, com auxílio da caixa de ferramentas PLS, a Análise dos Componentes 

Principais (PCA) foi realizada para a avaliação da infecção dos insetos.  

 3.6. Extração do kDNA 

 

Após 30 dias da infecção experimental, o conteúdo intestinal de cada triatomíneo foi coletado 

por dissecação e adicionado em um poço de placa de 24 poços (Corning Incorporated, NY, USA) 

contendo 500µL de solução salina estéril, conforme protocolo de Brofen, et al., 1989. Um volume de 

200 µL da suspensão foi diluído (v/v) em solução de Guanidina-HCl 6M/EDTA 0,2M, mantido sete 

(7) dias a temperatura ambiente e fervido a 100ºC por 15min, seguindo protocolo de Ávila et al, 

(1991). As amostras foram armazenadas a 4ºC até o momento da extração do DNA. A suspensão em 

Guanidina-HCl 6M/EDTA 0,2M (V/V) foi utilizada para a extração de DNA pelo método Fenol-
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clorofórmio, seguindo protocolo de extração de Gomes et al., 1998. À 200 µL de suspensão intestinal 

foram adicionados 100µL de fenol e 100µL de clorofórmio, posteriormente homogeneizada por 2 

minutos e centrifugada, à 6000rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi cuidadosamente coletado e 

separado em novo frasco (tubo 2), e mais 200 µL de água destilada foram adicionados ao tubo 1, o 

qual foi novamente homogeneizado e centrifugado nas condições anteriormente descritas. 

Novamente o sobrenadante foi coletado e adicionado ao tubo 2. Ao tubo 2 foi adicionado 320 µL de 

clorofórmio, o qual foi novamente homogeneizado e centrifugado. O sobrenadante foi coletado e 

reservado no tubo 3, classificado como tubo definitivo para extração. À esse tubo foram adicionados 

26 µL de acetato de sódio e 520 µL de etanol. Esta solução foi homogeneizada gentilmente e submersa 

em gelo por 15 minutos. Posteriormente foi centrifugada a 13.000rpm por 15 minutos. O conteúdo 

do tubo 3 foi desprezado e estes foram postos, abertos, em capela de fluxo, para secagem. Seguidas 

24h de secagem, o conteúdo presente nas paredes dos tubos foi ressuspendido utilizando-se 20µL de 

água destilada. Seguidos 3 dias da extração, o DNA foi utilizado para realização da PCR. 

 

3.7. PCR e eletroforese de DNA do cinetoplasto (kDNA) 

 

A reação da cadeia da polimerase foi utilizada para detecção da região constante dos 

minicírculos do kDNA, amplificando um fragmento de 330pb (pares de base) com os iniciadores: 

121 (5’-AAATAATGTACGGG(G/T)GAGATGCATGA-3’) e 122 (5’-GGT 33 

TCGATTGGGGTTGGTGTAATATA-3’), como utilizado por Degrave et al., (1988), e visualizado 

em gel de poliacrilamina a 6%. As reações resultaram em um volume final de 20µL contendo Tris-

HCl 10mM (pH 9.0), água Milli-Q, KCl 75mM, MgCl2 3,5mM, 0,2mM de cada deoxinucleotídeo 

(Invitrogen, Califórnia, USA), 1U de Taq Platinum DNA polimerase (Invitrogen, Califórnia, USA), 

25pmoles de cada iniciador da reação e 2µL do DNA, seguindo protocolo de Gomes et al., 1998 (ML 

et al., 1998). Como controle positivo da reação foi utilizado o DNA de cultura acelular do T. cruzi de 

CL BRENER (3ng/µL). Para evitar contaminações, cada etapa da reação foi realizada em ambientes 

separados, utilizando reagentes e equipamentos destinados exclusivamente para cada uma delas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Análise do conjunto de espectros coletados 15 e 30 dias após infecção experimental de 

Triatoma brasiliensis por T. cruzi 

 

Seguida a coleta dos espectros brutos 15 e 30 dias após infecção (DAI) (Figura 6A e 6C, 

respectivamente), foi realizado o pré-processamento do conjunto de dados (Figuras 6B e 6D), 

conforme tempo de infecção. O conjunto de espectros obtidos apresentou elevada semelhança entre 

si, tornando impossível a captação das diferenças na visualização espectral. Dessa forma, foi 

necessária a utilização de uma ferramenta matemática para melhor visualização dos dados, a Análise 

de Componentes Principais, ou PCA. Após aplicação do PCA, um total de 4 componentes principais 

foi delimitado como suficiente para explicar e agrupar o conjunto de dados das infecções 

experimentais de 15 e 30 DAI em 5 grupos distintos, como pode ser observado nas Figuras 7 e 8, 

respectivamente.  

Cada ponto na figura representa um espectro coletado pelo equipamento, consequentemente um 

dos pontos de cada amostra. De cada amostra foram coletados dois espectros. Desta forma, pontos de 

uma mesma cor correspondem a amostras de um mesmo grupo. A proximidade entre eles implica 

semelhança biológica. Assim, a análise dos grupos delimitados pelo PCA mostrou que a aplicação do 

infravermelho médio com ATR-FTIR foi capaz de separar de forma eficiente os 5 grupos estudados 

neste trabalho. Além de separar claramente o grupo controle negativo (insetos não infectados) dos 

demais grupos (infectados), a técnica utilizada distinguiu, apenas com a análise dos componentes 

principais, os grupos de triatomíneos infectados com TcI (G1), com TcII (G2), com TcIII (G3) e 

infectados com as três DTUs (G4), 15 e 30 dias após infecção experimental, como pode ser observado 

nas Figuras 7D e 8D, respectivamente. 
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Figura 6: Espectros coletados com 15 e 30 dias após infecção experimental de T. brasiliensis 

com as DTUs I, II e III do T. cruzi. A) Espectros Brutos 15 DAI. B) Espectros pré-processados 
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15 DAI. C) Espectros brutos 30 DAI. D) Espectros pré-processados 30 DAI. DAI = Dia após 

infecção experimental. Control = grupo controle negativo. G1 = insetos infectados com TcI. 

G2= insetos infectados com TcII. G3 = insetos infectados com TcIII. G4 = insetos infectados 

com TcI, II e III. 

 

Análise mais detalhada da projeção das componentes principais mostrou que a componente 

principal 1 (PC1) apresentou 99.63% (15 DAI) e 74.62% (30 DAI) das características dos grupos 

estudados, ou seja, esta componente é a responsável pelas características em comum de cada grupo. 

A projeção da PC1 com as demais componentes não mostrou uma separação clara entre os grupos 

infectados, mas consegue eficientemente separar o grupo controle negativo dos demais (Figura 7A, 

7B e 7C para 15 DAI e Figura 8A, 8B e 8C para 30 DAI). A projeção das componentes 2 e 3, as quais 

apresentaram baixo compartilhamento de características entre si (0,33% e 0,03%, respectivamente 

para 15 DAI; 15,80% e 4,32%, respectivamente, para 30 DAI) que mostra a separação clara entre 

todos os grupos estudados para os dois momentos de análise, 15 (Figura 7D) e 30 DAI (Figura 8D). 
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Figura 7: Componentes principais 1, 2, 3 e 4, do conjunto de espectros coletados 15 dias após 

infecção experimental de T. brasiliensis com Tc I, II e/ou III. A) Visualização da sobreposição 

das componentes principais 1 e 2. B) Visualização da sobreposição das componentes principais 

1 e 3. C) visualização da sobreposição das componentes principais 1 e 4. D) Visualização da 

sobreposição das componentes principais 2 e 3. Control = grupo controle negativo. G1 = insetos 

infectados com TcI. G2= insetos infectados com TcII. G3 = insetos infectados com TcIII. Class 

0 = insetos infectados com TcI, II e III. 
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Figura 8: Componentes principais 1, 2, 3 e 4, 30 dias após infecção de T. brasiliensis com Tc 

I, II eou III. A) Visualização da sobreposição das componentes principais 1 e 2. B) Visualização 

da sobreposição das componentes principais 1 e 3. C) visualização da sobreposição das 

componentes principais 1 e 4. D) Visualização da sobreposição das componentes principais 2 

e 3. Control = grupo controle negativo. G1 = insetos infectados com TcI. G2= insetos infectados 

com TcII. G3 = insetos infectados com TcIII. G4 = insetos infectados com TcI, II e III. 
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A análise dos gráficos de carregamento (Loadings) da PCA foi realizada pela observação dos 

picos mais proeminentes do espectro. Desta forma, os picos que apresentarem maior absorbância 

terão maior contribuição para análise das informações naquela componente principal e cada 

absorbância representa um composto com comprimento de onda particular. Desta forma, a análise 

dos gráficos dos loadings da PCA mostra que, para o conjunto de dados proveniente da coleta de 

espectros 15 DAI, os principais componentes identificados para a separação dos grupos apresentam 

os seguintes comprimentos de onda nas componentes principais: PC2, 1600 cm-1, entre 1650 cm-1 e 

1700 cm-1, os quase representam amidas I e II, respectivamente; 1010 cm-1, 1110 cm-1 e 1250cm-1, os 

quais representam ácidos nucléicos. Analisando-se o PC3, observa-se que os principais componentes 

identificados foram nas faixas de 1250 cm-1, 1350 cm-1, 1750 cm-1 e 1600 cm-1, os quais representam 

ácidos nucléicos, proteínas (COO-) e amidas, respectivamente (Figura 9). 

Analisando os gráficos de loadings para o conjunto de dados de 30 DAI, observa-se que os 

comprimentos de onda mais significativos para a separação das classes são: para PC2, entre 1500 cm-

1 a 1600 cm-1, 1650 cm-1 e entre 1700 cm-1 e 1800 cm-1, os quais correspondem a amida II, amida I e 

lipídeos, respectivamente. Para PC3, entre 1000 cm-1 e 1100 cm-1, entre 1450cm-1 e 1500 cm-1, entre 

1700 cm-1 a 1800 cm-1, os quais correspondem a ácidos nucléicos, proteínas (COO-) e amidas, 

respectivamente (Figura 10). 
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Figura 9: Gráfico de loadings do PCA 15 dias após infecção experimental.: A) Loadings da 

componente principal 2 (PC2). B) Loadings da Componente principal 3 (PC3). 

A 

B 
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 Figura 10: Gráfico de loadings do PCA 30 dias após infecção experimental. A) Loadings da 

componente principal 2 (PC2). B) Loadings da Componente principal 3 (PC3). 
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4.2. Análise do kDNA 

 

Após realização da extração de DNA do cinetoplasto do parasito e da PCR, foi confirmada a 

infecção em 94% (47/50) dos triatomíneos submetidos a infecção experimental. A Figura 11 mostra 

o gel representativo da PCR do kDNA dos grupos infectados apenas com TcI, TcII, TcIII e infecção 

mista com as 3 DTUs.  Considerando o total de 10 amostras por grupo, 90% (9/10) das amostras do 

grupo infectado apenas com TcI, TcIII e submetidos a infecção mista foram positivas para o kDNA, 

enquanto 100% (10/10) dos insetos infectados apenas por TcII foram positivos para o kDNA.  

 

Figura 11: Gel de poliacrilamina 2%  mostrando a positividade das suspensões intestinais de 

Triatoma brasiliensis  infectados artificialmente com as DTUs I, II e/ou III. Cânulas 1 e 2: amostras 

representativas do grupo infectado apenas com TcI; cânulas 3, 4, 5 e 6: amostras do grupo infectado 

apenas com TcII; cânulas 7, 8, 9 10 e 11: amostras do grupo infectado apenas com TcIII; canaletas 

12 e 13 são amostras infectadas apenas com TcIII; cânulas 14, 15 e 16 são amostras do grupo com 

infecção mista. CP = controle positivo, CL BRENER. CN = controle negativo. P = peso molecular. 

BP  = Pares de base. 

4.3. Comparação entre as técnicas utilizadas para identificação de T. cruzi em conteúdo 

intestinal de T. brasiliensis 

 

A identificação do kDNA foi realizada como técnica padrão-ouro de identificação de infecção 

por T. cruzi. Neste trabalho, esta técnica mostrou 90% de positividade para os grupos infectados com 

TcI, TcIII e infecção mista e 100% para os grupos infectados apenas com TcII. A observação do 

kDNA apresentou 92,5% de positividade para a identificação das infecções. Por outro lado, a 

aplicação do ATR-FTIR identificou corretamente todas as amostras de triatomíneos infectados e não 

infectados pelo T. cruzi. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A análise da bioespectroscopia como método de identificação de infecção experimental de 

Triatoma brasiliensis por diferentes DTUs do Trypanosoma cruzi foi eficiente, sensível e acurado na 

identificação e separação de grupos de insetos não infectados e infectados com TcI, TcII, TcIII ou 

infecção mista. Este trabalho foi pioneiro não apenas na identificação bioespectróscópica de 

protozoário de importância médica, como também inédito na detecção de infecção por diferentes 

DTUs de T cruzi no interior de triatomíneos vivos e sob condições não destrutíveis, apresentando 

grande impacto científico-metodológico para vigilância epidemiológica e entomológica da infecção 

por esse parasito. 

O ATR-FTIR é um dos modelos quimiométricos aplicáveis a análise de componentes 

biológicos, como revisado por  Trevisan (2012). Esta técnica foi utilizada para identificação e 

diferenciação de 39 espécies fúngicas (TAHA et al., 2013), de virus, como DENV-3 (SANTOS et al., 

2017) e HPV (LIMA et al., 2014), na diferenciação da infecção pelos vírus Zika, Dengue e 

Chikungunya (SANTOS et al., 2018) além da identificação de bactérias e componentes bacterianos 

(DAVIS; MAUER, 2010; SCHMITT; FLEMMING, 1998).  

Considerando que fungos, vírus e bactérias são constituídos pelos mesmos componentes 

biológicos (proteínas, lipídeos, carboidratos e ácidos nucléicos), e que cada um destes apresenta uma 

identidade espectroscópica, isto é, uma capacidade inerente em absorver, refletir e espalhar a luz do 

infravermelho, além de apresentarem entre si forças de ligação específicas (KELLY et al., 2011; 

MARTIN; OBINAJU; MARTIN, 2015), é correto considerar que a análise bioespectral apresente 

eficiência semelhante em identificar amostras contendo vírus, bactérias, fungos e também 

protozoários, já que são constituídos das mesmas moléculas biológicas e cada uma apresenta a mesma 

identidade química sob o ponto de vista espectral (KELLY et al., 2011). A hipótese de que a 

bioespectroscopia seria eficientemente aplicada na identificação e diferenciação de protozoários foi 
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confirmada neste trabalho com a padronização do modelo de calibração para infecções experimentais 

simples e mistas em T. brasiliensis infectados com as DTUs I, II e III do T cruzi. 

A análise do conjunto de espectros coletados 15 e 30 DAI mostrou diferença no padrão espectral 

dos grupos. Os espectros coletados com 15 DAI apresentaram homogeneidade nos picos espectrais, 

enquanto que 30 DAI os grupos foram mais heterogêneos. As diferenças observadas nos espectros 

pré-processados de 15 e 30 DAI provavelmente deve-se ao desenvolvimento do parasito no interior 

dos insetos. De acordo com Garcia et al.,(2007, 2010),  a quantidade de parasitos e a diversidade dos 

estágios (tripomastigota e epimastigota) dentro dos triatomíneos variam com o tempo de infecção. 

Quanto maior o tempo de infecção, maior a quantidade de formas tripomastigotas na porção final da 

ampola retal e menor no intestino médio. Além disso, trabalhos mostram que o desenvolvimento de 

determinadas DTUs de T. cruzi difere quanto ao triatomíneo em que são encontradas  (ARAÚJO; 

WANIEK; JANSEN, 2014; BARBOSA-SILVA et al., 2016; BEZERRA et al., 2014; CÂMARA et 

al., 2010). 

Desta forma, o desenvolvimento e seleção dos parasitos mais adaptados ao T brasiliensis pode 

ter sido limitado nos primeiros 15 dias da infecção experimental, havendo uma homogeneidade entre 

o desenvolvimento de todas as DTUs, o que explica a homogeneidade dos espectros neste momento. 

Por outro lado, após 30 dias de infecção experimental, os tripanossomatídeos podem ter completado 

seu desenvolvimento, e aqueles que melhor se desenvolveram no T. brasiliensis se mantiveram em 

maior número no interior do inseto. Isto pode explicar a heterogeneidade dos espectros pré-

processados após 30 DAI. 

Entretanto, apenas com a análise visual dos espectros não se pode aferir ou mesmo categorizar 

diferenças espectrais. A intensidade da absorbância dos comprimentos de onda de cada espectro pode 

ser utilizada como característica, porém, devido a complexidade e volume das informações presentes 

nos conjuntos de dados, se faz necessária a utilização de testes matemáticos que reduzam o número 

de variáveis, assim como os erros gerados a partir dos cursos de dimensionalidade. Para isso, técnicas 
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não supervisionadas de análise são aplicadas, como Análise de Componentes Principais (PCA), que 

reduzem o número de variáveis mínimo que consiga explicar as diferenças entre as amostras dentro 

do conjunto de dados (KELLY et al., 2011; TREVISAN et al., 2012).   

Neste trabalho foi utilizado apenas o artificio matemático da PCA para a redução das variáveis 

e análise das diferenças amostrais. Em outros trabalhos, a dificuldade de visualização das diferenças 

espectrais criou a necessidade de aplicação de testes estatísticos supervisionados como a aplicação 

do Algoritmo Genérico (GA), de Projeção Sucessiva (SPA) e de Discriminação Linear (LDA) (LIMA 

et al., 2014; SANTOS et al., 2017; SCHMITT; FLEMMING, 1998; TAHA et al., 2013). Porém, a 

utilização de ferramentas de análise supervisionada não foi necessária neste trabalho, mostrando 

assim a confiabilidade dos dados aqui apresentados. 

A análise dos gráficos de scores do PCA mostra que 15 DAI os parasitos se comportaram de 

forma homogênea e a possível seleção dos mais adaptados ao T. brasiliensis pode não ter ocorrido, 

uma vez que todos os grupos se comportaram de forma espectralmente semelhante. Na projeção das 

componentes principais 15 DAI observou-se que o grupo de triatomíneos não infectados foi 

considerado tão diferente dos demais insetos que a projeção das componentes não manteve 

proximidade com nenhum dos outros. Por outro lado, analisando-se o grupo de triatomíneos 

infectados com TcIII e com infecção mista, foi observada uma proximidade quando a componente 

principal 2 foi analisada. A DTU III do T. cruzi corresponde ao grupo de parasitos híbridos, os quais 

apresentam características dos grupos ancestrais TcI e TcII, segundo a teoria da dupla hibridização 

(WESTENBERGER et al., 2005). Além disso, trabalho recente realizado por (SANTANA, 2017) 

mostrou que em infecções mistas compostas por TcI, TcII e TcIII, a DTU III foi a que melhor se 

desenvolveu em Triatoma brasiliensis. Desta forma, já era esperada a proximidade espectral destes 

grupos, uma vez que o grupo da infecção mista apresenta organismos das três DTUs.  

A análise do gráfico de scores do PCA para 30 dias após a infecção experimental mostrou que 

o grupo controle negativo permaneceu separado dos demais, independente da componente principal 
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analisada. Porém, o grupo infectado com TcI apresentou grande proximidade com o grupo da infecção 

mista quando as CPs  2 e 3 foram analisadas. Essa proximidade pode-se dever ao fato de que, por ser 

uma cepa ancestral (WESTENBERGER et al., 2005), características genéticas deste organismo 

estarão sempre presentes no grupo TcIII, o qual se desenvolve melhor neste inseto com 30 DAI 

(SANTANA, 2017). A proximidade dos grupos infectados apenas com TcII e apenas com TcIII pode 

ser observada 30 DAI, diferentemente do que foi visto no gráfico de scores 15 DAI. A DTU III é um 

híbrido entre TcI e TcII, como discutido por Zingales et al., (2012), sendo esperado encontrar 

proximidade entre esses grupos. Porém, independente da proximidade evolutiva, morfológica e 

bioquímica destes isolados, a utilização da bioespectroscopia foi capaz de separá-los eficientemente, 

mostrando que essa ferramenta pode ser de grande importância para uso em saúde pública. 

 Análise dos loadings da PCA mostrou que as principais diferenças encontradas entre os grupos 

analisados estavam, em ordem de peso informativo, nas proteínas, especialmente amidas e 

grupamentos com ligações COO-, ácidos nucléicos e em menor proporção lipídeos. Davis e Mauer 

(2010) sugeriram que para identificação e diferenciação de bactérias patogênicas, a aplicação da 

bioespectroscopia com utilização do ATR-FTIR identificou diferenças em proteínas de membrana 

das bactérias, e a análise dos gráficos de loadings do grupo identificou proteínas e ácidos nucléicos 

como os principais grupamentos responsáveis pela diferenciação das espécies. A aplicação da 

bioespectroscopia e da Análise de componentes principais deste trabalho identificou diferenças 

especialmente relacionadas a proteínas e, corroborando com os dados de Davis e Mauer (2010), 

provavelmente estes componentes se encontram na membrana do protozoário, uma vez que é a 

primeira estrutura do organismo que entra em contato com o feixe de infravermelho.  

Da mesma forma, Santos e colaboradores 2017 realizaram a diferenciação de infecções pelo 

vírus DENV utilizando o ATR-FTIR. Os gráficos de loadings mostraram que proteínas e RNA foram 

os grupamentos químicos utilizados para a diferenciação amostral. O vírus da dengue é um flavivírus, 

com RNA de fita simples polaridade positiva e capsídeo proteico que reveste a partícula viral (KUHN 
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et al., 2014). Protozoários como o T cruzi apresentam membrana celular ricamente proteína e DNA 

em seu núcleo. Desta forma, contrariamente a identificação de flavivirus através do RNA, a 

identificação do T. cruzi foi realizada através de DNA e proteínas, estruturas químicas de maior 

importância no caso deste organismo. 

Por outro lado, Taha e colaboradores 2013 ao diferenciarem 39 espécies fúngicas utilizando o 

FTIR encontraram que os principais grupamentos químicos responsáveis pela categorização das 

espécies foram lipídeos e ácidos nucleicos (DNA). Fungos são microorganismos com membrana 

celular rica em lipídeo (ergosterol), e apresentam DNA em seu núcleo. Desta forma, a diferenciação 

das espécies ocorreu com maior auxílio dos lipídeos de membrana e não por proteínas, como no caso 

de protozoários como T. cruzi. 

A utilização de metodologias para identificação e quantificação das moléculas, em especial 

proteínas, envolvidas na separação dos grupos de insetos infectados, é de grande importância para o 

completo entendimento da interação do infravermelho e estas amostras. Dentre elas, a Cromatografia 

Líquida com Espectroscopia de Massa vem sendo utilizada na análise proteômica no T. cruzi (MYR 

et al., 2013). A identificação destas moléculas representa um ponto crucial na identificação do 

protozoário e posteriormente podem ser utilizadas como ferramenta norteadora para o diagnóstico de 

infecção por IVM. 

Considerando que o T. cruzi apresenta um padrão de evolução reticulada, com predomínio de 

propagação clonal, e que eventos de recombinação gênica originaram linhagens híbridas 

(WESTENBERGER et al., 2005), é correto afirmar que parasitos de uma mesma DTU apresentam o 

mesmo material genético, ao passo que parasitos de DTUs distintas apresentam material genético 

distinto. Desta forma, a identificação de diferenças em ácidos nucléicos de isolados distintos do T. 

cruzi contribuiu para a separação destes organismos em diferentes grupos da PCA. Da mesma forma, 

a identificação de semelhança genética entre isolados da mesma DTU, agruparam-nos como 

semelhantes após a aplicação da Análise dos componentes principais. 
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Em se tratando da capacidade desta ferramenta identificar as infecções, foi observado que todas 

as amostras pertencentes a grupos de insetos infectados e não infectados foram devidamente 

identificadas. Quanto a análise do kDNA para confirmação das infecções, observou-se que foram 

identificadas 90% das infecções por TcI, TcIII e mista; e 100% das infecções por TcII. Desta forma, 

o kDNA apresentou uma sensibilidade de 92,5% quanto a identificação das infecções em T. 

brasiliensis, porcentagem superior a encontrada por Gomes et al., (1998), cuja porcentagem de 

positividade para o kDNA foi de aproximadamente 24% em infecção natural de T. brasiliensis. Esta 

diferença pode ter ocorrido devido a quantidade de protozoário ter sido superior no presente estudo, 

desta forma aumentando as chances de positividade da técnica. A bioespectroscopia também foi 

sensivel quando comparada a técnica padrão-ouro de identificação de infecção por T. cruz, além de 

distinguir os grupos de parasitas, como realizado por Taha et al., 2013 para diferenciação de espécies 

fúngicas. 

A aplicação da bioespectroscopia do infravermelho médio mostrou-se promissora na 

identificação de infecção de triatomíneos por T. cruzi. Por ser de fácil execução e baixo custo, esta 

metodologia pode ser aplicada nos procedimentos de vigilância entomológica desta infecção, 

auxiliando de maneira rápida, simples e confiável. Estre trabalho padronizou o modelo de 

classificação necessário para avaliação desta metodologia como ferramenta auxiliar no diagnóstico 

da infecção por T. cruzi. Procedimentos de validação da técnica se fazem necessários para que possa 

ser utilizada como método diagnóstico. A utilização do infravermelho médio mostrou resultados 

robustos neste trabalho, porém outras faixas do espectro podem ser aplicadas na identificação da 

infecção do T. cruzi em insetos vetores, como o infravermelho próximo (NIR). O NIR vem mostrando 

resultados substanciais quando utilizado em equipamentos portáteis e análise multivariada de dados, 

segundo trabalhos em andamento do nosso grupo de pesquisa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A análise bioespectral com a utilização do ATR-FTIR se mostrou eficiente na identificação da 

infecção experimental de Triatoma brasiliensis por Trypanosoma cruzi e discriminou as DTUs deste 

protozoário em cada grupo pela identificação diferencial de grupamentos proteicos e de ácidos 

nucléicos. Desta forma, a bioespectroscopia se mostrou útil na identificação rápida, eficiente, simples 

e de baixo custo, de um protozoário cuja identificação precisa permanece complexa e laboral, limitada 

apenas à pesquisa científica.  
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