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RESUMO 

Balantioides coli é um protozoário ciliado que infecta os humanos, embora possa parasitar uma 

grande diversidade de animais, apresentando potencial de transmissão zoonótica. O parasito 

pode causar nos hospedeiros infectados manifestações clínicas, que variam desde casos 

assintomáticos até quadros de gastroenterites que podem evoluir para óbito. As informações 

referentes à balantidiose humana ainda são muito escassas. Mediante a esse panorama, este 

estudo teve como objetivo analisar as características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais 

da balantidiose humana por meio de uma revisão sistemática e meta-análise em artigos 

científicos recuperados em diferentes bancos de dados. Para tal, entre julho a outubro de 2019 

foram recuperados e analisados artigos científicos utilizando descritores em inglês, espanhol e 

português em diferentes bases de dados. As informações recuperadas destes artigos foram então 

submetidas a análises descritivas e ao teste qui-quadrado. Os estudos epidemiológicos também 

foram submetidos a meta-análises de proporção por meio do Forest Plot e índice de 

heterogeneidade. As bases de dados Google acadêmico, Medline, Pubmed e ISI web of science 

foram as que apresentaram o maior número de resultados nas buscas, porém a grande maioria 

destes não foi aproveitado nas análises. Foram recuperadas 565 obras, sendo somente 80 

elegíveis e incluídas nesta revisão. Dessas, 64 eram relatos de casos clínicos e 16 estudos 

epidemiológicos. Verificou-se que a maioria dos artigos foi publicado em 2000 a 2018 (55%) 

nos continentes da América do Sul (31,3%) e da Ásia (28,8%), destacando, respectivamente o 

Brasil e na Índia. Dentre os artigos recuperados as variáveis mais relatadas nos indivíduos 

infectados foram: ter proximidade física com suíno e/ou seus excretas, ser adulto do sexo 

masculino e ter alguma comorbidade e/ou infecções concomitantes. A infecção do ciliado no 

do intestino segmento grosso, representou mais de 90% dos indivíduos infectados, sendo a 

localização extraintestinal observada somente em 22. Esta foi principalmente relatada nos 

estudos de relatos de casos clínicos no qual o parasito potencialmente estava infectando o trato 

geniturinário, seguido pelos pulmões, peritônio, fígado, globo ocular, vesícula biliar e vértebra. 

As manifestação clínica mais relatada referente a infecção intestinal foi disenteria; e nas formas 

extraintestinais variou com o local de infecção do protozoário. Grande parte dos artigos relatou 

ter coletado a amostra sem conservante químico e ter realizado exame direto. O trofozoíta foi a 

forma evolutiva mais diagnosticada, tanto nas infecções intestinais quanto nas extraintestinais. 

A associação da tetraciclina com o metronidazol foi o tratamento mais relatado. A recuperação 

total do indivíduo, ou seja, a cura clínica e/ou parasitológica, só foi relatada proporcionalmente 

em 36,3% da casuística dos infectados. Ao se extrair informações pertinentes para esta revisão 

sistemática verificou-se que muitos artigos não traziam as mesmas de modo completo, sendo 

estes na grande maioria classificados como de média qualidade. Ficou evidente nesta revisão, 

o baixo número de publicações recuperadas sobre balantidiose humana. Este fato ressalta a 

limitação da revisão sistemática, principalmente quando se trata de uma parasitose altamente 

negligenciada como a infecção por B. coli ou até por outros ciliados, que possivelmente também 

podem estar infectando os seres humanos, mas que tradicionalmente são classificados somente 

como B. coli. 

 

Palavras-chave: Balantidium coli; Balantioides coli; Revisão sistemática; Meta-análise. 
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ABSTRACT 

Balantioides coli is a ciliated protozoan that infects humans, although it can parasitize a lage 

diversity of animals, presenting potential for zoonotic transmission. The parasite can cause 

clinical manifestations in infected hosts, ranging from asymptomatic cases to gastroenteritis 

that may progress to death. Information regarding human balantidiosis is still very scarce. 

Against this background, this study aimed to analyze the epidemiological, clinical and 

laboratorial characteristics of human balance through a systematic review and meta-analysis of 

scientific articles retrieved from different databases. For this, between July and October 2019 

were retrieved and analyzed scientific articles using descriptors in English, Spanish and 

Portuguese in different databases. The information retrieved from these articles was submitted 

to descriptive analysis and the chi-square test. Epidemiological studies were also subjected to 

a meta-analysis of proportion using Forest Plot and heterogeneity index. The Google Scholar, 

Medline, Pubmed, and ISI web of science database presented the highest number of search 

results, but most of them were not used in the analysis. We recovered 565 scientific works, of 

which only 80 were eligible and included in this review. Of these, 64 were cases reported and 

16 epidemiological studies. It was found that most articles were published in 2000 to 2018 

(55%) in the continents of South America (31.3%) and Asia (28.8%), highlighting, respectively, 

in Brazil and India. Among the articles retrieved, the variable most frequently reported in 

infected individuals were: being physically close to pig and/or their excreta, being an adult male 

and having some comorbidity and / or concomitant infections. Ciliated infection in the large 

intestine accounts for over 90% of those infected, with an extra-intestinal location seen only in 

22. This was mainly related to unqualified clinical cases or related to the potentially infected or 

genitourinary parasite, followed by the lungs, peritoneum, liver, eyeball, gallbladder and 

vertebra. As a clinical manifestation related to intestinal infection was dysentery; and in the 

extra-intestinal forms varied with the protozoan site of infection. Most of the articles related to 

the collection of samples without chemical preservative and the direct examination. 

Trophozoite was a more diagnosed evolutionary form in both intestinal and extra-intestinal 

infections. The association of tetracycline with metronidazole was the most related treatment. 

The total recovery of the individual, that is, a clinical and/or parasitological cure, was 

proportionally related in 36.3% of the infected patients. When extracting relevant information 

for this systematic review, make sure that many articles do not bring the full mode, which are 

the highest classified as medium quality. It was evident in this review, or the low number of 

publications retrieved on human balantidiosis. This underscores the limitation of the systematic 

review, especially when it is a highly neglected parasitic infection such as an infection by B. 

coli or even other ciliates, which may also be infecting humans, but which are traditionally 

classified only as B. coli. 

 

Keywords: Balantidium coli; Balantioides coli; Systematic review; Meta-analysis. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 BALANTIDIOSE 

 

A balantidiose é uma parasitose determinada pelo protozoário Balantioides coli, ciliado 

capaz de infectar o ser humano. A infecção em humanos causada por esse parasito pode ser 

denominada de: balantidíase, disenteria balantidiana, disenteria ciliar ou balantidiose. O 

parasito tem como habitat o intestino, segmento grosso, principalmente o colón e o ceco 

(BARBOSA et al., 2018a). 

1.2 HISTÓRICO 

 

 O gênero Balantidium foi pela primeira descrito por Claparède e Lachmann quando em 

1858, observaram o ciliado infectando o reto de rãs. A partir de então diversas espécies dentro 

deste gênero vem sendo descritas em uma variedade de animais. A espécie Balantidium coli foi 

descrita em 1857 por Malmstein em dois pacientes com quadro de disenteria aguda. Na época 

o parasito foi chamado de Paramecium coli por sua semelhança com Paramecium. Em 1861 

foi descoberto por Leukert um ciliado idêntico ao descrito por Malmstein no intestino de 

suídeos. Posteriormente, Stein comparou os dois microrganismos descritos por Malmstein e 

Leukert, e percebeu que se tratavam do mesmo protozoário, nomeando-o como Balantidium 

coli derivado de “balanto” que em latim significa saco, nome antigo da espécie atualmente 

denominada de Balantioides coli (ZAMAN, 1978). 

 



  

 15 

 

1.3 TAXONOMIA 

 

Segundo Zaman (1978) Balantidium sp. é um protozoário pertencente ao Subfilo 

Ciliophora, Classe Ciliata, Subclasse Holotrichia, Ordem Trichostomatida. Em uma 

classificação taxonômica posterior, o protozoário foi incluído no Filo Ciliophora, pois as 

espécies pertencentes a este Filo possuem cílios que atuam na sua locomoção e na captura de 

alimentos, Classe Litostomatea por apresentar uma cavidade oral anteroventral, Ordem 

Vestibuliferida por possuir sulco vestibular, Família Balantidiidae (LYNN e SMALL, 2000; 

SCHUSTER e VISVESVARA, 2004). Após essa classificação, o protozoário foi inserido na 

Subclasse Trichostomatia (LYNN, 2010). 

A nova taxonomia dos protozoários atualmente além de considerarem os critérios 

morfológicas e as espécies de hospedeiros, também tem levado em consideração características 

ultraestruturais e análises moleculares. Utilizando estes parâmetros, a Sociedade de 

Protozoologia propôs uma reclassificação dos protozoários. Baseado nessa classificação 

taxonômica o gênero Balantidium foi inserido no Super-Grupo: Chromalveolata (plastídios de 

endosimbiose secundária; plastídio secundariamente perdido ou reduzido; com reaquisição 

terciária de plastídio), Primeiro Grupo: Alveolata (cavidade secundariamente perdida), 

Segundo Grupo: Ciliophora (presença de macronúcleo e micronúcleo, além de cílios), Terceiro 

Grupo: Intramacronucleata (macronúcleo poligenômico, dividido por microtúbulos 

intramacronucleares), Quarto Grupo: Litostomatea (cavidade oral anteroventral abaixo da 

superfície da célula), Quinto Grupo: Trichostomatia (cavidade oral ciliada) (ADL et al., 2005). 

Embora o parasito seja conhecido no meio científico como Balantidium coli, 

atualmente, com avanços das técnicas laboratoriais de biologia molecular, foi proposta a 

mudança do nome da espécie Balantidium coli para Balantioides coli. A partir de análises 

moleculares, foi observado que a espécie Balantidium coli foi agrupada em uma posição 

filogeneticamente distinta de Balantidium entozoon, primeira espécie desse gênero descrita 

taxonomicamente. Em um estudo conduzido por Pomajbiková et al. em 2013 foi sugerido que 

o nome do protozoário fosse alterado para Neobalantidium coli. Em 2014, Chistyakova et al. 

propôs que a espécie Balantidium coli fosse reintegrada ao gênero Balantioides, nomenclatura 

que já tinha sido atribuída por Alexeieff em 1931 (BARBOSA et al., 2018b).  
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1.4 MORFOLOGIA 

 

 Balantioides coli apresenta dois estágios evolutivos em seu ciclo biológico: trofozoíta e 

cisto (Figura 1). O trofozoíta é a forma ativa do protozoário, possui formato alongado ou ovoide 

e sua morfologia pode ser alterada de acordo com a quantidade de alimentos ingeridos. Se 

privados de amido de arroz in vitro, os trofozoítas mostram-se mais alongados, porém se esse 

nutriente for fornecido em abundância, eles distendem-se e assumem uma forma mais ovoide 

(ZAMAN, 1978). Seu comprimento varia amplamente entre 30 μm a 300 μm, e a largura, de 

30 μm a 100 μm. Na extremidade anterior, o trofozoíta possui uma depressão afunilada 

denominado perístoma, que leva ao citóstoma e posteriormente à citofaringe que é a cavidade 

oral do parasito (AREÁN e KOPPISCH, 1956; ZAMAN, 1978) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Formas evolutivas de Balantioides coli. Na forma trofozoíta vê-se: 

macronúcleo (ma); micronúcleo (mi); vacúolos contrateis (vc); vacúolos 

alimentares (va). Cisto: macronúcleo (ma). Fonte: BARBOSA et al. (2018 a) 
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O citoplasma do trofozoíta é envolto por uma fina película coberta de cílios que se 

estendem a partir da cavidade oral, os cílios presentes no perístoma são mais robustos do que 

aqueles que cobrem o resto do corpo e são usados para impulsionar partículas de alimentos no 

citóstoma (ZAMAN, 1978). Na ultraestrutura, observa-se que a superfície dos trofozoítas 

consiste em uma membrana celular do tipo dupla. Além disso, observa-se que a parte externa 

desta membrana possui cristas intercinetais e sulcos que se apresentam de forma alternada, 

sendo que os cílios nascem dos sulcos. Estes exibem na organização das fibrilas tubulares um 

padrão universal do tipo 9 + 2, que confere ao parasito a capacidade de se mover rapidamente 

de forma longitudinal e de realizar movimentos rotatórios (ZAMAN, 1978; NILLES-BIJE e 

RIVERA, 2010) (Figura 3). Este eficiente movimento ciliar permite ao parasito nadar 

constantemente no intestino grosso, minimizando a sua saída nas fezes, já que o trofozoíta de 

B. coli não possui uma estrutura de adesão (BARBOSA et al., 2018a). 

 

 
Figura 3. Esquema de trofozoíta de Balantioides coli. A. Ranhuras longitudinais 

na cutícula (a), B e C.  Foto de microscopia eletrônica de varredura de trofozoíta 

de B. coli. Em B. vê-se aparato oral (oa), cílios (ci), região caudal (cr). Em C 

observa-se detalhes das cristas intercinetais (ir) e cílios (ci) Fonte: A LITTLE 

(1931); B e C BARBOSA et al. (2018b). 
 

Figura 2: Formas evolutivas de Balantioides coli a fresco. Trofozoíta e 

Cisto. Trofozoíta (A, aumento 1000x). Cisto (B, aumento 400x). Fonte: 

BARBOSA et al. 2018a. 
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 No citoplasma granular do trofozoíta há vários vacúolos alimentares. Ao entrar no 

citoplasma, as partículas de alimentos ficam cercadas por uma membrana vacuolar. A digestão 

desses ocorre dentro desses vacúolos. O parasita pode com isso ingerir grãos de amido, 

bactérias, glóbulos vermelhos ou gotículas de gordura. Ocasionalmente, o trofozoíta pode 

ingerir outros Balantidium sp., ovos de Trichuris sp. e larvas de outros parasitos. Os restos não 

digeridos são eliminados por um sulco, localizado na cavidade posterior que possui o nome de 

citopígeo. Dentro da cavidade do corpo do trofozoíta também há dois vacúolos contrateis, um 

se encontra na região anterior do corpo e o outro na região posterior. Essas organelas são 

responsáveis por manter a pressão osmótica estável, drenar o excesso de líquido no citoplasma 

e ejetá-lo para o ambiente externo à célula (ZAMAN, 1978) (Figura 1). 

 O trofozoíta de B. coli possui dois núcleos morfologicamente distintos em tamanho, 

denominados de macronúcleo e micronúcleo. O macronúcleo pode apresentar formato de 

bastão ou formato reniforme (LITTLE, 1931; ZAMAN, 1978). Apresenta cromatina densa e 

corpos eletrodensos esféricos, e não possui posição anatômica definida no corpo do trofozoíta 

(WOODY e WOODY, 1960; ZAMAN, 1978). O micronúcleo possui uma aparência esférica e 

geralmente se apresenta na concavidade do macronúcleo. Este geralmente só é observado em 

microscopia eletrônica (BARBOSA et al., 2018a). Os cistos de Balantioides coli podem ser 

esféricos ou levemente ovoides, medem cerca de 40 a 65 μm de diâmetro, apresenta uma parede 

cística espessa hialina, um grande macronúcleo e um micronúcleo que raramente é observado 

(Figuras 1 e 2) (NEAFIE et al., 2011; ZAMAN, 1978). 

 

1.5 HOSPEDEIROS 

  

Balantidium sp. é um parasito de ampla distribuição, e já tendo sido descritas mais de 50 

espécies com base em sua morfologia e hospedeiros parasitadados (AREÁN e KOOPISCH, 

1964; ZAMAN, 1964; SOLAYMANI-MOHAMMADI e PETRI JR. 2006). O gênero já foi 

detectado em amostras de humanos, suínos domésticos, javalis, ovelhas, equinos, bovinos, 

porquinhos da índia, tartarugas, primatas não humanos, répteis, pássaros, peixes e artrópodes 

(AREÁN e KOOPISCH, 1964; ZAMAN, 1964). Balantioides coli, antigamente denominado 

de Balantidium coli pode parasitar uma grande diversidade de animais, o suíno doméstico, Sus 

scrofa domesticus e primatas não humanos, principalmente os do Velho Mundo são 
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considerados os reservatórios mais importantes para infecção humana, determinando o ciclo de 

transmissão zoonótico (NAKAUCHI, 1999). 

1.6 CICLO BIOLÓGICO 

 

 A infecção pelo parasito ocorre de maneira indireta, por meio da ingestão de cistos 

presentes em águas e/ou alimentos, ou pelo contato direto com mãos contaminadas (WOODY 

e WOODY, 1960). Desta forma, o mecanismo de infecção deste parasito é passivo-oral. 

(THOMPSON e SMITH, 2011). Sabe-se que o cisto de B. coli pode resistir a temperatura 

ambiente por cerca de duas semanas (ZAMAN, 1978).  

O parasito possui um ciclo biológico do tipo monoxeno, desta forma necessita de um só 

hospedeiro para concluir o seu ciclo (ZAMAN, 1978).  O desencistamento do parasito 

inicia-se no estômago do indivíduo e completa-se ao longo do intestino. No lúmen do intestino 

grosso, seu habitat, os trofozoítas se alimentam de bactérias e ficam se multiplicando por 

divisão binária transversal. Por meio dos cílios essas formas evolutivas possuem a capacidade 

de se mover contra as ondas peristálticas, o que dificulta a sua eliminação no ambiente e 

favorece a sua penetração intestinal. Alguns trofozoítas entram no processo de encistamento, 

ou seja, tornam-se arredondados, perdem a membrana ciliar, produzindo ao seu redor uma 

parede cística. Esses cistos por não possuírem estruturas de locomoção acabam sendo 

eliminados nas fezes dos hospedeiros, e uma vez ingeridos, podem reiniciar o ciclo biológico 

(SHUSTER e RAMIREZ-ÁVILA, 2008; BARBOSA et al., 2018a). (Figura 4). 

Em alguns casos, os trofozoítas podem invadir a mucosa do intestino grosso, penetrando 

diversas camadas dos tecidos, e se estabelecendo em colônias. Estes trofozoítas não originam 

cistos nos tecidos. No processo de invasão, B. coli pode infectar outros órgãos, estabelecendo 

infecções do tipo extraintestinais, pois pode atingir outros órgãos e tecidos por meio da 

circulação sanguínea, linfática, ou pela perfuração direta do tecido (Figura 4) (DHAWAN et 

al., 2013). 
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1.7 PATOGENIA E MANIFESTAÇÕES CLINICAS 

 

 Balantioides coli é essencialmente um parasito de intestino grosso e habita, 

principalmente, as regiões de ceco e cólon (ZAMAN, 1978; SCHUSTER e RAMIREZ ÁVILA, 

2008). O parasito pode determinar nos hospedeiros infectados manifestações clínicas, que 

variam de leves a graves. As manifestações clínicas geralmente são classificadas em: 

assintomáticas, onde os hospedeiros são portadores e servem como reservatórios da infecção; 

infecções crônicas caracterizadas por episódios de diarreia intermitente, sem sangue, cólicas e 

dor abdominal secundária à invasão da mucosa do intestino grosso pelo trofozoíta e aguda, 

forma disentérica, onde são observadas fezes liquefeitas com muco e sangue, que se apresentam 

com diferentes intensidades podendo culminar em quadros clínicos fulminantes (DORFMAN 

et al., 1984; VÁSQUEZ e VIDAL, 1999; SCHUSTER e RAMIREZ ÁVILA, 2008). 

 Casos assintomáticos já principalmente relatado em crianças. Segundo Woody e Woody 

(1960), Estados Unidos, os casos assintomáticos da parasitose geralmente ocorrem em crianças. 

Figura 4: Ciclo biológico do Balantioides coli. Fonte: BARBOSA et al. (2018 a) 
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Em sua revisão, os autores apontam que de 28 crianças diagnosticadas com o parasito, 10 (35%) 

apresentavam-se assintomáticas, enquanto que de 156 adultos parasitados, somente em três 

(1,9%) não foi possível observar sintomas. Na Bolívia em crianças da etnia Aymara, Esteban 

et al. (1998) detectaram o parasito em 26 crianças de idade escolar, que também não 

apresentavam os sintomas da parasitose. 

A forma crônica é caracterizada pela presença de movimentos intestinais que 

determinam diarreias alternando com episódios de constipação. Os principais sintomas são dor 

epigástrica, cólica abdominal e tenesmo. O número de episódios de diarreia pode variar de três 

a 20 por dia. A perda de peso geralmente é moderada e o parasito é observado nas fezes 

esporadicamente, sendo necessários exames de diagnóstico repetidos (AREÁN e KOPPISCH, 

1956). A duração das infecções crônicas pode variar de quatro a 26 anos nos adultos e de um a 

quatro anos nas crianças (WOODY e WOODY, 1960).  

Infecção crônica com elevado tempo de duração foi relatada em um homem de 70 anos 

de idade que vivia na ilha de Aegean na Grécia. Em 1970, ele começou a apresentar diarreia 

com presença de muco e sangue. Apesar de ter procurado diversos hospitais a causa da 

disenteria nunca foi esclarecida. Somente quando trocou de hospital, após 15 anos, em 1985, o 

paciente foi, então, diagnosticado com colite crônica ulcerativa sendo observados pólipos 

principalmente na região retal e massa tumoral no pulmão. A histopatologia dos pólipos revelou 

trofozoítas de B. coli e na massa pulmonar também foi possível diagnosticar B. coli, além do 

fungo Aspergillus. O paciente foi tratado com doxiciclina e se recuperou totalmente da infecção 

(LADAS et al., 1989). 

Já a forma aguda aparece repentinamente, se caracterizando por apresentar três a 15 

episódios de diarreia por dia, acompanhada de tenesmo, fezes contendo muco, sangue e 

neutrófilos. Além de determinar também dor epigástrica, náusea e dor abdominal. A perda de 

peso pode ser rápida, alguns pacientes perdem até 40 quilos em um período de três meses. 

Fraqueza é um sintoma marcante e está diretamente relacionada à desidratação e desnutrição. 

Alguns autores relatam que os pacientes em forma aguda da balantidiose apresentam odor 

peculiar de chiqueiro pigpen. Palidez e anemia podem ser resultantes da hemorragia. 

Leucocitose e eosinofilia geralmente são observadas somente em casos complicados, quando 

há perfurações ou associação com outros parasitos. Nos casos fulminantes, o paciente vai ao 

óbito em média entre três a cindo dias (LITTLE, 1931; AREÁN e KOPPISCH, 1956).  
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Em casos humanos graves geralmente ocorrem perfuração da parede intestinal que é 

facilitada pelo movimento mecânico do ciliado e por suas enzimas, como a hialuronidase 

(VÁSQUEZ e VIDAL, 1999; MAJUMDAR et al., 2013). A proteólise da parede do cólon é um 

fator importante que facilita a invasão dos trofozoítas, formação de abscesso, ulceração e 

perfuração do intestino (Figura 5) (ANARGYROU et al., 2003; MAJUMDAR et al, 2013). 

Padrão similar de proteólise e invasão de trofozoítas pela parede do intestino grosso tem sido 

relatado na infecção causada por Entamoeba histolytica (SCHUTER e RAMIREZ ÁVILA, 

2008; MAJUMDAR et al., 2013).  

Além da hialuronidase, outro fator de virulência, já foi apontado na invasão de B. coli 

na mucosa intestinal (BARBOSA et al., 2018b). Dentre eles se destacam, as organelas 

chamadas de mucocistos. Estes mucocistos são estruturas que possuem um conteúdo do tipo 

granular e que ficam localizados imediatamente abaixo da membrana plasmática do ciliado. 

Estas organelas já foram observadas em diferentes isolados de B. coli, tanto de suínos quanto 

de primatas não humanos (SKOTARCZAK 1999; NILLES-BIJE e RIVERA 2010; BARBOSA 

et al., 2018b). Estes mucocistos, na verdade são extrusomos, ou seja, são organelas que 

descarregam o seu conteúdo de forma imediata devido a um estímulo. Skotarczak (1999) ao 

realizar um ensaio citoenzimático verificou que mucocistos do tipo granular foram 

principalmente observados em isolados de B. coli de suínos sintomáticos e ainda observou que 

estes mucocistos tinham atividade beta- glucorinadase, enzima que catalisa a hidrólise dos 

mucopolissacarídeos, ou seja, facilitam a penetração do ciliado na mucosa do hospedeiro. 

A invasão no tecido frequentemente é evidenciada na patologia, onde lesões 

anatomopatológicas são observadas principalmente no intestino grosso, especialmente nas 

regiões do ceco e sigmoide. O intestino delgado raramente está envolvido no processo 

infeccioso, exceto quando observadas lesões na porção final do íleo. Ulcerações na membrana 

mucosa podem ocorrer. Estas são discretas e irregulares, aparentemente normal ou ligeiramente 

hiperêmica. As úlceras podem ser pequenas ou grandes, rasas ou profundas chegando a atingir 

a camada muscular. No processo infeccioso o cólon e o reto apresentam ilhas ulceradas e tecidos 

necróticos. As úlceras podem variar de 0,5 a quatro centímetros de diâmetro. No início, as 

lesões tendem a ser superficiais, porém com o passar do tempo, as úlceras tendem a se tornar 

maiores e com presença de tecido necrótico enegrecido. No interior destas são observadas 

necrose hemorrágica e muco, onde geralmente são encontrados os trofozoítas de B. coli. As 

úlceras normalmente apresentam-se em formato de botão (Figura 5) (VÁSQUEZ e VIDAL, 
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1999). Os parasitos também podem ser encontrados nos capilares e nos canais linfáticos do 

tecido infectado e nodos linfáticos vizinhos (LITTE, 1931). Perfurações silenciosas, ou seja, 

quando há a invasão tecidual do parasito sem formação de úlceras ou necrose, também podem 

ocorrer (WOODY e WOODY, 1960; BASKERVILLE et al. 1970).  

Microscopicamente o parasito pode ser observado em todas as camadas do tecido 

intestinal, submucosa, mucosa e muscular. No início da infecção os trofozoítas são encontrados 

agrupados em ninhos na submucosa. A reação inflamatória fica delimitada pela presença de 

células plasmáticas e linfócitos (LITTLE, 1931). 

 

 

 

 

As condições nutricionais do hospedeiro, microbiota intestinal, infecções entéricas por 

outros agentes etiológicos, carga parasitária infectante, acloridria, alcoolismo, doenças crônicas 

e o sistema imunológico comprometido, como ocorre em pacientes com síndrome da 

imunodeficiência adquirida (SIDA) podem favorecer a infecção pelo protozoário e a severidade 

da balantidiose (WOODY e WOODY, 1960; ESTEBAN et al., 1998; ANARGYROU et al., 

2003; FERRY et al., 2004). Fatores como idade e sexo não se mostraram relevantes à doença, 

que aparece, geralmente, em torno de seis dias após a infecção (WALZER, et al., 1973). Alguns 

casos de balantidiose foram associados com a coexistência de uma microbiota bacteriana 

patogênica ou potencialmente patogênica como fator predisponente para infecção (SCHUSTER 

e RAMIREZ ÁVILA, 2008). Segundo Mohammadi e Petri Jr. (2006) pessoas que já tiveram a 

balantidiose podem se reinfectar.  

Figura 5: A. Numerosas úlceras no cólon de um paciente com balantidíase. B. Lesões 

necróticas no intestino determinadas por Balantioides coli em aumento de 60 vezes. C. 

Fragmento de tecido do cólon contendo ninhos de Balantioides coli corados com 

hematoxilina eosina em aumento de 400 vezes. Fonte: A e B. NEAFIE (2011).; 

SOLAYMANI - MOHAMMADI e PETRI JR. (2006). 
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 A balantidiose fulminante possui uma taxa de mortalidade de 30% (ESTEBAN et al., 

1998). Rosales et al. (2000) relataram o caso de balantidiose fulminante de uma menina de dois 

anos de idade, habitante de Zarumilla, Tumbes, Peru, que não tinha contato com suínos e que 

apresentou caso fulminante da parasitose. A paciente chegou ao hospital com disenteria, 

vômitos e desidratação. Formas evolutivas do parasito foram diagnosticadas no exame de fezes, 

sendo o tratamento a priori realizado com metronidazol e depois com tetraciclina. O quadro 

clínico evoluiu para sepse e a menina foi a óbito. Casos fatais de balantidiose já foram 

documentados em diversas partes do mundo.  

Apesar do ceco e cólon serem os habitats preferenciais do ciliado, infecções 

extraintestinais, já foram relatadas, na cavidade peritoneal, apêndice, fígado, vesícula biliar, 

trato geniturinário, pulmões, globo ocular, vértebras (DHAWAN et al., 2013; PINHEIRO et al., 

2015; HAZARIKA et al., 2016). Manifestações clínicas extraintestinais são muito raras, 

principalmente as de localização hepática. Diferentemente do que ocorre com amebíase 

(WENGER, 1967). 

Na França Ferry et al. (2004) relataram caso de balantidiose determinando colite e 

peritonite em um trabalhador de matadouro frigorífico de suíno, que tinha 54 anos e histórico 

de alcoolismo. Os sintomas apresentados foram febre, dor abdominal, disenteria e desidratação 

severa. No diagnóstico coproparasitológico foram observados numerosos trofozoítas e cistos 

de B. coli. A histopatologia revelou focos necrose com trofozoítas invadindo a submucosa do 

cólon. O paciente recebeu doxiciclina e se recuperou totalmente após seis semanas de 

tratamento. Casos de apendicite pelo parasito foram relatados em dois pacientes por Areán e 

Koppish (1956). Em ambos os casos clínicos foram observadas fortes queixas de dores 

abdominais. Foram realizadas apendectomias e o exame microscópico dos apêndices revelaram 

presença de infiltrado inflamatório e abundantes formas vegetativas do protozoário.  

Um caso de apendicite e peritonite secundária foi observado em um fazendeiro, criador 

de suínos, de 16 anos de idade admitido no Hospital Geral do Sul em Maracaibo, Venezuela 

com dor abdominal e diarreia aquosa. Na laparotomia foi observado fluido amarelado purulento 

no peritônio devido à perfuração do apêndice. O apêndice foi removido e o peritônio drenado, 

porém o quadro clínico complicou-se e o paciente faleceu. O exame do infiltrado inflamatório 

do apêndice e do fluído pulmonar revelaram numerosos trofozoítas de B. coli, caracterizando 

quadro clínico de balantidiose invasiva (DORFMAN et al., 1984). 



  

 25 

 

Wenger (1967) relatou o primeiro caso de abscesso hepático causado pelo protozoário 

em um rapaz venezuelano de 16 anos de idade, que foi internado e operado com suspeita de 

apendicite aguda. Em torno de 50 dias após a cirurgia, o paciente foi ao óbito, e nos achados de 

necropsia foi, então, observado infiltrado inflamatório, abcessos pulmonares e perfurações em 

cólon, apêndice e diafragma. A perfuração do diafragma estava localizada próximo à um 

abscesso hepático. Trofozoítas do parasito foram detectados no conteúdo do abscesso e também 

em material de peritônio.  

Ascite secundaria a perfuração da vesícula biliar foi descrita em um homem de 52 anos 

de idade com queixa de dor abdominal, desconfiou-se de um carcinoma de estágio avançado na 

vesícula biliar do paciente, mas a hipótese foi descartada pela ausência de células tumorais na 

citopatologia. Por meio da ultrassonografia, foi possível observar que o paciente possuía uma 

lesão inicial na vesícula biliar que originou a ascite. Trofozoítas de B. coli foram observados na 

coloração permanente realizada a partir do liquido drenado da ascite. Os autores não relataram 

a realização de tratamento e recuperação do paciente (MAJUMDA et al., 2013). 

 Acredita-se que casos de infecções de trato geniturinário pelo parasito ocorram pelo 

contato direto de material fecal da região anal, pela presença de fístulas retovaginais ou 

secundária a invasões teciduais (SHARMA e HARDING, 2003). O primeiro caso clínico 

relatado de Balantidiose no trato geniturinário foi descrito por Meija em 1955 na Colômbia. Na 

ocasião, uma mulher de 60 anos foi admitida ao hospital se queixando de fluxo menstrual 

irregular e abundante durante um ano. A paciente já havia passado pela menopausa há 23 anos 

e tinha sido diagnosticada clinicamente com carcinoma de colo uterino. Ela relatou não ter 

nenhum sintoma gastrointestinal. O exame coproparasitológico demonstrou positividade para 

Ascaris lumbricoides e o exame ginecológico Papanicolau demonstrou positividade para 

parasitos ciliados. Desta forma, um outro exame do fluido genital foi realizado, sendo 

evidenciado a presença de trofozoítas e cistos de Balantioides coli. Os autores acreditavam que 

a paciente poderia ter uma fístula retovaginal, e por essa razão submeteram a paciente a uma 

retosigmodoscopia que demonstrou que a paciente não tinha alterações teciduais no intestino. 

Desta forma, descartou-se a possibilidade de comunicação retogenital. A paciente foi tratada 

com antissépticos tópicos. 

Na literatura, casos de balantidiose geniturinária, normalmente estão associados a 

infecção sexo feminino. No entanto, na Itália um paciente com linfoma não Hodgkin, que estava 

sendo submetido a tratamento prolongado com quimioterápicos foi hospitalizado com 
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problemas renais. Trofozoítas de B. coli também foram diagnosticados no sedimento urinário, 

porém não foram evidenciados nas fezes. O paciente relatou não ter contato com animais. Os 

autores acreditam que o estado de imunocomprometimento associado à quimioprofilaxia possa 

ter favorecido a infecção, que deve ter ocorrido após invasão tecidual do parasito na mucosa do 

intestino. O paciente foi tratado com metronidazol (MAINO et al., 2010). Segundo Khurana et 

al. (2018) infecções de Balantioides coli no trato geniturinário normalmente estão associadas a 

indivíduos acometidos por diabetes, transplantados e imunocomprometidos.  

Infecções pulmonares por B. coli ocorrem devido a sua capacidade invasiva, que 

favorece o parasito em alcançar a corrente sanguínea ou sistema linfático, e assim chegar aos 

pulmões ou através da infecção direta do trato respiratório por meio da inalação das formas 

císticas. Na província de Manitoba, Canadá foi relatado infecção pulmonar por B. coli em um 

agricultor de 42 anos que praticava cultivo orgânico e que utilizava rotineiramente fezes de 

suínos como fertilizante de solo para suas plantações. Provavelmente, devido ao manejo do 

fertilizante em forma de aerossol, o agricultor inalou os cistos, que se instalaram em seu pulmão. 

Após tratamento com doxiciclina o agricultor se recuperou da infecção (SHARMA e 

HARDING, 2003). Segundo, Schuster e Ramirez Ávila (2008) a transmissão de cistos por via 

aerógena, é pouco provável de ocorrer, pois cistos de B. coli são grandes e pesados, dificultando 

a sua disseminação pelo vento ou por gotículas de água a uma grande distância. 

Lesões pulmonares causadas por B. coli foram evidenciadas por Anargyrou et al. (2003) 

em uma mulher de 59 anos com leucemia linfocítica, que não se alimentava de alimentos crus 

e não tinha contato com animais, nem com excretas destes.  Trofozoítas foram diagnosticados 

no lavado broncoalveolar da paciente, porém não foram detectados nas fezes. A mulher recebeu 

tratamento com metronidazol intravenoso. Pneumonia também em paciente 

imunocomprometido foi observado em mulher de 71 anos diabetes mellitus dependente de 

insulina que vivia na cidade de Atenas. A mulher tinha histórico de diarreia com febre, sendo 

admitida ao hospital com dor torácica, dispneia e febre. Após vários tratamentos com diferentes 

anitbióticos foi então realizada a análise das secreções brônquicas, onde foi observado inúmeros 

trofozoítas de B. coli. A mulher então foi submetida, a tratamento com metronidazol, 

ciprofloxacina e imipenem, porém foi ao óbito com insuficiência cardíaca 

(VASILAKOPOULOU et al., 2003).  

Infecções pulmonares acometem principalmente idosos ou imunocomprometidos, 

porém em 2010, Koopowitz et al. relataram caso de balantidiose determinando hemorragia 
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pulmonar severa e deficiência de ferro em homem de 20 anos imunocompetente no Reino 

Unido. O diagnóstico foi feito através da biópsia e lavado pulmonar, onde, foi observado vários 

trofozoítas compatíveis com B. coli. Não foi realizado exame coproparasitológico, não sendo 

possível determinar se a infecção ocorreu devido a uma propagação intestinal ou se pode ter 

ocorrido por inalação de dejetos contaminados com cistos. O paciente relatou não ter contato 

com suínos, porém o mesmo admitiu ser praticante de rugby. Os autores ressaltaram que 

geralmente o gramado do campo de rugby recebia dejetos de suínos como fertilizante. O 

paciente foi tratado com metronidazol e tetraciclina e se recuperou da infecção. 

Propagação extraintestinal acometendo as vértebras, até hoje, foi documentada somente 

em um senhor de 60 anos de idade com histórico de alcoolismo que apresentou sintomas de 

febre, fraqueza dos membros inferiores, incontinência intestinal e urinária. Na radiografia foi 

observado abscesso entre as vértebras cervicais (C3 – 4). O abscesso foi retirado cirurgicamente 

e submetido a técnicas histopatológicas, onde pode ser revelada a presença de trofozoítas. O 

exame de fezes não identificou a presença do parasito, mesmo assim, os autores atribuem o 

caso, a possível propagação dos trofozoítas a partir da invasão e perfuração da parede intestinal. 

Após meses de retirada do abscesso o paciente apresentou melhora completa (DHAWAN et al., 

2013).  

A infecção extraintestinal por Balantioides coli acometendo o globo ocular, foi relatada 

por duas vezes na literatura (PINHEIRO et al., 2015; HAZARIKA et al., 2016). O primeiro 

caso de ceratite por B. coli ocorreu no Brasil. Uma mulher de 27 anos foi admitida em um 

ambulatório oftalmológico apresentando olhos vermelhos e queixando-se de visão turva, 

sensação de corpo estranho e fotofobia. A paciente relatou o uso de lentes de contato. O 

diagnóstico foi realizado a partir das técnicas de coloração permanente e cultura em ágar do 

raspado de córnea, da solução de limpeza da lente e exame direto da solução de limpeza da 

lente. Os autores relataram a presença de trofozoítas ciliados sugestivos de B. coli, 

Pseudomonas sp., Candida albicans e Acanthamoeba. A paciente se recuperou, mas não foi 

informado se foi realizado o seu tratamento. 
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1.8 EPIDEMIOLOGIA 

 

 

1.8.1 Distribuição geográfica e prevalência 

 

  Balantioides coli é um parasito de distribuição mundial, isto é, infecções por este ciliado 

já foram relatadas em diversas regiões do mundo. A prevalência estimada da balantidiose no 

ser humano tem sido relatada em cerca de 0,02 a 1%. No entanto, os índices epidemiológicos 

da infecção determinada por esse protozoário, ainda são muito escassos, sendo a parasitose 

altamente negligenciada. As maiores taxas de prevalência já foram observadas em áreas 

tropicais e subtropicais. Dessa forma, o foco endêmico parece se situar na América do Sul, 

América Central, Filipinas, Nova Guiné, antiga Pérsia, Suécia, Finlândia, Noruega e Norte 

Asiático (ZAMAN, 1978; SHUSTER e RAMIREZ ÁVILA, 2008). Na América do Sul destaca-

se o Brasil e a Venezuela (SOLAYMANI e PETRI JR., 2006). 

 

1.8.2 Balantidiose em humanos  

 

Balantioides coli é considerado o maior protozoário e o único ciliado parasito do homem 

(SOLAYMANI-MOHAMMADI et al., 2004). Os principais fatores que favorecem o 

desencadeamento da balantidiose humana são: contato dos seres humanos com os suínos, falta 

de um local adequado para descartar as fezes, principalmente as de suínos, as condições 

climáticas dos países tropicais e subtropicais que favorecem a viabilidade do cisto de B. coli no 

ambiente (SHUSTER e RAMIREZ – ÁVILA, 2008). Segundo Cancrini et al. (1989), defecação 

indiscriminada de suínos sem posse responsável no ambiente, escassez de saneamento básico 

são considerados os principais fatores responsáveis por surtos de balantidiose em humanos.  

Geralmente, a frequência de B. coli em seres humanos é mais elevada em regiões 

endêmicas onde é frequente o contato dos seres humanos com suínos (OBERHUBER et al., 

1993; SHARMA e HARDING, 2003). Entretanto, somente o contato com o animal reservatório 

e suas fezes, não são suficientes para que se instale uma infecção no humano. Outros fatores 

também podem ser considerados, como os fatores intrínsecos do hospedeiro, incluindo 
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imunidade e resistência, e do parasito destacando sua habilidade de invasão e estabelecimento 

da infecção (SCHUSTER e RAMIREZ-ÁVILA, 2008).  

Walzer et al. (1973) ressaltaram que a maioria dos relatos de balantidiose humana são 

de casos clínicos de indivíduos sintomáticos, casos com complicações ou fatais, sendo poucos 

os relatos de surtos ou estudos coproparasitológicos específicos para esta parasitose. O maior 

inquérito coproparasitológico que pesquisou B. coli em amostras fecais humanas ocorreu no 

nordeste do Altiplano da Bolívia. Na ocasião foram coletadas amostras fecais de 2124 escolares 

de 5 a 19 anos de 22 comunidades rurais da etnia Aymara. A prevalência geral da parasitose 

variou entre 1,2% a 5,3%. Análises de 50 amostras de suínos da comunidade também foram 

estudadas, sendo detectadas 54% de positividade para B. coli. Apesar do baixo status nutricional 

da população desta região, que apresentava precárias condições sócio-econômicas, as crianças 

estavam assintomáticas, sendo consideradas portadoras da parasitose (ESTEBAN et al., 1998). 

Até 1980, aproximadamente 1000 casos humanos foram relatados (SOLAYMANI – 

MOHAMMADI e PETRI, JR., 2006).  

 

1.8.2.1 Balantidiose em humanos determinada pela proximidade com suínos 

 

Ao contrário dos humanos, a infecção por B. coli é muito comum em suínos, sendo esses 

animais considerados os principais reservatórios da infecção (WALZER et al, 1973; SHUSTER 

e RAMIRE-ÁVILA, 2008). Este fato coloca os médicos veterinários e outros tratadores de 

animais como um grupo de risco para adquirir a infecção por este parasito. Além disso, 

manipuladores de intestino de suínos em matadouros frigoríficos e aqueles que utilizam fezes 

destes animais como adubo também podem mais facilmente se infectar. (SHUSTER e 

RAMIREZ-ÁVILA, 2008).  

A proximidade física entre humanos e suínos foi identificada como determinante da alta 

incidência de balantidiose humana na Papua Nova Guiné, onde a infecção de seres humanos já 

atingiu índices epidemiológicos de 28%.  Os locais mais frequentes da infecção em humanos 

neste país, geralmente coincidem com áreas onde existiam uma alta concentração de suínos. 

Estas áreas eram caracterizadas por terem muito vento e por terem um clima frio. Esta situação, 
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forçava os animais a procurar abrigo próximo a habitações humanas, determinando uma 

proximidade física entre diferentes hospedeiros. (COUVEE e RIJPSTRA, 1961).  

As fezes de suínos parasitados foram consideradas o principal fator que desencadeou o 

maior surto de balantidiose humana descrito em Truk. Uma ilha na Micronésia, Oceania, 

pertencente aos Estados Unidos. O surto ocorreu em 1973, onde 110 pessoas foram infectadas 

por B. coli após a passagem de um tufão, que destruiu os reservatórios de água potável da ilha 

e contaminou os rios com fezes de suínos infectados (WALZER et al, 1973). 

Caso clínico de balantidiose com presença de suínos ocorreu no Distrito de Acoria, Perú, 

Vásquez e Vidal (1999) descreveram um caso de balantidiose disentérica em um criador de 

suínos de 60 anos de idade. O criador foi submetido à biópsia retal, sendo por meio de técnicas 

histopatológicas, detectados formas vegetativas de B. coli. Mesmo tendo recebido tratamento 

com metronizadol o paciente faleceu com falha orgânica multissistêmica de seus órgãos. Após 

seu óbito, foi realizada uma investigação epidemiológica, onde foram coletadas amostras fecais 

dos seus suínos e das pessoas vizinhas, totalizando 18 pessoas e dois animais. Todas as pessoas 

foram negativas para o parasito, porém os suínos apresentaram ao exame de fezes intensamente 

parasitado. Os autores destacam que esse Distrito tem tradição na agricultura familiar, onde, 

geralmente são encontradas criações de suínos em precárias condições higiênico-sanitárias. 

Geralmente, a disposição dos excretas dos animais ocorre em meio ambiente, próximo as fontes 

de água de consumo humano.  

Coutinho et al. (2004) documentaram o caso de um lactente de 13 meses, morador de 

São Paulo, do sexo masculino, que apresentou diarreia persistente. Ao exame de fezes foi 

diagnosticado trofozoítas ciliados compatíveis com B. coli. O paciente apresentou-se 

recuperado da infecção após o tratamento com metronidazol. A avó relatou que o lactente 

frequentava seu sítio, onde havia criação de suínos. Ainda no Brasil, Pinheiro e Lima (1991) 

relataram o caso de uma mulher de 63 anos habitante da zona rural de Uberaba, Minas Gerais, 

também criadora de suínos. A paciente apresentou enterorragia e disenteria durante oito dias, 

falecendo logo após internação. O exame histopatológico do intestino grosso revelou processo 

inflamatório e presença de trofozoítas de B. coli nas criptas e nas bordas das úlceras. A falta de 

um diagnóstico rápido pode ter favorecido a evolução desfavorável do caso. 

 A proximidade dos indígenas com suínos associado à higiene precária das aldeias são 

fatores importantes que tem favorecido o encontro da balantidiose em diversas etnais. Em um 
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inquérito parasitológico realizado entre o grupo indígena Zoró, Mato Grosso pode-se evidenciar 

5 (2,9%) dos índigenas com B. coli. Os Zoró caçam suínos selvagens para comer, como também 

criam filhotes sempre que conseguem capturá-los na floresta. Os porquinhos são criados em 

pequenos chiqueiros adjacentes às habitações até atingirem a idade adulta, quando então são 

soltos no pátio da aldeia e perseguidos até serem mortos por flechadas (COIMBRA Jr e 

SANTOS, 1991). Outros casos de balantidiose humana em indígenas no Brasil, também foram 

relatadas por Ress e Shelley (1977). Casos de balantidiose em crianças indígenas que também 

tinham contato próximo com suínos foram evidenciados na Serra de Perijá, Venezuela como 

demonstrado por Cheng - Ng et al. (2006) e também na Costa Rica por Saborío et al. (1993) e 

por Carlos e Hilda (2011), na Austrália por McLeoad et al. (2015) e em indígenas de diferentes 

faixas etárias, como descrito no Panamá por Sandoval et al. (2015). 

 

1.8.2.2 Balantidiose em humanos não determinada pela proximidade com suínos 

 

 Em 1952 foi publicado um relato de caso clínico envolvendo trabalhadores de uma 

fábrica de uma Companhia de óleo Anglo-iraniana que foram submetidos à avaliação médica 

periódica fomentada pela própria Companhia, sendo diagnosticados no ano de 1948, 87 casos 

de balantidiose sendo todos submetidos a tratamento. Nesta área a população é estritamente 

mulçumana, o que descarta o suíno como reservatório do protozoário. O autor atribui a interação 

entre humanos como principal fonte de transmissão (MCCAREY, 1952). Segundo Woody e 

Woody (1960) apesar do suíno ser considerado reservatório de B. coli, a função dele na 

transmissão da parasitose ainda é questionada. 

 Embora os suínos não sejam criados em países muçulmanos, grupos de javalis são 

observados vagando livremente em áreas rurais. Fezes desses javalis contendo cistos no 

ambiente podem contaminar água e alimentos (SOLAYMANI - MOHAMMADI et al., 2005). 

Roedores também já foram apontados como possíveis fontes de infecção do parasito. Além 

disso, baratas também já foram relatadas como vetores mecânicos, carreando os cistos no 

ambiente (SHUSTER e RAMIREZ ÁVILA, 2008). 
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1.8.2.3 Balantidiose em pessoas imunocomprometidas 

 

Balantioides coli pode ser considerado um parasito oportunista, já tendo sido 

diagnosticado em pacientes imunocomprometidos que vivem em ambientes urbanos 

(SCHUSTER e RAMIREZ ÁVILA, 2008). Disenteria por B. coli foi relatado em um paciente 

HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) positivo, criador de suínos, morador da Guiana 

Francesa, que também apresentava histoplasmose disseminada. O imucomprometimento, 

provavelmente, pode ter favorecido a infecção pelo protozoário. O caso clínico não apresentou 

complicações, sendo o quadro recuperado com sucesso após o tratamento com doxiciclina. Este 

foi o primeiro caso clínico de balantidiose descrito na literatura médica em paciente HIV 

positivo (CLYTI et al., 1998).  

Em 2012, foi publicado o primeiro caso de balantidiose em um paciente HIV positivo 

no Brasil. O paciente tinha 48 anos de idade, vivia em área urbana e trabalhava em uma agência 

bancaria. Ele relatou nunca ter tido contato com suínos e nenhum outro animal. No exame 

clínico ele relatou ter três episódios de diarreia por dia, B. coli foi detectado no seu exame 

coproparasitológico. Apesar de não ter relatado qual foi o tratamento, os autores mencionaram 

a recuperação do paciente. (FIGUEREIDO et al., 2012). Na Turquia, o primeiro caso de 

disenteria determinado por B. coli, foi relatado em uma mulher de 47 anos que tinha linfoma 

Hodgkin. A mulher relatou nunca ter tido contato com suínos. O parasito foi detectado no 

exame coproparasitológico. A paciente foi tratada com metronidazol e se recuperou da infecção 

(YAZAR et al., 2004). 

 

1.8.2.4 Balantidiose institucional 

 

Pessoas com alterações mentais, hábitos coprófagos, ou que vivem em instituições 

fechadas também podem ser consideradas como potenciais hospedeiros de Balantioides coli.  

Na Itália B. coli foi detectado em um paciente mantido em uma instituição que trata de pessoas 

com alterações mentais (GIACOMETTI et al., 1997). No Canadá, Elliot e Hotson em 1953 

relatam um caso de infecção por B. coli em um homem esquizofrênico de 27 anos de idade, que 
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era mantido em uma instituição especializada. Apesar do rapaz não manipular suínos, esses 

animais eram criados em alojamentos específicos nesta instituição. O homem apresentou 

diarreia por 11 anos contendo muco e sangue. Quando o paciente começou a perder peso, 

exames coproparasitológicos foram realizados, sendo detectados trofozoítas de B. coli. O 

homem foi tratado com carbasone e sulfaguanidia e se recuperou da infecção. 

 

1.8.2.5 Balantidiose humana determinada por água contaminada 

 

Dentre os surtos de doenças parasitárias transmitidas pela água nos Estados Unidos, os 

que envolveram B. coli corresponderam a 0,3% do número total (KARANIS et al., 2007).  Água 

com cistos do parasito tem sido apontada como um dos principais fatores de risco para aquisição 

da parasitose. Lerman et al. (1970) ressaltaram o quadro clínico de diarreia e anorexia 

determinada pelo protozoário em um militar caucasiano de 19 anos que serviu em base militar 

no Vietnã. Ao exame clínico o militar relatou o consumo de água do poço durante os nove 

meses de trabalho na base militar. O paciente foi tratado com metronidazol e diodoquinol, sendo 

relatado a sua cura clínica. 

Na França, Bellanger et al. (2013) relatam um caso de disenteria pelo protozoário onde 

um homem de 28 anos de idade, foi admitido na Unidade de Emergência, com dor abdominal, 

febre, vômito e mais de dez evacuações esverdeadas por dia. No exame de fezes foram 

evidenciados muitos trofozoítas de B. coli. O paciente não apresentou nenhum histórico 

compatível de balantidiose. Ele não tomava medicamentos, não estava imunocomprometido, 

não apresentava histórico de viagem e não tinha doença crônica, vivia sozinho e não tinha 

contato com animais, sendo somente relatado uso de hidratação oral com bolsas térmicas em 

caminhadas ao ar livre. O paciente foi tratado com metronidazol durante 10 dias e se recuperou 

clinicamente da parasitose. 
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1.9 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico de balantidiose é baseado, principalmente, na detecção por microscopia 

dos trofozoítas e cistos em amostras fecais frescas ou com conservante químico. Balantioides 

coli é irregularmente liberado nas fezes, necessitando de repetições dos exames e coletas de 

múltiplas amostras (SOLAYMANI-MOHAMMADI et al., 2004). O parasito também pode ser 

diagnosticado em coleta de amostras a partir de proctoscopia (AREÁN e KOPPISCH, 1956). 

Devido a seu grande tamanho e motilidade, o trofozoíta pode ser facilmente reconhecido 

em lâmina de microscopia óptica até mesmo em aumento de 100 vezes (SCHUSTER e 

RAMIREZ-ÁVILA, 2008). O material obtido em fezes frescas deve ser examinado 

imediatamente, pois os trofozoítas se deterioram em pouco tempo (AREÁN e KOPPISCH, 

1956; VASILASKOPOL et al., 2003). A incidência de B. coli varia muito. Esta variação pode 

estar relacionada ao método de diagnóstico Discrepâncias podem ser atribuídas a necessidade 

de coleta de fezes frescas sem conservante químico, a avaliação rápida das fezes para evitar a 

desintegração do trofozoíta e a coleta de mais de uma amostra fecal em diferentes dias (AREÁN 

e KOPPISCH, 1956). 

A forma cística é geralmente detectada em fezes sólidas e semi-sólidas. Para seu 

diagnóstico é indicado a utilização de técnicas coproparasitológicas de exame direto, associado 

a técnicas de sedimentação espontânea de Lutz (1919) ou de centrifugo-sedimentação com 

acetato de etila conforme descrito por Ritchie (1948) e modificado por Young et al. (1979). 

Enquanto que técnicas coproparasitológicas com o fundamento de flutuação podem alterar sua 

morfologia, prejudicando assim o diagnóstico desta parasitose (BARBOSA et al., 2016). Os 

cistos são geralmente detectados em menos de 10% dos seres humanos infectados, enquanto, 

que os trofozoítas são detectados em mais de 80% dos casos humanos (WOODY e WOODY, 

1960; AREÁN e KOPPISCH, 1956).  

A coloração permanente do material fecal, com a hematoxilina férrica, pode ser 

facilmente realizada para o diagnóstico, uma vez que o macronúcleo impregnado pelo corante 

é facilmente visualizado, tanto nos cistos quanto nos trofozoítas. A coloração temporária pode 

ser feita usando Lugol, porém essa coloração se concentra progressivamente no citoplasma, 

dificultando a observação de detalhes, como o macronúcleo. Biópsias no cólon e em outros 

órgãos infectados, seguidas de coloração do material biológico por meio de hematoxilina-

eosina, podem ser úteis para observar o parasito e avaliar os danos causados nos tecidos, devido 



  

 35 

 

a invasão do trofozoíta e pela resposta inflamatória. Nas infecções pulmonares, essas 

características devem ser analisadas cuidadosamente, pois podem ocorrer erros no diagnóstico, 

devido à dificuldade de diferenciação entre as células ciliadas do epitélio respiratório e os 

trofozoítas de B. coli. Nesses casos, o exame direto no material de lavado broncoalveolar deve 

ser realizado (ANARGYROU et al., 2003; VASILAKOPOLOU et al., 2003; SCHUSTER e 

RAMIREZ ÁVILA, 2008). Além disso, em pacientes idosos e imunocomprometidos 

apresentando disúria e hematúria é indicada a pesquisa do parasita em sedimento urinário a 

fresco (BANDYOPADHYAY et al., 2013). Materiais oculares, incluindo raspado de córnea, 

lentes de contato e soluções higienizadoras dessas lentes também já foram submetidas a 

pesquisa do parasito por meio do exame direto, colorações permanentes, bem como por meio 

de cultivo in vitro (PINHEIRO et al., 2015; HAZARIKA et al., 2016). É importante ressaltar 

que B. coli pode ser isolado e mantido em cultivo in vitro em sistemas xênicos, sendo 

necessários subcultivos de manutenção em intervalos de 48 a 72 horas. No entanto, nem todas 

os parasitos são isolados com sucesso, o que demonstra que esta ferramenta só deve ser aplicada 

em pesquisa (BARBOSA et al., 2015). 

Testes imunológicos para diagnóstico de B. coli já foram desenvolvidos por alguns 

autores. Mas, ainda não foram produzidos testes para detecção de anticorpos anti-B.coli em 

amostras de soro ou para detecção de coproantígenos do parasito em amostras fecais 

(BARBOSA et al., 2018a). Poucos estudos epidemiológicos foram conduzidos com o 

protozoário. Títulos de anticorpos ≤ 1:64 produzidos em coelhos experimentalmente infectados 

foram capazes de causar reação de imobilização tanto em cepas isoladas de suínos quanto em 

cepas de humanos (ZAMAN, 1964). 

Técnicas moleculares, como a reação em cadeia da polimerase em associação com o 

sequenciamento genético, foram importantes para identificação e redescrição de espécies de 

Balantidium. A biologia molecular é uma ferramenta fundamental para confirmar a infecção 

por B. coli, uma vez que a forma evolutiva do protozoário é de natureza pleomórfica, o que 

pode levar erros no diagnóstico. Para Balantioides coli, ainda não existem muitos marcadores 

moleculares descritos, e o principal alvo utilizado foi o RNA ribossômico, e principalmente a 

região ITS1 - 5.8s RNAr - ITS2 (PONCE GORDO et al. 2008). Através da análise das regiões 

ITS, os isolados de B. coli agora podem ser classificados em sequências variantes A0, A1, A2 

e B0 e B1 e também em subvariantes como A0a, A0b, B0a, B0b, B1a e B1b (PONCE GORDO 

et al., 2011). 
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1.10 TRATAMENTO 

 

Antes de 1950, a falta de fármacos efetivos resultava em uma taxa de mortalidade 

humana acima de 30% (AREÁN e KOPPISCH, 1956). Atualmente as infecções por B. coli tem 

sido tratadas com antibióticoterapia, sendo principalmente utilizadas as ciclinas, como 

tetraciclinas e paramomicina ou os derivados azólicos como o metronidazol (BELLANGER et 

al., 2013; VÁSQUEZ e VIDAL, 1999). Contudo, no tratamento da balantidiose aguda, a 

tetraciclina tem sido o fármaco de escolha para eliminar totalmente o parasito (SOLAYMANI 

– MOHAMMADI e PETRI Jr., 2006). Também há casos humanos de diarreia causada pelo 

ciliado em, que houve recuperação total do quadro clínico utilizando arsênicos como carbasone 

e acetarsol (ELLIOT e HOTSON, 1953; WOODY e WOODY, 1960).   

Walzer et al. (1973) relatou a ineficácia do metronidazol, em três de cinco voluntários 

humanos que se infectaram no surto de balantidiose no Distrito de Truk. Os autores chamaram 

a atenção da necessidade de estudos que ajudem a ajustar a dose do medicamento e assim torná-

lo mais eficiente. O compêndio Medical Letter indica para o tratamento da parasitose em 

primeiro lugar a tetraciclina administrada em cerca de 10 dias, em segundo lugar, o tratamento 

com metronidazol em cerca de cinco dias, e em terceiro lugar o iodoquinol por cerca de 20 dias 

(MEDICAL LETTER, 2004). 

 

1.11 PROFILAXIA 

 

As medidas indicadas para o controle da balantidiose são as mesmas recomendadas para 

o controle das parasitoses intestinais destacando o saneamento básico (NEAFIE et al., 2011). 

Entre as medidas as medidas profiláticas o controle da balantidiose, destaca-se a lavagem 

cuidadosa de alimentos como frutas e verduras em água corrente, bem como o diagnóstico e o 

tratamento dos hospedeiros parasitados, principalmente aqueles que são portadores 

assintomáticos (BARBOSA et al., 2018a). 

As pessoas que trabalham com animais, especialmente com suínos e primatas não 

humanos, devem tomar cuidado extra, incluindo em sua rotina o uso de equipamentos de 

proteção individual, como botas, luvas e até de máscaras ao manipular os animais. A medidas 
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de educação em saúde são essenciais para a conscientização da comunidade, pois pode 

promover mudanças no comportamento das pessoas, diminuindo o risco da infecção 

(BARBOSA et al., 2018a). 

 

1.12 REVISÃO SISTEMÁTICA E META –ANÁLISE 

 

Revisões sistemáticas e meta-análises têm sido classificadas como ferramentas importantes 

para identificar melhores estratégias de prevenção e tratamento de uma série de patologias que 

afetam a saúde humana. Na área de saúde, estas têm o objetivo de facilitar acesso a informações 

compiladas, e de confiança sobre determinado tema, para que os profissionais desta área possam 

analisar e comparar de acordo com a significância estatística a melhor maneira de atuação, seja 

ela no diagnóstico laboratorial ou no tratamento a ser aplicado (BAENA, 2014). 

 

1.12.1 Revisão Sistemática 

 

A revisão sistemática reúne de forma organizada, resultados qualitativos e quantitativos 

de pesquisas clínicas, que auxiliam a interpretação de consistências e inconsistências 

encontradas entre estudos primários que investigam a mesma questão.  Revisões sistemáticas 

podem ser de grande ajuda, mas nunca podem substituir um bom raciocínio clínico (COOK et 

al., 1997). 

Esta análise deve ser seguir alguns parâmetros previamente estabelecidos, 

primeiramente deve ser realizada a definição de termos ou palavras-chave, seguidas da 

elaboração das estratégias de pesquisa, definição das bases de dados e de outras fontes de 

informação a serem pesquisadas (CASTRO, 2001). Após a etapa de identificação, deve ser 

realizada a seleção dos estudos que são relevantes e contribuem para responder a pergunta da 

revisão. Esta seleção é realizada através da aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão 

previamente estabelecidos. Posteriormente, é realizada a extração dos dados relevantes para a 

pesquisa. O revisor extrai um determinado conjunto de informações de cada estudo, para o 

preenchimento de formulários ou tabelas, manuais ou eletrônicas. Logo depois, é realizada a 
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revisão sistemática baseando-se nos dados recolhidos durante a etapa anterior (HIGGINS et al., 

2003). 

A análise dos dados gerados nessa revisão pode ser avaliada por meio da síntese 

descritiva e da análise qualitativa, em uma reunião das características principais dos estudos 

(população, intervenção, acontecimentos) e dos resultados. As características principais dos 

estudos, como: autores, ano, desenho metodológico, número de indivíduos e principais 

resultados, normalmente são apresentados numa tabela descritiva (SOUSA e RIBEIRO, 2009). 

O objetivo principal da revisão sistemática é a síntese de informações. Deste modo, opiniões 

pessoais ou argumentações não fundamentadas nos resultados devem ser evitadas (GALVÃO 

e PEREIRA, 2015). 

 

1.12.2 Meta-Análise 

 

  A meta-análise é um procedimento estatístico que permite realizar uma síntese dos 

dados contraditórios por menor que seja sua potência analítica, é capaz de melhorar o poder 

analítico, e pode ser utilizada para aumentar as chances de evidenciar diferenças entre dois ou 

mais tratamentos. Os dados avaliados por essa ferramenta estatística podem ser de natureza 

qualitativa, expressos por algum código, em forma de percentagem ou ainda, a forma mais 

comum na área da saúde, que são dados quantitativos resultantes de medidas sobre indivíduos 

ou produtos (LOVATTO et al., 2007). 

Dentre as vantagens da utilização da ferramenta estatística meta-análise está a utilização 

de uma metodologia científica, que é reprodutível; pode ser atualizada com a inserção de novos 

dados e ensaios clínicos quando necessário; previne controvérsias na literatura e auxilia nas 

decisões para as políticas de saúde (ATALLAH e CASTRO, 1998). 

As desvantagens da realização da meta-análise são: o consumo de tempo; não ter a 

capacidade de melhorar diretamente a qualidade dos estudos que compõem a revisão 

sistemática; a necessidade de ao menos duas pessoas para realização deste procedimento, sendo 

necessário aprender a trabalhar em equipe (ATALLAH e CASTRO, 1998).  
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1.12.3 Principais Bancos De Dados  

 

A bases de dados são de extrema importância para a realização da revisão literária. Dentre 

as bases de dados consultadas mais utilizadas na área da saúde, destacam-se: 

• Medline (Medical Literature Analysis and Retrievel System Online): é uma base de 

dados online que oferece acesso gratuito a referências e resumos de revistas científicas 

da área Biomédica. São indexados nesta base aproximadamente 5.400 periódicos dos 

Estados Unidos e de mais 80 países. Medline é o principal componente do PubMed, 

podendo também ser acessado em outras interfaces como na Biblioteca Virtual em 

Saúde; (Universidade de São Paulo, 2010). 

• PubMed: é uma base de dados gratuita desenvolvida e mantida pela Biblioteca 

Nacional de Medicina (NLM®) dos Estados Unidos. Além de oferecer acesso aos 

recursos relacionados ao Medline, o PubMed também contém registros de artigos em 

fase de indexação, informações sobre os publicadores das revistas, sendo atualmente 

disponibilizados mais de 24 milhões de citações e resumos em inglês; (Universidade de 

São Paulo, 2010). 

• SciELO (Scientific Electronic Library Online): é uma biblioteca eletrônica que 

abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. SciELO é o 

resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo, em parceria com a BIREME - Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Desde 2002, o Projeto conta com o apoio 

do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O 

projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para a 

preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da produção científica em 

formato eletrônico; (SciELO, 2018). 

•  

• BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde), denominação original Biblioteca Regional de Medicina: é um organismo 

internacional, especializado, que faz parte da Organização Pan-Americana de Saúde e 

Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS). Atua na área da saúde, buscando 

democratizar o acesso a informação, conhecimento e evidências científicas na área; 

(BIBLIOTECA REGIONAL DE MEDICINA, 2018).  

http://www.fapesp.br/
http://www.bireme.br/
http://www.cnpq.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Pan-Americana_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
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• LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde): criada em 

1985, inicialmente como extensão e evolução do IMLA (Index Medicus Latino-

Americano), criado em 1978, constitui atualmente o principal índice e repositório da 

produção científica e técnica em saúde nos países da América Latina e Caribe (AL&C). 

Coordenada em âmbito regional pela BIREME/OPAS/OMS, é resultado de um esforço 

cooperativo de centenas de Centros Cooperantes de 37 países da América Latina e 

Caribe (AL&C). Atualmente, possui 881 periódicos, 887 mil registros e 474 mil textos 

completos (LILACS, 2018). 

• Cochrane: é uma rede global independente de pesquisadores, profissionais, pacientes, 

cuidadores e pessoas interessadas em saúde. Possuem mais de 37 mil voluntários, de 

mais de 130 países ao redor do mundo dedicados a realizarem revisões sistemáticas com 

metodologia Cochrane para apresentação da melhor evidência científica disponível em 

todo o mundo, com o objetivo de ajudar a tomada de decisão nas diversas áreas da saúde. 

Atualmente, mais de nove mil revisões sistemáticas já foram publicadas na Biblioteca 

Cochrane; (COCHRANE, 2019). 

• ISI Web of Science: é uma plataforma referencial de citações científicas, projetada para 

apoiar pesquisas científicas e acadêmicas com cobertura nas áreas de ciências, ciências 

sociais, artes e humanidades. Web of Science Core Collection é o principal recurso na 

plataforma e inclui mais de 20.000 revistas acadêmicas de alta qualidade revisadas por 

pares e publicadas em todo o mundo, incluindo periódicos de acesso aberto, e mais de 

190.000 processos de conferências. Pode ser acessada por meio do Portal de Periódicos 

da CAPES; (UNIVERSIDADE DE BRASILIA, 2018). 

•  Google Scholar, conhecido também como Google Acadêmico, facilita a pesquisa em 

uma base de dados ampla e confiável. Ele faz uso da bibliografia dos arquivos já 

implementados em sua plataforma, buscando em teses, artigos, dissertações entre outras 

produções. O Google Acadêmico permite que os próprios usuários adicionem suas 

produções. A partir desse banco de dados a plataforma seleciona os trabalhos que são 

mais citados conferindo assim uma relevância maior na hora da pesquisa; 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2017). 
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1.12.4 Avaliação de qualidade na publicação 

 

O GRADE (Grading of Recommendatons Assessment, Development and Evaluaton) é 

um sistema desenvolvido para avaliar a qualidade de artigos científicos, que farão parte de uma 

revisão sistemática, com uma gama de intervenções que podem ser aplicadas em diversos 

contextos. (OXMAN, 2000). É sensível para graduar a qualidade das evidências, e a força das 

recomendações da publicação. Estima-se que mais de 80 intuições internacionais utilizam o 

GRADE, entre elas a Organização Mundial da Saúde (OMS), Centers for Disease Controland 

Prevention (CDC) e a colaboração Cochrane (GALVÃO e PEREIRA, 2015). 

 Neste método geralmente é realizada a classificação de publicações científicas em 

quatro níveis: alta, moderada, baixa ou muito baixa. A qualidade das evidências reflete a 

confiança daquele resultado e o quanto o artigo foi relevante para a análise, levando em 

consideração a disposição de informações necessárias para responder as perguntas propostas 

pela revisão sistemática. Se na revisão sistemática utiliza-se somente artigos classificados como 

de qualidade alta, entende-se que pesquisas futuras dificilmente modificarão o efeito observado. 

Do mesmo modo, a utilização de publicações classificadas como de qualidade muito baixa 

provavelmente causará alterações em suas estimativas com a publicação de novos estudos 

(GALVÃO e PEREIRA, 2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

Analisar as características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais da balantidiose humana por 

meio de revisão sistemática e meta-análise em artigos científicos recuperados em diferentes 

bancos de dados. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Relatar os principais continentes e países de ocorrência da balantidiose humana;  

• Verificar se há fatores que podem favorecer a infecção humana por Balantioides coli;  

• Identificar as manifestações clínicas evidenciadas nos indivíduos infectados por 

Balantioides coli; 

• Relatar os locais de infecções extraintestinais desse protozoário; 

• Identificar as técnicas coproparasitológicas mais utilizadas no diagnóstico da balantidiose 

humana; 

• Verificar a forma evolutiva mais diagnosticada na balantidiose humana nos artigos 

científicos recuperados; 

• Reportar os desfechos clínicos e tratamento realizados. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 RECUPERAÇÃO DOS ARTIGOS EM BASE DE DADOS 

 

Neste estudo foi realizada uma busca sistemática de artigos científicos em base de dados 

sobre balantidiose em humanos. Esta etapa do estudo foi realizada entre julho a outubro de 

2019. Foram utilizados descritores de busca em português, espanhol e inglês (Tabela 1). Além 

dos descritores, também foi realizada a busca dos artigos utilizando as referências bibliográficas 

citadas nos mesmos. Para atingir esse objetivo foram utilizados os bancos de dados Scielo 

(Scientific Electronic Library Online), Pubmed, Medline, Lilacs (Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde), Cochrane Organization, ISI web of Science e Google 

Acadêmico.  
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Tabela 1. Descritores de busca para pesquisa de artigos de balantidiose humana utilizados nas 

bases de dados científicas. 

 

Os artigos científicos recuperados na íntegra nas bases dados foram armazenados em 

pastas do computador. 

 

 

 

 

 

Português Espanhol Inglês

Balantidiose Balantidiose Balantidiosis

Balantidíase Balanthidiasis Balantidiasis

disenteria balantidiana disenteria balantidiana cyliari dysentery

infecção balantidiana Infección balantidiana Balantidium  infection

Balantidium  infecção  Balantidium  Infección Balantidium  infections

B. coli  infecção B. coli  Infección B. coli  infections

Balantidium diarreia Balantidium diarrea Balantidium  diarrhea

Balantidium disenteria Balantidium disentería Balantidium  disenteric

Balantidium colite Balantidium colitis Balantidium  colitis

Balantidium tiflite Balantidium tiflito Balantidium  typhitis

Balantidiose extraintestinal Balantidium extraintestinal Balantidium extraintestinal Balantidium  extraintestinal

Balantidium urina Balantidium orine Balantidium  urine

Balantidium hematuria Balantidium hematuria Balantidium  hematuria

Balantidium urinaria Balantidium urinaria Balantidium  urinary

Balantidium pulmão Balantidium pulmón Balantidium  lung

Balantidium pneumonia Balantidium neumonía Balantidium pneumonia

Balantidium pulmonar Balantidium pulmonar Balantidium  pulmonary

Balantidium  fígado Balantidium hígado Balantidium  liver

Balantidium  abscesso Balantidium absceso Balantidium  abscess

Balantidium  peritonite Balantidium peritonitis Balantidium  peritonitis

Balantidium  peritônio Balantidium peritoneo Balantidium  peritoneum

Balantidium  apendicite Balantidium apendicitis Balantidium appendicitis

Balantidium apêndice Balantidium apéndice Balantidium  appendix

Balantidium  vertebra Balantidium vertebral Balantidium  vertebral

Balantidium  osteomielite Balantidium osteomielitis  Balantidium  osteomyelitis

Balantidium  osso Balantidium hueso Balantidium  bone

Infecção intestinal

Nome da parasitose e/ou da infecção

Infecção na vértebras e óssos

Infecção no peritônio e apêndice

Infecção do trato genito urinário

Infecção do trato respiratório

Infecção hepática

Balantioides

Neobalantidium coli

Neobalantidium 

Nome científico do parasito

Balantidium coli

Balantidium 

Balantioides coli
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3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS EM BASE DE DADOS E ELEGIBILIDADE DOS 

ARTIGOS 

 

Os artigos sobre Balantidiose humana recuperados foram identificados, a partir da 

leitura dos títulos e informações técnicas de publicação, como nome do autor, revista, volume 

e número. Desta forma pode-se remover as repetições de artigos, ou seja, o artigo que foi 

recuperado por mais de uma base de dados. Logo após esta etapa, os artigos foram selecionados 

para etapa de elegibilidade, onde os mesmos foram triados de acordo com a leitura de títulos e 

resumos, sendo verificado os critérios de inclusão e exclusão. 

 Os critérios de inclusão do estudo foram: 

• Artigos científicos disponíveis na íntegra on line ou em bibliotecas e que estavam 

disponíveis para consulta no local da pesquisa; 

• Artigos de casos clínicos de balantidiose em humanos; 

• Artigos epidemiológicos em humanos incluindo estudos prospectivos e 

retrospectivos que relataram a infeção por Balantioides coli; 

• Artigos que relataram infecção por Balantioides coli em humanos independente da 

data de publicação; 

• Artigos recuperados em português, espanhol, inglês, francês, alemão e italiano. 

 

Os critérios de exclusão do estudo foram: 

• Estudos de balantidiose humana somente publicados em forma de 

monografia/dissertação/tese ou em resumo de Congresso; 

• Artigos de epidemiologia molecular, experimentais incluindo inoculações in vitro e 

in vivo; 

• Artigos de revisão da parasitose e capítulos de livro; 

• Artigos epidemiológicos que pretenderam detectar Balantioides coli em humano, 

mas que não diagnosticaram o parasito; 

• Artigos que incluíram somente amostras biológicas de outros animais e amostras 

ambientais; 

• Artigos não publicados em português, espanhol, inglês, francês, alemão e italiano. 
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3.3 INCLUSÃO DOS ARTIGOS E TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

Os artigos elegíveis incluídos no estudo foram submetidos a leituras rebuscadas. Estas 

tinham como objetivo recuperar informações, que foram armazenadas em planilhas do 

Microsoft Excel®. As informações pesquisadas nos artigos foram:  

• Ano: ano da publicação do artigo; 

• Autores: Nome do (s) autor (es) do artigo; 

• País/Continente: Local de ocorrência da infecção humana: foi recuperada 

informação do país do paciente e/ou pessoa da incluída no estudo. No entanto, 

quando esta informação não era relatada no texto, buscou-se informações do 

hospital do atendimento, seguida pela Instituição de processamento da amostra 

biológica e por último o país da Instituição ao qual pertencia os autores. A partir 

da informação do país, pode-se determinar o continente. 

• Desenho do estudo: O estudo foi classificado em Relato de caso clínico ou 

epidemiológico; 

• Etnia: Informação do grupo étnico e/ou da cor de pele do indivíduo. A 

classificação da cor da pele seguiu o padrão do IBGE (2015); 

• Idade/Grupo populacional: A idade do indivíduo participante do estudo foi 

prioritariamente recuperada em números. No entanto, nem sempre a mesma 

poderia estar disponível desta forma, sendo obtida mediante uma classificação 

prévia dos autores como criança, adolescente, adulto ou idoso. 

 

A partir das idades recuperadas em números foi possível classificar os indivíduos 

participantes dos estudos em crianças, aqueles que tinham entre zero a 12 anos, adolescentes 

entre 13 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos e idosos aqueles que tinham idade igual ou maior 

que 60 anos. Esta classificação seguiu os esquemas de categorização utilizados por Esteban et 

al. (1998) e pelo Estatuto do Idoso (Brasil, 2003). Grupo populacional: As informações dos 

tipos dos grupos populacionais incluídos nos estudos epidemiológicos também foram 

recuperadas e armazenadas nas planilhas. 

• N amostral/P: As informações referentes a quantidade de pessoas incluídas no 

estudo foram catalogadas na variável número amostral (N amostral) e as 

informações referentes a quantidade de pessoas positivas, ou seja, que estavam 
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infectadas pelo parasito foi catalogada na variável positividade para a parasitose 

(P);  

• Comorbidade/ Infecções concomitantes: foi incluída nesta variável 

informações referentes a outras doenças e/ou patógenos infectantes nos 

indivíduos incluídos no estudo; 

• Uso de álcool e/ou cigarro: Hábito de ingerir frequentemente bebidas alcóolicas 

e/ou de fazer uso de cigarros pelos indivíduos incluídos no estudo; 

• Proximidade com suínos e/ou seus excretas: Quando os indivíduos incluídos 

nos estudos manipulavam ou coabitavam lugares próximos com suínos e/ou seus 

excretas; 

• Histórico de viagem: se o indivíduo incluído no estou relatou viagens; 

• Balantidiose intestinal e/ou extraintestinal: quando o parasito foi detectado no 

trato gastrintestinal a infecção foi classificada como Balantidiose intestinal. 

Quando a infecção era detectada em órgãos intestinais pouco frequentes, os 

mesmos foram descritos. Já quando o parasito foi detectado em outros órgãos, a 

infecção foi considerada como extraintestinal.  

• Manifestações clínicas: Sintomas relatados nos indivíduos infectados; 

• Localização extraintestinal: Órgãos e/ou tecidos onde o parasito foi 

diagnosticado; 

• Amostra fecal coletada/com ou sem conservante/número de amostras: 

Informações referentes ao diagnóstico coproparasitológico mediante a conduta 

de solicitar ou não a coleta de amostra fecal do paciente foi inserida na planilha, 

bem como o procedimento de coleta incluindo a utilização ou não de conservante 

químico e o número de amostras fecais coletadas. 

• Técnica laboratorial: Foi incluído nesta variável o nome da técnica 

coproparasitológica utilizada e/ou outras técnicas laboratoriais que foram 

importantes para o diagnóstico da parasitose, principalmente nos casos 

extraintestinais.  

• Forma evolutiva do parasito: Informações das formas evolutivas do parasito 

diagnosticas, ou seja, trofozoíta e/ou de cisto foram resgatadas. 

• Tratamento: procedimento utilizado para eliminar a infecção pelo parasito, 

tendo sido ele medicamentoso ou cirúrgico. 
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• Diagnóstico de cura: Quando foi relatado no artigo a realização de exames 

laboratoriais após o tratamento parasitológico do indivíduo; 

• Desfecho clínico: Informações quando presentes nos artigos da conclusão final 

do diagnóstico e/ou do tratamento do indivíduo incluído no estudo, sendo este 

classificado em recuperado, quando havia pelo menos a informação da cura 

clínica do indivíduo e ou óbito, quando o indivíduo falecia.  

 

Caso a informação pesquisada não estivesse presente no artigo, a mesma foi classificada 

com a letra N, que significa não relatada. 

 

3.4 QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS ESTUDOS 

 

A qualidade dos artigos foi analisada de acordo com a abordagem GRADE (Grading of 

Recommendations Assesment, Development and Evaluation) (OXMAN, 2004), sendo o 

sistema de pontuação de cada artigo analisado de acordo com o quadro 1. Nesta análise foi 

incluído somente os artigos que tinham informações do diagnóstico coproparasitológico. A 

análise foi realizada de forma conjunta por dois avaliadores. Após a análise, os artigos foram 

classificados em baixa qualidade, aqueles que tiveram a pontuação de 0 a 3 pontos, média, 

aqueles que tiveram a pontuação de 4 a 6, alta de 7 e 8 e muito alta aqueles que tiveram a 

pontuação de 9 e 10. Independente da pontuação nenhum artigo foi excluído desta revisão 

sistemática. 

 

Quadro 1. Pontuação das informações recuperadas nos artigos científicos de acordo com a 

abordagem Grade. 

 

 

Variáveis Informações recuperadas Ponto 

Idade do grupo amostral 1

Sexo do grupo amostral 1

Local do estudo Pais 1

Patogenia e Manifestação clínica Sintoma 1

Tipo de amostra de fezes coletada (conservante) 1

Tipo de amostra de fezes coletada (quantidade) 1

Técnicas parasitológicas realizada 2

Forma evolutiva evidenciada 1

Diagnóstico de cura 1

10Total de pontos

Descrição da casuística
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3.5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As informações referentes a revisão sistemática foram apresentadas de forma descritiva, 

por meio de dados qualitativos e quantitativos em tabelas. O número de publicações de artigos 

científicos de balantidiose humana foram plotados em diferentes gradientes de cores no mapa 

Mundi utilizando o software Arcgis® versão 10.5. Quando os artigos traziam informações 

completas da sua amostragem distribuída em diferentes categorias, estas foram então 

comparadas por meio do teste estatístico do qui-quadrado utilizando o nível de significância de 

5%, que foi calculado com o software GraphPad Prism® versão 6. Além disso, as informações 

que puderam ser recuperadas dos artigos epidemiológicos foram submetidas a meta-análise de 

proporção por meio do gráfico Forest Plot utilizando um intervalo de confiança de 95%. O 

índice de heterogeneidade (I2) foi utilizado para avaliar a consistência das informações descritas 

nos artigos com 5% de significância. Um I2 superior a 50% indica heterogeneidade substancial 

e, acima de 75%, heterogeneidade considerável. Todos esses testes foram rodados utilizando o 

programa de linguagem computacional R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

A partir da pesquisa de artigos com diferentes descritores referentes ao tema Balantidiose 

humana nos bancos de dados Google acadêmico (GA), Lilacs, Medline, Pubmed, Scielo, ISI 

web of Science e Cochrane pode-se verificar um grande número de resultados referentes a 

temática. Nesta busca verificou-se que o GA foi o que apresentou o maior número de resultados 

(inglês – 122.566, português – 81.095 e espanhol – 131.564), independentemente do idioma 

utilizado nos descritores. Ao se realizar a pesquisa com os descritores em inglês nas bases de 

dados verificou-se que, além do GA, o Medline e ISI web of Science foram os que apresentaram 

maior número de resultados. Situação inversa em relação ao Medline e ISI web of Science foi 

observado ao utilizar os descritores em português. Já com os descritores em espanhol, além do 

GA, o maior número de resultados das buscas foi principalmente evidenciado no ISI web of 

Science e Pubmed (Tabela 2). 
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Tabela 2. Resultados evidenciados a partir de buscas ativas em banco de dados acadêmicos eletrônicos referentes a temática Balantidiose humana utilizando 

diferentes descritores nos idiomas inglês, português e espanhol. 

 

 

Descritor em inglês GA Lilacs Medline Pubmed Scielo ISI Cochrane Descritor em português GA Lilacs Medline Pubmed Scielo ISI Cochrane Descritor em espanhol GA Lilacs Medline Pubmed Scielo ISI Cochrane

Balantidium coli 12000 62 366 296 33 1241 2 Balantidium coli 12000 62 366 296 33 1241 2 Balantidium coli 12000 62 366 296 33 1241 2

Balantidium 14000 75 420 404 39 1347 3 Balantidium 14000 75 420 404 39 1347 3 Balantidium 14000 75 420 404 39 1347 3

Balantioides coli 4 0 0 5 0 7 0 Balantioides coli 4 0 0 5 0 7 0 Balantioides coli 4 0 0 5 0 7 0

Balantioides 40 0 0 5 0 3 0 Balantioides 40 0 0 5 0 3 0 Balantioides 40 0 0 5 0 3 0

Neobalantidium coli 63 0 5 6 0 24 0 Neobalantidium coli 63 0 5 6 0 24 0 Neobalantidium coli 63 0 5 6 0 24 0

Neobalantidium 59 0 5 7 0 28 0 Neobalantidium 59 0 5 7 0 28 0 Neobalantidium 59 0 5 7 0 28 0

Balantidiosis 0 34 5 0 1 0 0 Balantidiose 315 33 5 0 0 353 0 Balantidiosis 0 34 5 0 1 0 0

Balantidiasis 0 33 5 0 1 0 0 Balantidíase 254 35 35 0 0 10 0 Balanthidiasis 236 34 33 0 0 10 0

cyliari dysentery 0 0 0 0 1 0 0 disenteria balantidiana 23 0 0 0 0 0 0 disenteria balantidiana 23 0 0 0 0 0 0

Balantidium  infection 420 47 305 420 4 845 0 infecção balantidiana 41 0 0 0 0 0 0 Infección balantidiana 9900 47 0 420 4 0 0

Balantidium  infections 449 41 305 449 6 712 0 Balantidium  infecção 1230 38 0 0 0 0 0  Balantidium  Infección 70800 38 248 420 2 0 0

B. coli  infections 359 200 16799 421 2 350 0 B. coli  infecção 35.500 29 397 0 29 0 0 B. coli  Infección 9900 147 396 366 53 0 0

Balantidium  diarrhea 4.960 7 37 359 4 489 0 Balantidium  diarreia 449 7 28 45 1 6 0  Balantidium diarreia 1.480 12 30 6 4 49 0

Balantidium  dysentery  4.300 3 4 30 4 263 0 Balantidium  disenteria 258 0 0 400 0 16 0 Balantidium  disentería  1.090 0 0 4 0 16 0

Balantidium  colitis 2.210 5 33 18 2 196 0 Balantidium  colite 186 4 26 0 2 13 0 Balantidium  colitis 2.210 5 33 18 2 196 0

Balantidium  typhitis 306 0 0 3 0 0 0 Balantidium  tiflite 0 0 0 0 0 1 0 Balantidium  typhitis 306 0 0 0 2 0

Balantidium  extraintestinal 739 0 0 3 1 59 0 Balantidium  extraintestinal 739 0 0 3 1 59 0 Balantidium  extraintestinal 739 0 0 3 1 59 0

Balantidium  urine 59100 0 0 92 0 138 0 Balantidium  urina 9.550 0 0 92 0 2 0 Balantidium  orina 479 0 3 0 0 14 0

Balantidium  hematuria 354 0 0 17 0 14 0 Balantidium  hematuria 354 0 0 17 0 14 0 Balantidium  hematuria 354 0 0 17 0 354 0

Balantidium  pulmonary 4980 0 0 113 1 141 0 Balantidium  pulmonar 774 0 10 14 0 24 0 Balantidium  pulmonar 774 0 10 14 0 24 0

Balantidium lung 5550 0 0 88 2 201 0 Balantidium  pulmão 669 0 4 9 0 1 0 Balantidium  pulmón 3900 0 8 0 1 5 0

Balantidium pneumonia 3.780 0 4 2 0 127 0 Balantidium pneumonia 3.780 0 4 2 0 127 0 Balantidium neumonía  3.230  0 3 0 0 4 0

Balantidium  liver  6.600  2 15 13 1 318 0 Balantidium  fígado 197 0 6 0 0 2 0 Balantidium  hígado 542 0 7 0 1 10 0

Balantidium  abscess 3500 7 34 7 0 120 0 Balantidium  abscesso 94 7 31 4 0 2 0 Balantidium  absceso 403 7 31 7 0 14 0

Balantidium  peritonitis  1.230 2 6 4 0 86 0  Balantidium  peritonite  57 0 5 0 0 6 0 Balantidium  peritonitis  1 231 2 6 4 0 86 0

Balantidium  peritoneum 1200 0 0 0 0 25 0 Balantidium  peritônio 15 0 0 0 0 1 0 Balantidium  peritoneum 1200 0 0 0 0 25 0

 Balantidium  apendicitis 772 1 5 5 0 8 0 Balantidium  apendicite 31 1 5 0 0 0 0  Balantidium  apendicitis 772 1 5 5 0 8 0

Balantidium  appendix 3080 0 12 3 0 88 0 Balantidium  apêndice 368 1 1 1 0 2 0 Balantidium apéndice 368 1 1 1 0 2 0

Balantidium  vertebral 314 0 1 1 0 15 0 Balantidium  vértebra  121  0 0 1 0 4 0 Balantidium  vertebral 314 0 1 1 0 15 0

 Balantidium  osteomyelitis 457 0 1 1 0 24 0 Balantidium  osteomielite  22 0 1 0 0 0 0  Balantidium  osteomielitis 526 0 1 1 0 2 0

Balantidium  bone 3870 0 2 2 0 102 0  Balantidium  osso 80 0 0 0 0 0 0  Balantidium  hueso 172 0 0 0 0 3 0

Total 122.566 519 18.369 2.774 102 6.971 5 Total 81.095 292 1.354 1.311 105 3.293 5 Total 131.564 465 1.617 2.010 143 3.546 5
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Mediante as buscas com os descritores, pode-se recuperar 915 artigos nas bases de dados 

acessadas. A partir da leitura dos títulos e informações técnicas de publicação, como o nome 

do autor, da revista, volume e número, 350 repetições foram retiradas da análise, permanecendo 

565 estudos. Estes seguiram para a etapa de elegibilidade. Nesta, os estudos foram submetidos 

a leitura de títulos e resumos, sendo verificado os critérios de inclusão e exclusão. Mediante os 

mesmos, foram excluídos da análise 484 estudos, que não contemplavam tais critérios, 

permanecendo 81 artigos científicos, que foram considerados elegíveis. Todos esses artigos 

foram lidos integralmente e mediante isto, notou-se que dois artigos científicos com títulos e 

revistas diferentes possuíam as mesmas informações, que foram publicadas pelo mesmo grupo 

de pesquisadores. Desta forma, foi incluído no estudo aquele que possuía informações mais 

completas acerca da temática abordada e que retratava diretamente a balantidiose humana, 

sendo, então o outro artigo descartado desta análise sistemática, permanecendo, 80 publicações 

(Figura 6). Destes 64 se tratavam de relatos de casos clínicos e 16 estudos epidemiológicos, 

somente neste último grupo foi possível realizar a meta-análise (Tabelas 3 a 6). Todos esses 

artigos analisados de forma conjunta, representaram um total de 14.647 indivíduos 

participantes, representados nas tabelas (Tabelas 5 e 6).  

 

 

 

Figura 6. Fluxograma da seleção de artigos sobre Balantidiose humana analisados na revisão 

sistemática e meta-análise. 
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Embora 14.647 indivíduos participantes tenham sido incluídos nesta revisão, somente 

388 (2,65%) foram considerados potencialmente infectados com o protozoário Balantioides 

coli. Ao se estratificar os artigos elegíveis em intervalos de publicação a cada 18 anos, 

verificou-se que a maioria (55%) ficou inserido no intervalo de produções publicadas no 

período de ano mais recente (2000 a 2018). De forma geral, a proporção de indivíduos 

infectados neste período mostrou-se significativamente maior do que nos outros intervalos de 

anos (Figura 8B). Observou-se uma diminuição de recuperação de artigos científicos sobre 

balantidiose humana, à medida em que os artigos iam se tornando mais antigos (Tabela 3). No 

entanto, a maior positividade humana para a parasitose foi evidenciada entre 1964 a 1981 

(29,9%), seguido pelo intervalo referente aos anos de 2000 a 2018 (27,8%) e 1946 a 1963 

(27,3%). Ao se comparar a amostragem dos indivíduos inseridos nos períodos de 1964 a 1981 

com os artigos publicados em 1982 a 1999 e 2000 a 2018, verificou-se resultados 

estatisticamente significativos, ou seja, p<0,05 (Tabela 3). Ao se comparar os artigos nas 

categorias de intervalo de publicação a cada 18 anos, verificou-se um índice de heterogeneidade 

de 94% (p<0,05), e uma proporção do evento balantidiose humana ocorrer nos anos 2000 a 

2018 (Figura 8B). 

Em relação ao Continente, verificou-se que a maioria dos artigos científicos recuperados 

e elegíveis foram publicados em países da América do Sul 25 (31,3%), seguido da Ásia 23 

(28,8%) e dos artigos da América do Norte 13 (16,3%). No entanto, a maior número de 

indivíduos com balantidiose foi detectado na Ásia. Ao se comparar a amostragem deste 

continente com os indivíduos incluídos na América do Norte e Oceania não foi observado 

diferenças estatística significativa (Tabela 3). No mapa, Figura 7, vê-se a quantidade de estudos 

recuperados em cada país e a quantidade plotada em gradiente de cores. Ressalta-se neste o 

maior número de publicações recuperadas no Brasil e Índia. 
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Mediante a meta-análise dos estudos epidemiológicos representada pelo Forest Plot 

(Figura 8A), foi possível estratificar as publicações em subgrupos, sendo verificado as maiores 

proporções de acontecimentos do evento balantidiose humana na América do Sul e na América 

do Norte. Na variável continente, o índice de heterogeneidade mostrou-se maior que 50% e 

estatisticamente significativo. 

Em relação aos dados demográficos dos indivíduos incluídos nos estudos, foi observado 

que na maioria, não havia informações sobre a etnia, e dentre os estudos que informaram tal 

variável, grande parte incluíram grupos indígenas. Já em relação a faixa etária, pode-se observar 

que grande parte dos artigos incluiu indivíduos adultos em sua casuística. No entanto, a maioria 

dos indivíduos não tiveram esta informação declarada no artigo, sendo tal fato essencialmente 

observado nos estudos epidemiológicos. Dentre os artigos que relataram a idade dos indivíduos, 

a maior positividade para B. coli foi evidenciada no grupo dos adultos, classificados neste 

estudo como aqueles que tinham entre 20 a 59 anos de idade, seguidos pelas crianças, ou seja, 

aqueles que tinham zero a 12 anos. O gênero fisiológico dos indivíduos incluídos nos artigos, 

nem sempre foi estratificado nos estudos epidemiológicos, que incluíram ambas as categorias, 

ou seja, masculino e feminino, sendo esta informação denominada neste estudo como “Todos”, 

correspondente a mais de 50% da proporção das pessoas parasitadas, ao se analisar todos os 

positivos. Nos artigos que traziam a informação de gênero de forma clara, o sexo masculino foi 

Figura 7. Distribuição geográfica dos artigos científicos sobre Balantidiose 

humana incluídos neste estudo. Fonte: Do autor. 



  

 55 

 

o que apresentou a maior casuística da infecção, se destacando na amostragem dos relatos de 

caso clínico (Tabela 4). 

Metade dos artigos relataram que os indivíduos apresentavam alguma comorbidade e/ou 

infecções concomitantes por outros agentes biológicos. A associação destas com a infecção por 

B. coli correspondeu a um valor proporcional em relação aos indivíduos positivos de 13,7% na 

análise de todos os artigos recuperados. Somente em cinco artigos, correspondendo a cinco 

indivíduos da casuística, foi evidenciado a informação do uso de excessivo de álcool.  

A informação ter proximidade com suíno de forma permanente e/ou eventual estava 

presente em 27,5% dos artigos científicos, correspondendo a mais de um terço dos indivíduos 

infectados. Além disso, a variável proximidade com suíno apresentou diferença estatística 

(p<0,05), ao se comparar os diferentes grupos de indivíduos classificados de acordo com a 

informação disponibilizada no artigo (Tabela 3). Além disso, poucos foram os artigos, ou seja, 

6,3% que associaram a informação de histórico de viagem com a balantidiose humana (Tabela 

4). 

A localização do ciliado no segmento grosso do intestino, seu habitat de eleição, 

proporcionalmente representou mais de 90% dos indivíduos infectados, sendo a localização 

extraintestinal observada somente em 22 indivíduos. A localização extraintestinal foi 

principalmente evidenciada nos estudos de relato de casos clínicos onde o parasito 

potencialmente estava infectando o trato geniturinário, seguido pelo pulmão, peritônio, fígado, 

globo ocular, vesícula biliar e vértebra. Cerca de 48% dos estudos não relataram a presença ou 

ausência de sintomas nos indivíduos incluídos em sua amostragem. Dentre aqueles que 

relataram esta informação, os casos sintomáticos corresponderam a maioria (43%). As 

manifestações clínicas mais relatadas referentes a forma intestinal foram disenteria e tenesmo; 

e na infecção extraintestinal foram disúria, dispneia, hemoptise, dor no hipocôndrio direito, 

distensão abdominal, visão turva e fotofobia (Tabela 4).  

Ao se recuperar informações referentes ao diagnóstico, pode-se verificar que mais de 

38% dos artigos não informaram se utilizaram ou não conservante químico na coleta das 

amostras fecais, também não informaram a quantidade de amostras coletadas e nem a técnica 

coproparasitológica utilizada. Dentre os artigos que traziam estas informações, a maioria 

relatou ter coletado a amostra sem conservante químico, sendo esta informação principalmente 

evidenciada em estudos de relatos de casos clínicos. De forma geral, o exame direto (17,5%), 
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seguido pela associação de exame direto e sedimentação (5%) foram as informações de técnicas 

coproparasitológicas mais recuperadas nos artigos e proporcionalmente no diagnóstico da 

balantidiose nos indivíduos infectados, 41,3% e 7,5%, respectivamente (Tabela 4).  

Outras técnicas de diagnóstico laboratorial, além do coproparasitológico, também foram 

relatadas, sendo essas informações principalmente recuperadas nos relatos de casos clínicos 

onde havia dados de manifestações clínicas compatíveis com infecção extraintestinal. As mais 

relatadas foram necropsia, biópsia e sedimentoscopia da urina. As demais técnicas laboratoriais, 

na grande maioria das vezes foram relatadas de forma pontual, em casos clínicos extraintestinais 

muito específicos. O trofozoíta foi a forma evolutiva mais diagnosticada nas fezes das pessoas 

infectadas, sendo proporcionalmente detectado em 56,4%. Esta forma evolutiva também foi a 

mais detectada em outros tipos materiais, como nas amostras de urina, material geniturinário, 

amostras teciduais de biopsia e necropsia, lavado broncoalveolar, aspirado de abscesso e 

material ocular (Tabela 4).   

A associação dos fármacos ciclinas com os derivados azólicos representados 

principalmente pela tetraciclina e metronidazol foi o tratamento mais relatado nos indivíduos 

parasitados com B. coli. Pode-se verificar também que mais que 60% dos indivíduos parasitados 

incluídos nos estudos foram submetidos a diagnóstico de cura, ou seja, submetidos a exames 

laboratoriais após o tratamento. No entanto, a recuperação total do indivíduo, a cura clínica e/ou 

parasitológica, só foi relatada proporcionalmente em 36,3% da casuística de infectados. O óbito, 

ou seja, estudos com cadáveres e/ou o evento da morte durante o relato do caso clínico esteve 

presente em 13 (16,3%) artigos, representando 17 pessoas. Destas, somente 12 foram 

submetidas a diagnóstico post mortem. 

Todos os artigos científicos recuperados que realizaram o diagnóstico 

coproparasitológico tiveram as suas informações analisadas por meio de um quadro que 

pleiteava informações gerais, de manifestação clínica, diagnóstico e tratamento, previamente 

descrito na seção de materiais e métodos. A partir desta análise, verificou-se que a maioria dos 

artigos apresentou as informações publicadas classificadas como de média qualidade, estando 

esta qualificação atribuída, tanto aos relatos de casos clínicos como aos estudos 

epidemiológicos. Além disso, ao se comparar os artigos agrupados na classe de média qualidade 

com as demais, pode-se observar relevância estatística com os aqueles classificados em baixa 

e alta qualidade. 
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Tabela 3. Valores absolutos e proporcionais de artigos científicos e de indivíduos infectados com 

Balantioides coli em relação a casuística recuperada em bases de dados, analisadas por diferentes 

variáveis. 

 

*Variável de referência utilizada na comparação com as demais categorias 
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Tabela 4. Valores absolutos e proporcionais de artigos científicos e de indivíduos infectados com 

Balantioides coli em relação a casuística recuperada em bases de dados, analisadas por diferentes 

variáveis (continuação). 

 
Variáveis Estudos revisados (n=80)

Quantidade relatos de 

casos (n=64)

Quantidade de estudos 

epidemiológicos (n=16)

Nº positivos 

(n=388)

Etnia

Branco 8 (10%) 8 (12,5%) 0 8 (2,1%)

Preto 4 (5%) 4 (6,3%) 0 5 (1,3%)

Pardo 1 (1,3%) 1 (1,6%) 0 1 (0,3%)

Índio 7 (8,8%) 5 (7,9%) 2 (12,5%) 36 (9,3%)

Amarelo 1 (1,3%) 1 (1,6%) 0 1 (0,3%)

Não relatado 60 (75%) 46 (71,8%) 14 (87,5%) 337 (86,9%)

Idade

Criança 28 (35%) 21 (32,8%) 7 (43,8%) 80 (20,6%)

Adolescente 10 (12,5%) 7 (10,9%) 3 (18,8%) 13 (3,4%)

Adulto 45 (56,3%) 40 (62,5%) 5 (31,3%) 128 (33%)

Idoso 23 (28,8%) 20 (31,3%) 3 (18,8%) 20 (5,2%)

Não relatado 6 (7,5%) 0 6 (37,5%) 147 (37,9%)

Sexo

Masculino 40 (50%) 39 (60,9%) 1 (6,1%) 51 (13,2%)

Feminino 27 (33,8%) 25 (39%) 2 (12,5%) 32 (8,2%)

Todos 16 (20%) 2 (3,1%) 14 (87,5%) 216 (55,6%)

Não relatado 2 (2,5%) 2 (3,1%) 0 88 (22%)

Comorbidade/ infecções concomitantes

Sim 40 (50%) 37 (57,8%) 3 (18,8%) 53 (13,7%)

Não 40 (50%) 27 (42,2%) 13 (81,3%) 335 (86,3%)

Uso de álcool

Sim 5 (6,3%) 5 (7,8%) 0 5 (1,3%)

Não 75 (93,8%) 59 (92,2%) 16 (100%) 383 (98,7%)

Histórico de viagem

Sim 5 (6,3%) 5 (7,8%) 0 5 (1,3%)

Não 75 (93,7%) 59 (92,2%) 16 (100%) 383 (98,7%)

Infecção

Intestinal 54 (67,8%) 40 (62,5%) 14 (87,5%) 362 (93,3%)

Extraintestinal 22 (27,5%) 20 (31,3%) 2 (12,5%) 22 (5,7%)

Instestinal e extraintestinal 4 (5%) 4 (6,3%) 0 4 (1%)

Localização da infecção

Apêndice 2 (2,5%) 1 (1,5%) 1 (6,3%) 3 (0,8%)

Fígado 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Globo ocular 2 (2,5%) 2 (3,1%) 0 2 (0,5%)

 Peritônio 2 (2,5%) 2 (3,1%) 0 2 (0,5%)

Pulmonar 3 (3,8%) 3 (4,7%) 0 3 (0,8%)

Trato geniturinário 13 (16,3%) 12 (18,8%) 1 (6,3%) 14 (3,6%)

Vértebra 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Apêndice e peritônio 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Intestino e Pulmão 2 (2,5%) 2 (3,1%) 0 2 (0,5%)

Vesícula biliar e Ascite 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Apêndice, pulmonar, fígado e peritônio 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Tipos de infecção

Sintomático 62 (77,5%) 56(87,5%) 6 (37,5%) 167 (43%)

Assintomático 2 (2,5%) 0 2 (12,5%) 31 (8%)

Não relatou 19 (23,8%) 10 (15,6%) 9 (56,3%) 190 (48,9%)

Manfestações Clínicas

Cólica 32 (40%) 29 (45,3%) 3 (18,7%) 36 (9,3%)

Disenteria 24 (30%) 24 (37,5%) 0 120 (30,9%)

Diarreia 30 (37,5%) 25 (39,0%) 5 (31,3%) 33 (8,5%)

Tenesmo 8 (10%) 8 (12,5%) 0 96 (24,7%)

Dificuldade de locomoção 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,25%)

Oligúria 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,25%)

Disúria 6 (7,5%) 4 (6,3%) 2 (12,5%) 6 (1,5%)

Prurido vaginal 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,25%)

Dispneia 6 (7,5%) 6 (9,4%) 0 6 (1,5%)

Hemoptise 2 (2,5%) 2 (3%) 0 2 (0,5%)

Dor no hipocôndrio direito 2 (2,5%) 2 (3%) 0 2 (0,5%)

Distensão abdominal 2 (2,5%) 2 (3%) 0 2 (0,5%)

Visão turva 2 (2,5%) 2 (3%) 0 2 (0,5%)

Fotofobia 2 (2,5%) 2 (3%) 0 2 (0,5%)
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Tabela 4. Valores absolutos e proporcionais de artigos científicos e de indivíduos infectados com 

Balantioides coli em relação a casuística recuperada em bases de dados, analisadas por diferentes 

variáveis (continuação). 

 
Variáveis Estudos revisados (n=80)

Quantidade relatos de 

casos (n=64)

Quantidade de estudos 

epidemiológicos (n=16)

Nº positivos 

(n=388)

Amostra fecal coletada 2 (2,5%) 2 (3%) 2 (12,5%) 2 (0,5%)

Sim 62 (77,5%) 47 (73,4%) 15 (93,7%) 364 (93,8%)

Não 18 (22,5%) 17 (26,5%) 1 (6,3%) 24 (6,2%)

Uso de conservante químico na amostra fecal

Com conservante 6 (7,5%) 1 (1,6%) 5 (31,3%) 127 (32,7%)

Sem conservante 15 (18,8%) 12 (18,7%) 3 (18,7%) 41 (10,5%)

Não relatado 43 (53,7%) 36 (56,3%) 7 (43,7%) 196 (50,5%)

Não coletado 18 (22,5%) 17 (26,6%) 1 (6,3%) 24 (6,2%)

Quantidade (Nº) de amostras de fezes coletadas

Uma 8 (10%) 2 (3,1%) 6 (37,5%) 50 (12,8%)

Duas 7 (8,7%) 5 (7,8%) 1 (6,3%) 8 (2%)

Três 11 (13,7%) 10 (15,6%) 1 (6,3%) 13 (3,3%)

Cinco 2 (2,5%) 2 (3,1%) 0 3 (0,8%)

Seis 2 (2,5%) 1 (1,5%) 1 (6,3%) 2 (0,5%)

Não aplicável 18 (22,5%) 17 (26,6%) 1 (6,3%) 24 (6,2%)

Não relatado 37 (46,3%) 30 (46,8%) 7 (43,7%) 288 (74,2%)

Técnicas coproparasitológicas laboratoriais - 

fundamento

Sedimentação 5 (6,3%) 2 (3,1%) 3 (18,7%) 14 (3,6%)

Exame direto 14 (17,5%) 11 (17,2%) 3 (18,7%) 160 (41,3%)

Flutuação 2 (2,5%) 0 2 (12,5%) 19 (4,9%)

Coloração permanente de material fecal 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Exame direto e sedimentação 4 (5,0%) 2 (3,1%) 2 (12,5%) 29 (7,5%)

Exame direto e coloração permanente 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Sedimentação e flutuação 1 (1,3%) 0 1 (6,3%) 1 (0,3%)

Exame direto, sedimentação e coloração 

permanente
2 (2,5%) 0 2 (12,5%) 4 (1,0%)

Sedimentação, flutuação e termohidrotropismo 1 (1,3%) 0 1 (6,3%) 1 (0,3%)

Exame direto, flutuação, sedimentação, 

coprocultura e coloração permanente
1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Não relatado 31 (38,8%) 30 (46,8%) 1 (6,3%) 133 (34,3%)

Não aplicável 18 (22,5%) 17 (26,6%) 1 (6,3%) 24 (6,2%)

Outras técnicas laboratoriais

Sedimentoscopia da urina 8 (10%) 8 (12,5%) 0 9 (2,3%)

Coloração permanente de material geniturinário 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Exame de imagem 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Biopsia 8 (10%) 7 (10,9%) 1 (6,3%) 10 (2,5%)

Necropsia 9 (11,3%) 9 (14,0%) 0 12 (3%)

Sedimentoscopia da urina e coloração permanente 

de mateiral geniturinário 2 (2,5%) 1 (1,5%) 1 (6,3%) 3 (0,8%)

Exame de imagem e coloração permanente de 

líquido do edema 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Exame de imagem e biópsia 4 (5,0%) 4 (6,3%) 0 4 (1,0%)

Exame direto do lavado broncoalveolar e exame de 

imagem 3 (3,8%) 3 (4,7%) 0 3 (0,8%)

Biopsia, exame direto do lavado broncoalveolar e 

exame de imagem 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Exame de imagem, coloração permanente do 

abscesso e exame direto de abscesso hepático 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Lavado broncoalveolar, sedimentoscopia da urina e 

coloração permanente do sedimento urinário 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Coloração permanente do trato geniturinário, 

exame direto do fluido genital e endoscopia 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,3%)

Coloração permanente, cultivo in vitro  de material 

ocular e exame direto de material de lente 2 (2,5%) 2 (3,1%) 0 2 (0,5%)

Não aplicável 37 (46,3%) 23 (35,9%) 14 (87,5%) 338 (87,1%)

Forma evolutiva evidenciada nas fezes

Trofozoíta 20 (25%) 19 (29,7%) 1 (6,3%) 219 (56,4%)

Cisto 3 (3,8%) 1 (1,5%) 2 (12,5%) 24 (6,2%)

Trofozoíta e cisto 7 (8,8%) 6 (9,4%) 1 (6,3%) 8 (2%)

Não relatado 16 (20%) 4 (6,3%) 11 (68,8%) 92 (23,7%)

Negativo 20 (25%) 19 (29,7%) 1 (6,3%) 21 (5,4%)

Não aplicável 18 (22,5%) 17 (26,6%) 1 (6,3%) 24 (6,2%)

Forma evolutiva evidenciada na 

sedimentoscopia da urina

Trofozoíta 7 (8,8%) 7 (10,9%) 0 8 (2%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,26%)

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0

Forma evolutiva evidenciada na coloração 

permanente de material geniturinário

Trofozoíta 0 0 0 0

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 0 0 0 0

Não relatado 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,26%)

Negativo 0 0 0 0
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  Tabela 4. Valores absolutos e proporcionais de artigos científicos e de indivíduos infectados com Balantioides 

coli em relação a casuística recuperada em bases de dados, analisadas por diferentes variáveis (continuação). 

 Variáveis Estudos revisados (n=80)
Quantidade relatos de 

casos (n=64)

Quantidade de estudos 

epidemiológicos (n=16)

Nº positivos 

(n=388)

Forma evolutiva evidenciada na biopsia

Trofozoíta 6 (7,5%) 6 (9,4%) 0 7 (1,8%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,26%)

Não relatado 1 (1,3%) 0 1 (6,3%) 2 (0,5%)

Forma evolutiva evidenciada na necropsia

Trofozoíta 9 (11,3%) 9 (14%) 0 12 (3%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 0 0 0 0

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0

Forma evolutiva evidenciada na 

sedimentoscopia da urina e coloração 

permanente de mateiral geniturinário

Trofozoíta 1 (1,3%) 0 1 (6,3%)* 1 (0,26%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 2 (2,5%) 1 (1,5%) 1 (6,3%)* 2 (0,5%)

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0

Forma evolutiva evidenciada no exame de 

imagem e coloração permanente de líquido do 

edema

Trofozoíta 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,26%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 0 0 0 0

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0

Forma evolutiva evidenciada no exame de 

imagem e biopsia

Trofozoíta 3 (3,8%) 3 (4,7%) 0 3 (0,8%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,26%)

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0

Forma evolutiva evidenciada no exame direto do 

lavado broncoalveolar e exame de imagem

Trofozoíta 3 (3,8%) 3 (4,7%) 0 3 (0,8%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 0 0 0 0

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0

Forma evolutiva evidenciada na biopsia, exame 

direto do lavado broncoalveolar e exame de 

imagem

Trofozoíta 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,26%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 0 0 0 0

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0

Forma evolutiva evidenciada no exame de 

imagem, coloração permanente do abscesso e 

exame direto de abscesso hepático

Trofozoíta 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,26%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 0 0 0 0

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0
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Tabela 4. Valores absolutos e proporcionais de artigos científicos e de indivíduos infectados com Balantioides 

coli em relação a casuística recuperada em bases de dados, analisadas por diferentes variáveis. 

 
Variáveis Estudos revisados (n=80)

Quantidade relatos de 

casos (n=64)

Quantidade de estudos 

epidemiológicos (n=16)

Nº positivos 

(n=388)

Forma evolutiva evidenciada no lavado 

broncoalveolar, sedimentoscopia da urina e 

coloração permanente do sedimento urinário

Trofozoíta 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,26%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 0 0 0 0

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0

Forma evolutiva evidenciada na coloração 

permanente do trato geniturinário, exame direto 

do fluido genital e endoscopia

Trofozoíta 0 0 0 0

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 1 (1,3%) 1 (1,5%) 0 1 (0,26%)

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0

Forma evolutiva evidenciada na coloração 

permanente, cultivo in vitro de material ocular e 

exame direto de material de lente

Trofozoíta 2 (2,5%) 2 (3,1%) 0 2 (0,5%)

Cisto 0 0 0 0

Trofozoíta e cisto 0 0 0 0

Não relatado 0 0 0 0

Negativo 0 0 0 0

Tratamento Medicamentoso

Ciclinas 6 (7,5%) 6 (9,4%) 0 6 (1,5%)

Ciclinas e outros fármacos 2 (2,5%) 2 (3,1%) 0 2 (0,5%)

Ciclinas e derivados azólicos 9 (11,3%) 8 (12,5%) 1 (6,3%) 118 (30,4%)

Derivados Azólicos 16 (20%) 14 (21,9%) 2 (12,5%) 18 (4,6%)

Derivados Azólicos e outros fármacos 4 (5%) 4 (6,3%) 0 4 (1%)

Outros fármacos 14 (17,5%) 14 (21,8%) 0 112 (28,8%)

Não relatado 30 (37,5%) 18 (28,1%) 12 (75,0%) 123 (31,7%)

Não realizado 3 (3,8%) 3 (4,7%) 0 5 (1,3%)

Diagnóstico de cura

Realizado 32 (40%) 31 (48,5%) 1 (6,3%) 238 (61,4%)

Não realizado 16 (20%) 16 (25%) 0 20 (5,2%)

Não relatado 36 (45%) 21 (32,8%) 15 (93,8%) 130 (33,%%)

Diagnóstico post morten

Realizado 9 (11,3%) 9 (14,0%) 0 12 (3,1%)

Não realizado 73 (91,3%) 57 (89%) 16 (100%) 376 (96,9%)

Desfecho clínico

Recuperou 43 (53,8%) 42 (65,6%) 1 (6,3%) 141 (36,3%)

Óbito 13 (16,3%) 13 (20,3%) 0 17(4,4%)

Não relatado 29 (36,3%) 13(20,3%) 16 (100%) 230 (59,3%)
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  N amostral: Quantidade de indivíduos inseridos no estudo; P: positividade, ou seja, frequência absoluta da parasitose; R: Relato de caso clínico; E: Estudo epidemiológico; 

N: Não relatado; NA: Não aplicável; S: Sim. 

Tabela 5. Revisão sistemática das informações recuperadas de casos clínicos e de estudos epidemiológicos que relataram infecções por Balantioides coli em seres 

humanos. (continuação). 

Ano Autores País Continente
Desenho do 

estudo
Etnia Idade/Grupo populacional N amostral P Qualidade  (pontos)

Comorbidade/ Infecção 

concomitante

Uso de 

álcool

Uso de 

cigarro

Relatou proximidade 

com suíno e seus 
Histório de viagem

1910 Bel e Couret EUA América do Norte R Preto Adulto 1 1 6 Tuberculose S S S N

1918 Debuys EUA América do Norte R Preto Criança 1 1 7 N N N S N

1919 Manson China Ásia R Amarelo Adulto 1 1 6 Malária N N S N

1923 Greene e Scully EUA América do Norte R N Criança(1), Adolescente(1), Adulto(1) e Idoso(1) 4 4 5 N(4)  N(4) N(4) N(4) N(4)

1931 Little Canadá América do Norte R Branco Idoso 1 1 7 Artereoesclerose cerebral N N N N

1935 Banik Índia Ásia R N Idoso 1 1 7 N N N S N

1940 Hummel EUA América do Norte R N Adulto 1 1 NA Amebíase N N N S - Alemanha - Guerra Mundial

1943 Delanney e Beahm EUA América do Norte R Branco Adulto 1 1 NA N N N N S - EUA (Iowa - Camping )

1947 Shun-Shin República da Maurícia África R N(10) Adulto(2), Criança(6), Adolescente(1) e Idoso(1) 10 10 5 N(4), Tricuriase(1), Ascaridíase(6) N(10) N(10) N(10) N(10)

1948 Miller e Peck Índia Ásia R N Adulto 1 1 NA N N N N N

1952 McCarey Irã Ásia R N Adulto 87 87 6 N N N
Não tinha contato com 

suíno
N

1953 Elliot e Hotson Canadá América do Norte R Preto Adulto 1 1 7 Alteração psiquiátrica N N S N

1955 Mejia Colômbia América do Sul R N Idoso 1 1 5 Neoplasia N N N N

1956 Areán e Koppisch Porto Rico América Central R
N(2), Preto(2), 

Branco(1)
Adulto(2), Criança(3) 5 5 NA

N(3), Tuberculose(1), Ascaridíase e 

Tricuríase(1)
N(5) N(5) N(5) N(5)

1960 Woody e Woody EUA América do Norte R N Criança 1 1 10 N N N
Não tinha contato com 

suíno
N

1967 Wenger Venezuela América do Sul R Branco Adolescente 1 1 NA N N N N N

1970 Baskerville et al. Canadá América do Norte R N Adulto 1 1 NA Alteração psiquiátrica N N N N

1970 Lerman et al. Havaí - EUA América do Norte R Branco Adulto 1 1 8 N N N N S-Vietnã

1973 Walzer et al. Micronésia/Truk - EUA Oceania R N Criança, Adolescente, Adulto e Idoso 110 110 6 N N(110) N(110) S(110) N(110)

1977 Rees e Shelley Brasil América do Sul R Índio Adulto 1 1 9 Ascaridíase e Tricuríase N N S N
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Ano Autores País Continente
Desenho do 

estudo
Etnia Idade/Grupo populacional N amostral P Qualidade  (pontos)

Comorbidade/ Infecção 

concomitante

Uso de 

álcool

Uso de 

cigarro

Relatou proximidade 

com suíno e seus 

excretas

Histório de viagem

1980 Moraleda et al. Chile América do Sul R N Criança 1 1 10 Desnutrição e Tricuríase N N
Não tinha contato com 

suíno
N

1981 Vasconcelos Brasil América do Sul E N Criança com diarreia 110 1 5 N N N N N

1984 Dorfman et al. Venezuela América do Sul R N Adolescente 1 1 NA N N N S N

1989 Ladas et al. Grécia Europa Ocidental R N Idoso 1 1 8 Aspergilose N N
Não tinha contato com 

suíno
N

1991 Coimbra Jr e Santos Brasil América do Sul E Índio Criança, adolescente, adulto e idoso 173 5 6 N(5) N(5) N(5) S(5) N(5)

1991 Dodd EUA América do Norte R Pardo Adolescente 1 1 NA N N N N N

1991 Pamo et al. Perú América do Sul R N Idoso(4) 4 4 5 N(3), Tricuríase(1) N(4) N(4) N(4) N(4)

1991 Pinheiro e Lima Brasil América do Sul R N Idoso 1 1 NA
Desnutrição, Doença de Chagas e 

DPOC
N S S N

1993 Hernández et al. Costa Rica América Central R N Criança(1) e Adulto(1) 2 2 NA N(2) N(2) N(2) S(2) N(2)

1993 Saborío et al. Costa Rica América Central R Índio Criança 1 1 NA N N N S N

1996 Borda et al. Argentina América do Sul E N Criança - escolares - estudo casa a casa 207 1 7 N N N N N

1997 Giacometti et al. Itália Europa Ocidental E N
Adulto e idoso - Instiuições que atendem pacientes com 

alterações mentais
238 1 6 Alteração psiquiátrica N N N N

1998 Clyti et al. Guiana Fancesa América do Sul R N Adulto 1 1 9
Histoplasmose e Síndrome da 

Imunodeficiência Humana
N N S S-Haiti

1998 Esteban et al. Bolívia América do Sul E Índio Criança e adolescente - escolares - coleta nas escolas 2,124 26 9 N(26) N(26) N(26) S(26) N(26)

1998 Houssaye et al. Polinésia Francesa Oceania R N Idoso 1 1 10 Diabetes N N N N

1999 Vásquez e Vidal Perú América do Sul R N Idoso 1 1 9 N N N S N

2000 Rosales et al. Perú América do Sul R N Criança 1 1 5 N N N
Não tinha contato com 

suíno
N

2002 Kaur et al. Índia Ásia E N
Criança e Adolescente admitidos no hospital com queixa 

de diarreia
127 3 5 N(3) N(3) N(3) N(3) N(3)

2003 Anargyrou et al. Grécia Europa Ocidental R N Adulto 1 1 6 Leucemia crônica N N
Não tinha contato com 

suínos
N

2003 Cermeño et al. Venezuela América do Sul R N Adulto 1 1 8
Síndrome da Imunodeficiência 

Humana
N N N N

N amostral: Quantidade de indivíduos inseridos no estudo; P: positividade, ou seja, frequência absoluta da parasitose; R: Relato de caso clínico; E: Estudo epidemiológico; 

N: Não relatado; NA: Não aplicável; S: Sim. 

Tabela 5. Revisão sistemática das informações recuperadas de casos clínicos e de estudos epidemiológicos que relataram infecções por Balantioides coli em seres 

humanos. (continuação). 
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Ano Autores País Continente Desenho do estudo Etnia Idade/Grupo populacional N amostral P Qualidade  (pontos)
Comorbidade/ Infecção 

concomitante

Uso de 

álcool

Uso de 

cigarro

Relatou proximidade com 

suíno e seus excretas
Histório de viagem

2003 Sharma e Harding Canadá América do Norte R Branco Adulto 1 1 6 Diabetes N N S-Fazendeiro orgânico S-Paraguai e Argentina

2003 Urbina et al. Colômbia América do Sul E N Crianças que tinham histórico de diarreia - Hospital 253 2 7 N N N N N

2003 Vasilakopolou et al. Grécia Europa Ocidental R N Idoso 1 1 NA Neoplasia anal e Diabetes N N
Não tinha contato com 

suínos
N

2004 Coutinho et al. Brasil América do Sul R N Criança 1 1 6 Varicela N N S N

2004 Ferry et al. França Europa Ocidental R N Adulto 1 1 6 N S N
Trabalhava em matadouro 

de suíno
N

2004 Yazar et al. Turquia Europa e Ásia R N Adulto 1 1 9 Linfoma não Hodgkin N N
Não tinha contato com 

suínos
N

2005 Gezuele et al. Uruguai América do Sul R N Adulto 1 1 9 N N N N N

2005 Marques et al. Brasil América do Sul E N Criança, adolescente, adulto e idoso 9,024 1 4 N N N N N

2006 Agapov Rússia Ásia R N Adolescente 1 1 6 N N N N N

2006 Cheng - Ng et al. Venezuela América do Sul R Índio Criança 1 1 9 Tricuríase e Ancilostomíase N N S N

2007 Umesh Índia Ásia R N Adulto 1 1 7 Candidíase N N N N

2010 Koopowitz et al. Inglaterra Europa Ocidental R Branco Adulto 1 1 NA N N N

Não tinha contato com 

suínos Jogava rugby em 

gramado adubado com fezes 

de suíno

N

2010 Maino et al. Itália Europa Ocidental R Branco Adulto 1 1 7 Linfoma não Hodgkin N N
Não tinha contato com 

suínos
N

2011 Carlos e Hilda Costa Rica América Central R Índio Criança 1 1 7 N N N N N

2011 Poudyal et al. Nepal Ásia R NR Adulto 1 1 9

Outros parasitos como 

ancilostomídeos, Giardia lamblia  e 

Entamoeba coli

N N
Não tinha contato com 

suínos
N

2012 Figueiredo et al. Brasil América do Sul R N Adulto 1 1 9
Síndrome da Imunodeficiência 

Humana
N N

Não tinha contato com 

suínos
N

2013 Bandyopadhyay et al Índia Ásia R N Idoso 1 1 6 N N N
Não tinha contato com 

suínos
N

2013 Bellanger et al. França Europa Ocidental R N Adulto 1 1 5 N N N
Não tinha contato com 

suínos
N

2013 Boonjaraspinyo Tailândia Ásia E N Crianças, adolescentes, adultos e idosos - casa a casa 253 1 4 N N N N N

2013 Dhawan et al. Índia Ásia R N Idoso 1 1 6 N S N

Não tinha contato com 

suíno, mas tinha contato 

com bovinos e bufalos

N

N amostral: Quantidade de indivíduos inseridos no estudo; P: positividade, ou seja, frequência absoluta da parasitose; R: Relato de caso clínico; E: Estudo epidemiológico; 

N: Não relatado; NA: Não aplicável; S: Sim. 

Tabela 5. Revisão sistemática das informações recuperadas de casos clínicos e de estudos epidemiológicos que relataram infecções por Balantioides coli em seres 

humanos. (continuação). 
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Tabela 5. Revisão sistemática das informações recuperadas de casos clínicos e de estudos epidemiológicos que relataram infecções por Balantioides coli em seres 

humanos. 

N amostral: Quantidade de indivíduos inseridos no estudo; P: positividade, ou seja, frequência absoluta da parasitose; R: Relato de caso clínico; E: Estudo epidemiológico; 

 N: Não relatado; NA: Não aplicável; S: Sim. 

Ano Autores País Continente Desenho do estudo Etnia Idade/Grupo populacional N amostral P Qualidade  (pontos)
Comorbidade/ Infecção 

concomitante

Uso de 

álcool

Uso de 

cigarro

Relatou proximidade com 

suíno e seus excretas
Histório de viagem

2014 Karuna e Khadanga Índia Ásia R N Idoso 1 1 7 Diabestes e doença renal crônica N N N N

2014 Khanduri et al. Índia Ásia R N Adulto 1 1 6 N N N
Não tinha contato com 

suínos
N

2014 Majumdar et al. Índia Ásia R N Idoso 1 1 5 N N N N N

2015 Abdullah-Al-Hasan et al. Bangladesh Ásia E N Crianças, adolescentes, adultos e idosos 150 10 5 N(10) N(10) N(10) N(10) N(10)

2015 Biolchi et al. Brasil América do Sul E N
Crianças e Adolescentes - escolares de área urbana e 

rural
109 1 5 N N N S N

2015 McLeoad et al. Austrália Oceania R Índio Criança 1 1 6 Himenolepíase N N S N

2015 Pinheiro et al. Brasil América do Sul R N Adulto 1 1 NA N N N N N

2015 Poloni et al. Brasil América do Sul R N Adulto 1 1 NA Uropatia obstrutiva N N N N

2015 Sandoval et al. Panamá América Central E N
Crianças, adolescentes, adultos e idosos - Unidades de 

Saúde
1123 9 4 N(9) N(9) N(9) N(9) N(9)

2015 Soleimanpour et al. Irã Ásia R N Adulto 1 1 5
Diabetes, Hipotiriodismo e Viciado em 

drogas
S S

Não tinha contato com 

suínos
N

2016 Hazarika et al. Índia Ásia R N Adulto 1 1 6 N N S N N

2016 Kapur et al. Índia Ásia R N Adulto 1 1 NA N S S N N

2016 Kaur e Gupta Índia Ásia R N Idoso 1 1 5
DPOC- utilizava medicamentos 

esteroidais
N N

Não tinha contato com 

suínos
N

2016 Mane et al. Índia Ásia R N Idoso 1 1 7
Infecção por Escherischia coli no trato 

geniturinário
N N

Não tinha contato com 

suínos
N

2016 Zavala et al. México América do Norte E N Crianças - escolares de área rural 296 37 4 N(37) N(37) N(37) N(37) N(37)

2017 Albuquerque e Souza Brasil América do Sul E N Adolescentes, Adultos e Idosos 50 6 5
Portador de necessidade especial 

intelectual e/ou múltipla(6)
N(6) N(6) N(6) N(6)

2017 Gupta et al. Índia Ásia R N Adulto(2) 2 2 5 N(2) N(2) N(2) N(2) N(2)

2017 Mayuri e Mayuri Índia Ásia R N Adulto 1 1 5
Hipertensão arterial pulmonar e 

bloqueio cardíaco completo
N N N N

2018 Khurana et al. Índia Ásia E N Adulto(1) e Idoso(1?) Estudo retrospectivo - pronturário 33 2 ? 6 Trichomonas vaginalis (2) N(2) N(2) N(2) N(2)

2018 Zarbaliyev e Celik Turquia Europa Ocidental E N Adulto(2) Estudo retrospectivo - prontuário 97 2 NA N(2) N(2) N(2)
S(1), Não tinha contato com 

suíno (1)
N(2)
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P: positividade, ou seja, frequência absoluta da parasitose; N: Não relatado; S: Sim. 

Ano Autores P Intestinal Extraintestinal
Manifestação Clínica/ Infecção 

concomitante
Localização extraintestinal

Amostra fecal coletada/Com ou sem 

conservante/Quantidade das amostras
Técnica laboratorial realizada e relatada

Forma evolutiva 

evidenciada 
Diagnóstico de cura Tratamento realizado Desfecho clínico

1910 Bel e Couret 1 S N
Diarreia, Dor abdominal, Tenesmo, Disenteria e 

Distensão do abdome
N S/N/N Coproparasitológico-NR(-); Necrópsia-Histopatologia(+) Trofozoíta N N Óbito

1918 Debuys 1 S N Diarreia e Disenteria N S/Sem conservante/ uma amostra Coproparasitológico-N(+) Trofozoíta N N N

1919 Manson 1 S N Disenteria N S/N/ duas amostras Coproparasitológico-N(+) N S Óleo de planta Recuperou

1923 Greene e Scully 4 S(4) N(4)
Cólica(1), Disenteria(2), Diarreia(1) e 

Constipação(1)
N(4) S/N/N (4) Coproparasitológico-N(+4) N(4) S(4) Leite(4) Recuperou(4)

1931 Little 1 S N Cólica e Disenteria N S/N/N   Coproparasitológico-Coloração permanente eosina-iodo(+) Trofozoíta N Óleo de planta Recuperou

1935 Banik 1 S N Cólica e Disenteria N S/N/N Coproparasitológico-Exame direto(+) Trofozoíta S Sulfato de Magnésio e Emetina Recuperou

1940 Hummel 1
S-Granuloma no 

reto
N Dor abdominal  e Disenteria N Não coletado  Sigmodoiscopia-Biópsia de úlceras intestinais(+) Trofozoíta N Iodoquinol N

1943 Delanney e Beahm 1 S N Disenteria N Não coletado Sigmodoiscopia-Biópsia de lesão retal(+) Trofozoíta S Carbasone, Óleo de planta, Iodoquinol Recuperou

1947 Shun-Shin 10 S(10) N(10)
Disenteria(9), Fraqueza(1), Cólica(1), 

Diarreia(1) e Tenesmo(2)
N(10)

S/N/N (3), S/N/Três amostras (3), S/N/Cinco 

amostras (2), S/N/Duas amostras (2)
Coproparasitológia-N(+10) N(9), Trofozoíta(1)

N(1), Não 

realizado(1), S(8)

Mepacrina e Bismuto de ópio(1), Biodeto de 

mercúrio(9), Oléo de planta(1)
Óbito(1), Recuperado(9)

1948 Miller e Peck 1 S N Disenteria N Não coletado Necrópsia-Hispatologia(+) Trofozoíta Não realizado Não realizado Óbito

1952 McCarey 87 S N Disenteria(87) e Tenesmo (87) N S/N/N Coproparasitológia-N(+87) Trofozoíta(87) S(87) Acetarsol(87) Recuperou(87)

1953 Elliot e Hotson 1 S N Cólica e Disenteria N S/N/N Coproparasitológico-Exame direto(+) Trofozoíta S Carbasone e Sulfaguanidina Recuperou

1955 Mejia 1 N S Prurido vaginal Trato geniturinário S/N/N
Coproparasitológico-N(-), Papa Nicolau, Exame direto do 

fluído genital e endoscopia
Trofozoíta e Cisto N Antissépticos tópicos N

1956 Areán e Koppisch 5 S(5) N Disenteria(2), N(1), Dor abodminal (2) N(5) Não coletado(5) Necróspsia-histopatologia(+3), Biópsia(+2) Trofozoíta(5) Não realizado(3), N(2) Não realizado(3), Cirúrgico(2) Óbitos(3), Recuperou(1), N(1)

1960 Woody e Woody 1 S N Diarreia N S/Sem conservante/Duas amostras Coproparasitológia-Exame direto(+) Trofozoíta S Carbasone Recuperou

1967 Wenger 1 S-Apêndice S Dor no hipocôndrio direito e diarreia  Pulmonar, fígado e peritônio Não coletado Necróspsia-Histopatologia(+) Trofozoíta Não realizado Cirúgico Óbito

1970 Baskerville et al. 1 S N Dor abdominal N Não coletado Necróspsia-Histopatologia(+) Trofozoíta Não realizado Cirúgico Óbito

1970 Lerman et al. 1 S N Diarreia N S/Sem conservante/N Coproparasitológico-Exame direto(+) Trofozoíta N Tetraciclina e Diodoquinol Recuperou

1973 Walzer et al. 110 S(110) N(110) Sintomas gastrintestinais não detalhados(110) N(110) S/Com conservante/N(110) Coproparasitológico-Exame direto(+110) Trofozoíta(110) S* Tetraciclina e Metronizadol(110)  N(110)

1977 Rees e Shelley 1 S N Dor abdominal e Disenteria N S/Sem conservante/Três amostras Coproparasitológico-Exame direto e sedimentação com MIF(+) Trofozoíta Não realizado* Clortetraciclina N

Tabela 6. Revisão sistemática das informações recuperadas de casos clínicos e de estudos epidemiológicos que relataram infecções por Balantioides coli em seres 

humanos. (continuação). 
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Ano Autores P Intestinal Extraintestinal

Manifestação Clínica/ Infecção 

concomitante
Localização extraintestinal

Amostra fecal coletada/Com ou sem 

conservante/Quantidade das amostras
Técnica laboratorial realizada e relatada

Forma evolutiva 

evidenciada 
Diagnóstico de cura Tratamento realizado Desfecho clínico

1980 Moraleda et al. 1 S N Dor abdominal, Diarreia e Disenteria N S - Sem conservante/Três amostras Coproparasitológico-Teleman(+) e Endoscopia(-) Trofozoíta S Tetraciclina e Metronizadol Recuperou

1981 Vasconcelos 1 S N Diarreia N S/N/N Coproparasitológico-Exame direto(+) N N N N

1984 Dorfman et al. 1 S-Apêndice S Dor abdominal e Diarreia   Peritônio Não coletado Biópsia-Apêndice(+) Trofozoíta Não realizado Cirurgico e drenagem do peritôneo Óbito

1989 Ladas et al. 1 S S Crises asmáticas, Cólica, Disenteria, Dispnéia Pulmonar S/Sem conservante/Duas amostras
Coproparasitológico-N(-), Raio X(+), Biópsia do pólipo retal e 

massa pulmonar(+)
Trofozoíta S-Imagem Doxiciclina Recuperou

1991 Coimbra Jr e Santos 5 S(5) N(5) Assintomático(5) N(5) S/Com conservante quimico/N(5) Coproparasitológico-Sedimentação(+5) N (5) N N(5) N(5)

1991 Dodd 1 S-Apêndice N Dor abdominal N Não coletado Biópsia-Apêndice(+) Trofozoíta Não realizado Cirurgico N

1991 Pamo et al. 4 S(4) N(4)
Diarreia(2), Disenteria(2), Disúria(1), Dor 

abodminal(2), Tenesmo(2)
N(4) S/N/N(3), Não coletado(1) Coproparasitológico-N(+3), Necrópsia e Histopatologia(+1) Trofozoíta(4) N(2), Não realizado(2)

Tetraciclina(1), NA(1), Cloranfenicol e 

Aminosidina (1), Doxiciclina e Albendazol(1)
N(1), Óbito(2), Recuperou(1)

1991 Pinheiro e Lima 1 S N Cólica e Disenteria N Não coletado** Necrópsia-Histopatologia(+) Trofozoíta Não realizado Não realizado Óbito

1993 Hernández et al. 2 S(2) N(2) N(2) N(2) Não coletado(2) Necrópsia-Histopatologia(+2) Trofozoíta(2)  Não realizado(2) N(2) Óbito(2)

1993 Saborío et al. 1 S N Cólica, Disenteria e Tenesmo N Não coletado Biópsia-Anal(+) Trofozoíta Não realizado Tetraciclina e Cloranfenicol Recuperou

1996 Borda et al. 1 S N N N S/Com conservante quimico/Seis amostras
Coproparasitológico- Exame direto, Sedimentação e Coloração 

permanente
N N N N

1997 Giacometti et al. 1 S N Dor Abdominal, Diarreia, Desinteria e prurido N S/Sem conservante/Três amostras
Coproparasitológico-Exame direto, Sedimentação com Formol-

éter 
Cisto N N N

1998 Clyti et al. 1 S N Dor abdominal e Diarreia N S/N/Três amostras Coproparasitológico-Exame direto(+) Trofozoíta S Doxiciclina Recuperou

1998 Esteban et al. 26 S(26) N(26) Assintomático(26) N(26) S/Sem conservante/Uma amostra   

Coproparasitológico-Kato-Katz, exame direto com MIF e 

sedimentação com MIF, Sedimentação com formol-éter (com 

conservante)(26)

Cisto(22), 

Trofozoíta(3), Cisto e 

trofozoíta(1)

N(26) N(26) N(26)

1998 Houssaye et al. 1 S N Dor abdominal e Diarreia N S/Sem conservante/ Três amostras
Coproparasitológico-Exame direto(+), Biópsia de úlcerações no 

cólon (+) e Colonoscopia (+)
Trofozoíta e cisto S Metronidazol Recuperou

1999 Vásquez e Vidal 1 S N Disenteria e Tenesmo N S/Sem conservante/Uma amostra
Coproparasitológico-Exame direto(+), Coloração permanente 

HE(+), Necrópsia(+)
Trofozoíta N Metronidazol e ceftriaxona Óbito

2000 Rosales et al. 1 S N Disenteria N S/N/N Coproparasitológico-N(+),Biopsia-Histopatologia(+)

Trofozoíta e 

cisto(necropsia) 

N(coproparasitológico)

N Cotrimoxazol e Amicacina Óbito

2002 Kaur et al. 3 S(3) N(3) Diarreia (3) N(3) S/N/Uma amostra(3)
Coproparasitológica-Exame direto, Sedimentação fórmol - eter 

(3) e Coloração ácido rápida para pesquisa de coccídios(-3)
N(3) N(3) N(3) N(3)

2003 Anargyrou et al. 1 N S Dispnéia Pulmonar S/N/N
Coproparasitológico-N(-), Exame direto do lavado 

broncoalveolar(+) e Raio X(+)
Trofozoíta S Metronidazol Recuperou

2003 Cermeño et al. 1 S N Diarreia N S/N/N

Coproparasitológico-Exame direto, Flutuação com sulfato de 

zinco, Sedimento com formalina - acetato de etila(+?) e Harada 

Mori

Cisto N N N

P: positividade, ou seja, frequência absoluta da parasitose; N: Não relatado; S: Sim. 

Tabela 6. Revisão sistemática das informações recuperadas de casos clínicos e de estudos epidemiológicos que relataram infecções por Balantioides coli em seres 

humanos. (continuação). 
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Ano Autores P Intestinal Extraintestinal Manifestação Clínica/ Infecção concomitante Localização extraintestinal
Amostra fecal coletada/Com ou sem 

conservante/Quantidade das amostras
Técnica laboratorial realizada e relatada

Forma evolutiva 

evidenciada 
Diagnóstico de cura Tratamento realizado Desfecho clínico

2003 Sharma e Harding 1 N S Hemoptise e Dispnéia - dor no peito ao respirar Pulmonar S/N/Cinco amostras 
Coproparasitológico-N(-), Exame direto do lavado 

broncoalveolar(+) e Tumografia Computadorizada (+)
Trofozoíta Não realizado Doxiciclina Recuperou

2003 Urbina et al. 2 S N Diarreia, Desidratação e Cólica N S/Sem conservante/Uma amostra   Coproparasitológico-Exame direto(+) N N N N

2003 Vasilakopolou et al. 1 S S Diarreia, Dispnéia e Dor torácia Pulmonar Não coletado
Exame direto de secreção broncoalveolar (+) e exame de 

imagem
Trofozoíta Não realizado Ciproflaxacina, Imipenem e metronidazol Recuperou

2004 Coutinho et al. 1 S N Diarreia N S-N/Três amostras Coproparasitológico-N(+) N S Sulfametoxazol e Metronidazol Recuperou

2004 Ferry et al. 1 S N Disenteria e Cólica Peritônio S/N/N
Colonoscopia (áreas de necrose), Biopsia(+), 

Coproparasitológico-N(+)
Trofozoíta e cisto S Doxiciclina Recuperou

2004 Yazar et al. 1 S N Disenteria e Dor abdominal N S/Sem conservante/N Coproparasitológico-Exame direto(+) Trofozoíta S Metronidazol Recuperou

2005 Gezuele et al. 1 S N Cólica e Diarreia N S/Sem conservante/N Coproparasitológico-Exame direto(+) Trofozoíta e Cisto S Metronidazol Recuperou

2005 Marques et al. 1 S N N N S/N/N
Coproparasitológico-Sedimentação Hoffman, Pons e Janer, 

Flutuação Faust e cols e Baermann e Moraes
N N N N

2006 Agapov 1 S N Cólica, Disenterira e Constipação N S/N/N Coproparasitológia-NR (-), Colonoscopia (+) N S-Imagem Metronidazol Recuperou

2006 Cheng - Ng et al. 1 S N Dor abdominal e Diarreia N S/Sem conservante/N
Coproparasitológico-Exame direto(+Trofozoíta) e 

Sedimentação por formol - éter(+Cisto)
Trofozoíta e Cisto S Metronidazol Recuperou

2007 Umesh 1 N S Disúria e Aumento da frequência de micção Trato geniturinário S/N/Três amostras Coproparasitológia-N(-), Sedimentação urinária(+) Trofozoíta S Metronidazol e tetraciclina Recuperou

2010 Koopowitz et al. 1 N S Hemoptise e Dispnéia Pulmonar Não coletado Biópsia do brônquio, Lavado broncoalveolar e Raio X(+) Trofozoíta N Metronidazol e Oxitetraciclina Recuperou

2010 Maino et al. 1 N S Anúria Trato geniturinário S/N/Seis amostras
Coproparasitológico-N(-), Sedimento urinário-Quatro amostras 

de dias distintos(+)
Trofozoíta S Metronidazol Recuperou

2011 Carlos e Hilda 1 S N Diarreia e Dificuldade respiratória N S/N/N Coproparasitológico-Exame direto(+) Trofozoíta e Cisto N Albendazol e Metronidazol Recuperou

2011 Poudyal et al. 1 S N Borburigmo, Disconforto abdominal e Anorexia N S/N/Duas amostras Coproparasitológico-Exame direto(+) Trofozoíta S Albendazol e Metronidazol Recuperou

2012 Figueiredo et al. 1 S N Diarreia, Dor abdominal e Tenesmo N S/Sem conservante/N Coproparasitológico-Sedimentação espontânea(+) Trofozoíta S N Recupeou

2013 Bandyopadhyay et al 1 N S  Disuria, Dor pélvia e Diarreia Trato geniturinário S/N/Três amostras Coproparasitológia-N(-), Sedimento urinário(+) Trofozoíta S Metronidazol Recuperou

2013 Bellanger et al. 1 S N Cólica e Diarreia N S/N/N Coproparasitológico-N(+) Trofozoíta N Metronidazol Recuperou

2013 Boonjaraspinyo 1 S N
Diarreia, disúria e aumento da frequência de 

micção
N S/Com conservante/N Coproparasitológico-Sedimentação formol-éter(+) N N N N

2013 Dhawan et al. 1 N S
Dificuldade de locomoção e Fraqueza bilateral 

nos membros inferiores
Vértebra S/N/N

Coproparasitológia-N(-), Exame de imagem e biópsia de 

abscesso da vértebra(+)
Trofozoíta S Tetraciclina e Metronizadol Recuperou

P: positividade, ou seja, frequência absoluta da parasitose; N: Não relatado; S: Sim. 

Tabela 6. Revisão sistemática das informações recuperadas de casos clínicos e de estudos epidemiológicos que relataram infecções por Balantioides coli em seres 

humanos. (continuação). 
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Ano Autores P Intestinal Extraintestinal Manifestação Clínica/ Infecção concomitante Localização extraintestinal
Amostra fecal coletada/Com ou sem 

conservante/Quantidade das amostras
Técnica laboratorial realizada e relatada

Forma evolutiva 

evidenciada 
Diagnóstico de cura Tratamento realizado Desfecho clínico

2014 Karuna e Khadanga 1 N S Disúria Trato geniturinário S/N/Duas amostras
Coproparasitológico-N(-), Sedimentação urinária e 

Ultrasonografia (+)
Trofozoíta e Cisto S Metronidazol e tetraciclina Recuperou

2014 Khanduri et al. 1 N S  Mal estar, Anorexia e Oligúria Trato geniturinário S/N/Três amostras Coproparasitológico-N(-), Sedimentação urinária(+) Trofozoíta Não realizado Metronidazol N

2014 Majumdar et al. 1 N S
Distensão do abdome , Perda de peso e Dor 

abodminal
Vesícula biliar, Ascite S/N/N

Coproparasitológia-N(-), Coloração permanente do líquido da 

ascite e Ultrassonografia
Trofozoíta N N N

2015 Abdullah-Al-Hasan et al. 10 S(9) N(9) N(9) N(9) S / N/Uma amostra(9) Coproparasitológico-Stoll(+9) N(9) N(9) N(9) N(9)

2015 Biolchi et al. 1 S N N N S/ Com conservante quimico/Uma amostra
Coproparasitológico-Sedimentação espontânea e Centrifugo-

flutuação
N N N N

2015 McLeoad et al. 1 S N Diarreia N S/ N/N Coproparasitológico-N(+) Trofozoíta S Praziquantel e Nitazoxanida Recuperou

2015 Pinheiro et al. 1 N S
Visão turva, Vista avermelhada, Sensação de 

corpo estranho e Fotofobia
Globo ocular Não coletado

Coloração permanente e cultura em ágar do raspado de córnea 

e da solução da lente. Exame direto: solução da lente(+?)
Trofozoíta N N Recuperou

2015 Poloni et al.** 1 N S N Trato geniturinário Não coletado Sedimentação urinária-(+) Trofozoíta e Cisto N N N

2015 Sandoval et al. 9 S(9) N(9) N(9) N(9) S/Com conservante/N (9) Coproparasitológico-Flutuação com sulfato de zinco(+9) N(9)  N(9) N(9) N(9)

2015 Soleimanpour et al. 1 N S Diarreia e Constipação Trato geniturinário S/ N/N Coproparasitológico-N(-), Sedimentação urinária(+) Trofozoíta N Tetraciclina e Metronizadol Recuperou

2016 Hazarika et al. 1 N S
Visão turva, Vista avermelhada, sensação de 

corpo estranho e Fotofobia
Globo ocular S /N/N

Coproparasotiológico-N(-), Raspado de córnea, lente e solução 

de limpeza da lente (+)
Trofozoíta S Metronidazol, Maleato de Timolol e Acetazolamida Recuperou

2016 Kapur et al. 1 N S  Dor no hipocôndrio direito Fígado Não coletado
Ultrasonografia, Exame direto de aspirado de abscesso 

hepático(+), Coloração de Gram
Trofozoíta S Metronidazol e Amicacina Recuperou

2016 Kaur e Gupta 1 N S Dispnéia Trato geniturinário S/N/N

Coparasitológico-N(-), Lavado bronquialveolar-(-), 

Sedimentação da urina e coloração permanete de sedimento 

urinário(+)

Trofozoíta Não realizado N Óbito

2016 Mane et al. 1 N S
Polaquiúria, Dor abdominal baixa do lado direito 

e Diarreia
Trato geniturinário S / N/ Três amostras Coproparasitológico-N(-), Sedimentação urinária(+) Trofozoíta S Tetraciclina e Metronizadol Recuperou

2016 Zavala et al. 37 S(37) N(37) N N(37) S/ N/N(37) Coproparasitológico-Exame Direto e Kato-Katz(+37) N(37) N(37) N(37) N(37)

2017 Albuquerque e Souza 6 S(6) N(6) N(6) N(6) S/ N/uma amostra(6) Coproparasitológico-Sedimentação espontânea(+6) N(6) N(6) N(6) N(6)

2017 Gupta et al. 2 N(1), S(1) S(1), N(1)   Fraqueza(2) e Diarreia(1) Trato geniturinário (1) S/N/N(2)
 Coproparasitológico-N(-1), Coproparasitológico-N(+1), 

Sedimentação urinária(+2)

Sedimentação urinária - 

Trofozoíta(2), Fezes - 

Trofozoíta e Cisto(1)

N(2) Metronidazol(1), N(1) N(2)

2017 Mayuri e Mayuri 1 N S Vômito e Falta de ar Trato geniturinário S / N/N
Coproparasitológico-N(-), Sedimentação urinária e coloração 

permanente hematoxilina eosina(+)
Trofozoíta e Cisto N N N

2018 Khurana et al. 2 N(2) S(2) Disúria e Polaquiúria(1) Trato geniturinário (2) S/ N/N(1) Duas amostras(1)
Corproparasitologia-N(-2), Sedimentação urinária e coloração 

permanente com Papanicolau e Giemsa, duas amostras
Trofozoíta(2), Cisto(1) S(2) Metronidazol(2) Recuperou(2)

2018 Zarbaliyev e Celik 2 S-Apêndice(2) N(2) Dor Abdominal(2) N(2) Não coletado(2) Biópsia-Apêndice(+2) N(2) N(2) Cirurgico e Metronidazol(2) N(2)

P: positividade, ou seja, frequência absoluta da parasitose; N: Não relatado; S: Sim. 

Tabela 6. Revisão sistemática das informações recuperadas de casos clínicos e de estudos epidemiológicos que relataram infecções por Balantioides coli em seres 

humanos. 
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Figura 8. Forest Plot dos estudos epidemiológicos recuperados sobre 

balantidiose humana analisados de acordo com os subgrupos: A) Continente 

da publicação e B) Ano de publicação. 
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5 DISCUSSÃO 

 A partir da busca de artigos científicos sobre a temática balantidiose humana em 

diferentes bases de dados incluindo o Google acadêmico, Lilacs, Medline, Pubmed, Scielo, 

pode-se verificar que o banco de dados Google acadêmico foi o que apresentou maior número 

de resultados. No entanto, grande parte desses não foi aproveitado, por se tratarem na maioria 

das vezes por citações, monografias, dissertações, teses e artigos, que não necessariamente 

abordavam o tema pesquisado. De forma geral, na busca da temática utilizando os descritores 

em inglês, português e espanhol, foi verificado uma elevada recuperação de resultados não só 

no Google acadêmico, mas também uma hegemonia de resultados ao se realizar as buscas nas 

bases de dados Pubmed, Medline e ISI web of Science. Este resultado já era esperado, uma vez 

que estas bases de dados também anexam publicações, citações e resumos de periódicos de 

diferentes áreas da saúde, podendo ser gratuitamente acessados em Instituições em diferentes 

países. Além do fato destas plataformas indexarem artigos científicos de diferentes países 

englobando vários idiomas. Este fato não ocorre com as bases do Scielo e Lilacs, que anexam 

artigos de periódicos nacionais e/ou latinos, que muitas vezes ainda publicam seus estudos 

somente em português e/ou espanhol. Ainda é importante ressaltar, que a pouca recuperação de 

resultados a partir da temática balantidiose humana por meio da plataforma Cochrane, parece 

estar relacionada a sua especificidade em indexar periódicos dedicados a realizarem revisões 

sistemáticas com metodologia voltadas para área médica. 

 Ao se pesquisar artigos científicos nas bases de dados acima mencionadas, identificou-

se 915 estudos que abordavam a temática proposta e que estavam disponíveis para downloads 

completos da obra. Nesta etapa, o Google acadêmico, Pubmed e Medline continuaram sendo as 

plataformas que apresentaram maior número de resultados. No entanto, muitos deles se 

tratavam de repetições, pois o Medline muita das vezes acaba trazendo os mesmos artigos do 

Pubmed por estarem associados (Universidade de São Paulo, 2010). Após a retirada destas 

repetições, ficou-se apenas 565 obras. No entanto, nem todas pleiteavam os critérios de 

inclusão, permanecendo no final somente 81 artigos elegíveis. Infelizmente um artigo 
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epidemiológico, publicado por Esteban et al. (1997) teve que ser retirado da análise, pois os 

dados referentes a Balantioides coli inseridos nesta publicação também foram inseridos em uma 

versão mais completa e específica para o protozoário publicada em 1998 também por Esteban 

e colaboradores. Esta última versão permaneceu então nesta revisão.  

 De forma geral a maioria dos artigos sobre balantidiose humana incluídos neste estudo 

foram os relatos de casos clínicos médicos, que corresponderam a 80% das obras científicas 

analisadas. Surpreendentemente quase não se recuperou estudos epidemiológicos focados 

exclusivamente em balantidiose, sendo esta proposta somente verificada no artigo de Esteban 

et al. (1998) que analisaram por meio de técnicas coproparasitológicas a frequência de B. coli 

em 2124 escolares da etnia Aymara no Altiplano da Bolívia. Os outros artigos epidemiológicos 

corresponderam a pesquisas de parasitoses intestinais e a pesquisa em dados secundários, como 

foi realizado no artigo de Zabaliyev e Celik (2018) que detectaram o protozoário a partir de 

dados recuperados de prontuários de pacientes que passaram por uma apendectomia na Túrquia. 

O baixo número de artigos sobre balantidiose humana recuperados nesta revisão corrobora os 

apontamentos de Hernandez e Rivera (1991). Os referidos autores ressaltaram que a literatura 

sobre balantidiose humana é muito escassa por duas razões fundamentais: a primeira diz 

respeito a baixa prevalência do parasito em humanos e a segunda ao número reduzido de 

publicações que comumente estão voltadas para casos clínicos isolados. Geralmente, os editores 

de muitas revistas se mostram receosos quanto a aceitação de artigos sobre casos clínicos, 

sendo, portanto, publicados como notas curtas, frequentemente, em espanhol, nos países latinos, 

em revistas de baixa circulação. Esta predominância de relatos de casos clínicos já previamente 

relatada foi realmente evidenciada neste estudo.  

A frequência dos indivíduos potencialmente infectados para B. coli 388/14.647 (2,6%) 

evidenciado neste estudo não ficou tão discrepante do valor máximo de 1% para prevalência 

mundial de balantidiose humana proposto por Schuster e Ramirez-Ávila (2008). No entanto, é 

importante ressaltar que esta frequência não deve ser encarada como um índice de prevalência, 

uma vez que tais índices geralmente são extrapolados de notificações médicas publicadas em 

plataformas de instituições de saúde pública. Além disso, mesmo que tenha sido utilizada uma 

variedade de descritores em diferentes idiomas, sabemos que não conseguimos recuperar todos 

os artigos publicados, sendo este número uma pequena fração de publicações, que não estavam 

disponíveis nas bases de dados acessadas, ou que não puderam ser inteiramente recuperadas. 
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A maioria dos artigos recuperados nesta revisão ficou inserida no intervalo de ano mais 

recente, ou seja, 2000 a 2018. Fato que já era esperado, pois as obras mais recentes geralmente 

estão disponíveis online nos periódicos. Situação que nem sempre ocorre com as publicações 

mais antigas, ressaltando cautela na análise deste dado. A elevada casuística de indivíduos 

infectados evidenciada neste estudo no intervalo de 1964 a 1981 está diretamente associada ao 

relato de caso publicado por Walzer et al. (1973). Neste artigo os autores relataram o maior 

surto de balantidiose humana da história que ocorreu nas Ilha de Truk, Micronésia, no qual 110 

pessoas foram infectadas, devido ao consumo de água e/ou alimentos com cistos de B. coli de 

suínos, que contaminaram as fontes hídricas da cidade após a passagem de um tufão. Ao se 

comparar a casuística envolvida neste intervalo de tempo com os demais observou-se relevância 

estatística, justamente com os intervalos de anos que englobaram o maior número de estudos 

epidemiológicos, ou seja, que apresentaram maior número amostral. 

Em relação ao Continente, a América do Sul, foi a que apresentou o maior número de 

artigos, incluindo o Brasil, Venezuela, Colômbia, Chile, Guiana Francesa, Bolívia, Peru e 

Uruguai. É importante ressaltar que nesse Continente, principalmente os países Brasil e 

Venezuela, já foram apontados como os que apresentaram os maiores índices epidemiológicos 

da infecção por B. coli, em suínos, segundo Solaymani – Mohammadi e Petri Jr. (2006). Apesar 

de ter se observado um grande número de publicações sobre essa temática na América do Sul, 

o maior número de indivíduos parasitados por B. coli foi evidenciado no continente asiático. 

Esse panorama paradoxal, deve ser bem observado, pois na América do Sul grande parte dos 

artigos recuperados se tratavam de relatos de caso clínicos que tinham um pequeno número 

amostral e que ocorreram em diferentes países, enquanto que, na Ásia, foi publicado por 

McCarey (1952) um relato de caso pontual que ocorreu no Irã, país muçulmano que destoou 

dos outros, pois incluiu um grande número de indivíduos infectados, 87. No entanto, quando se 

analisou somente os artigos epidemiológicos, sem os relatos de casos, ou seja, retirando da 

casuística o artigo de McCarey, parece que a chance da balantidiose humana novamente ocorrer 

nesse continente é menor do que na América do Sul, que apresentou maior número de artigos 

epidemiológicos. Ao se comparar a amostragem total dos estudos realizados na América do Sul 

com a América do Norte e a Europa Ocidental não se observou discrepâncias na quantidade de 

participantes, principalmente na quantidade de indivíduos positivos, e isto parece ter favorecido 

a falta de relevância no teste estatístico.  
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Nesta revisão sistemática, as informações referentes a etnia foram muito difíceis de 

serem recuperadas, pois a maioria dos artigos não reportaram esta informação. No entanto, 

observou-se que grande parte dos artigos com indígenas traziam esta informação como 

relevante, sendo o grupo populacional bem descrito na amostragem. Mesmo que o padrão étnico 

até hoje, não tenha sido apontado na literatura consultada como um fator de risco para a infecção 

por B. coli, é de suma importância que os dados sobre a amostragem e principalmente sobre os 

participantes nos relatos de casos clínicos sejam bem detalhados, para assim se conhecer melhor 

os fatores epidemiológicos da parasitose. Esta problemática, também foi observada nas 

informações referentes a idade e ao gênero fisiológico dos indivíduos participantes dos estudos. 

Ao se associar todos artigos que relataram a faixa etária dos participantes, foi possível observar 

que os adultos fizeram parte da maioria da casuística dos indivíduos infectados, principalmente 

dos relatos de casos clínicos. A positividade nesta faixa etária parece estar relacionada a maior 

exposição deste grupo as fontes de contaminação de B. coli, principalmente quando se referem 

as profissões que incluem tratadores de animais, produtores rurais e/ou trabalhadores de 

matadouro frigorífico, profissões estas, que geralmente são realizadas por pessoas do sexo 

masculino. Cabe ressaltar que por meio desta revisão sistemática, o sexo masculino parece ser 

o mais incriminado na infecção, fato já apontado por Little em 1931.  

Vários fatores já foram ressaltados por diferentes autores como predisponentes, ou seja, 

como situações que acabam facilitando a invasão do protozoário B. coli na membrana do 

intestino grosso do ser humano (SCHUSTER e RÁMIREZ – ÁVILA, 2008). Dentre esses 

fatores destacam-se: infecções concomitantes por outros agentes infecciosos, má nutrição, 

imunocomprometimento, doenças crônicas e hábitos coprofágicos do indivíduo devido a 

alterações mentais, além do alcoolismo (LADAS et al., 1989; MORALEDA et al., 1980; 

ESTEBAN et al., 1998; CERMEÑO et al., 2003; FERRY et al., 2004; DHAWAN et al., 2013). 

Informações referentes a comorbidades e/ou infecções concomitantes por outros agentes 

biológicos também foram recuperadas nos artigos deste estudo, principalmente nos relatos de 

casos clínicos, reforçando o status oportunista deste parasito. Apesar do alcoolismo também já 

ter sido apontado como fator predisponente para invasão do ciliado na mucosa intestinal, nesta 

revisão sistemática, foi recuperado somente cinco artigos que relataram indivíduos nesta 

condição (BEL e COURET, 1910; FERRY et al., 2004; DHAWAN et al, 2013; 

SOLEIMANPOUR et al., 2015; ABDULLAH- AL- HASAN et al., 2015). Esta quantidade de 

artigos recuperados, pode não ter representado a real importância desta variável na balantidiose 

humana. Os participantes incluídos nos artigos podem não ter relatado este vício por vergonha, 
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podem não ter sido questionados pelo profissional de saúde e/ou pesquisador, ou o autor do 

artigo pode não ter incluído esta informação no mesmo, por não achar relevante. 

Uma das informações mais importantes na temática balantidiose humana é a 

proximidade física com o suíno, ou seja, o animal mais incriminado da literatura como 

reservatório da infecção (ZAMAN, 1978). Nesta revisão sistemática, a proximidade física do 

humano como suíno, pareceu ser importante para a transmissão da parasitose, tanto nos estudos 

de relato de caso clínico, bem como nos epidemiológicos. Desta forma, os profissionais de 

saúde devem sempre ficar atentos para questionarem os pacientes em relação a sua rotina, 

incluindo alguma pergunta relacionada a proximidade com suínos, bem como com suas 

excretas, principalmente quando estiverem atendendo produtores rurais, tratadores de animais 

e/ou pacientes que apresentem quadros disentéricos. Ainda assim, foi observado também, em 

menor proporção, indivíduos que relataram que não tinham proximidade com este animal. A 

falta de proximidade com o suíno não é um fator excludente da infecção, pois os cistos de B. 

coli podem contaminar água e alimentos e assim ser ingeridos. 

 Ainda no contexto de variáveis epidemiológicas verificou-se que a informação de 

histórico de viagem foi pouco discutida e abordada nos artigos, tendo sido relatados viagens 

para Alemanha – 2ª Guerra Mundial, camping nos EUA, Vietña, Haiti, Paraguai e Argentina 

(HUMMEL 1940, DELLANEY e BEAHM 1943, LERMAN et al. 1970, CLYTI et al. 1998, 

SHARMA e HARDING 2003). De forma geral, como já anteriormente comentado, este 

parasito apresenta elevada frequência em algumas regiões, ressaltando também a importância 

da publicação deste tipo de informação nos estudos, principalmente nos relatos de casos 

clínicos. Perguntas referentes a esta temática sempre devem fazer parte do histórico e anamnese 

do paciente para se verificar a ocorrência da parasitose. 

A maioria dos indivíduos incluídos nos artigos desta revisão sistemática, apresentaram 

uma infecção com padrão intestinal, ou seja, tinham sintomatologia gastrointestinal e/ou 

tiveram um diagnóstico coproparasitológico positivo para formas evolutivas deste parasito. É 

importante ressaltar que o intestino grosso é o órgão de eleição de B. coli (SHUSTER e 

RAMIREZ-ÁVILA, 2008). Nos estudos epidemiológicos o diagnóstico coproparasitológico 

que detecta a infecção intestinal fez parte da maioria das metodologias. Somente um estudo 

epidemiológico, publicado por Khurana et al. (2018) teve como propósito analisar estruturas 

em sedimento urinário, contemplando os possíveis casos de balantidiose extraintestinal. Ainda 

que baixo, as formas extraintestinais também foram recuperadas nos artigos incluídos nesta 
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revisão, principalmente nos relatos de casos clínicos. Pode-se verificar habitat diversos, ou seja, 

indo desde geniturinário, pulmonar, fígado, vesícula biliar, peritônio, vértebra e globo ocular. 

No entanto, as infecções do trato geniturinário foram as mais relatadas estando presentes 

principalmente nos países asiáticos, destacando a Índia com nove artigos (UMESH, 2007; 

BANDYOPADHYAY et al., 2013; KARUNA e KHADANGA, 2014; KHANDURI et al., 

2014; KAUR e GUPTA, 2016; MANE et al., 2016; GUPTA et al.,2017; MAYURI e MAYURI, 

2017; KHURANA et al., 2018). Em grande parte desses casos, os indivíduos eram mulheres 

que relataram ter nadado previamente em rios ou riachos, que possivelmente estavam 

contaminados com cistos de B. coli. Acredita-se que casos de infecções de trato geniturinário 

pelo parasito ocorram pelo contato direto de material fecal da região anal, pela presença de 

fístulas retovaginais ou secundária a invasões teciduais (SHARMA e HARDING, 2003). Poloni 

et al. (2015) ressaltaram que o diagnóstico de formas evolutivas de B. coli em material 

geniturinário, devem ser recoletados, com o máximo de cuidado, utilizando coletores estéreis, 

afim de se evitar contaminação da amostra urinária com material fecal, resultando em um 

diagnóstico falso positivo, que já foi relatado na Índia por Gupta et al. (2017). 

De forma geral, as localizações extraintestinais são poucos esperadas, pois nem sempre 

o parasito vai invadir a mucosa e atingir outros órgãos por contiguidade, corrente sanguínea 

e/ou linfática. Dentre as várias localizações extraintestinais recuperadas nos artigos desta 

revisão sistemática, uma chamou bastante atenção, que foi o globo ocular. Esta foi evidenciada 

em dois relatos de casos, sendo um publicado no Brasil e o outro na Índia (PINHEIRO et al., 

2015; HAZARIKA et al., 2016). Em ambos os casos clínicos os pacientes apresentavam visão 

turva, utilizavam lentes de contato e foram submetidos a diagnóstico do parasito, tanto em 

material de córnea, quanto em lente contato e suas soluções. Ainda que o ciliado tenha 

apresentado morfologia similar a B. coli, outras espécies de ciliados que estão presentes no 

ambiente devem ser também pensadas como possíveis agentes infecciosos e/ou contaminantes 

em material ocular. Mediante esta possibilidade, os 388 indivíduos com casuística positiva 

foram denominados neste estudo como potencialmente infectados por Balantioides coli. Ainda 

dentro da temática da sintomatologia pode-se verificar que grande parte dos indivíduos 

infectados tinham sintomas compatíveis com o local de infecção, sendo o sintoma disenteria, 

referente a invasão a mucosa intestinal o mais relatado. A elevada frequência absoluta de 

indivíduos sintomáticos se comparado aos indivíduos positivos, parece demonstrar que o 

parasito ainda está pouco adaptado ao organismo humano, desencadeando, na maioria das vezes 

infecções sintomáticas. 
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Em relação ao diagnóstico laboratorial, mas especificamente em relação ao diagnóstico 

coproparasitológico, pode-se verificar que vários artigos não traziam informações importantes 

desta temática. A escassez de informações na metodologia, pode inviabilizar a reprodutibilidade 

da mesma em outros estudos. Dentre os artigos que traziam esta informação, a maioria informou 

que a coleta foi realizada sem conservante químico, sendo este panorama principalmente 

observado nos relatos de casos clínicos médicos. Este tipo de coleta geralmente é realizada 

quando se submete a amostra fecal ao exame direto, técnica que foi a mais relatada nos artigos 

recuperados. Na pesquisa de B. coli, o exame direto tem sido a técnica mais indicada para o 

diagnóstico das formas evolutivas deste parasito, principalmente para a pesquisa de trofozoítas 

(BARBOSA et al., 2016). No caso dos seres humanos a realização desta técnica com amostra 

fecal fresca sem conservante químico torna-se ainda mais relevante, pois segundo Woody e 

Woody (1960), Areán e Koppisch (1956) e Baskerville et al. (1970) formas trofozoíticas 

geralmente correspondem a cerca de 80% das eliminadas em material fecal dos seres humanos 

infectados. Estas afirmações concordam com o evidenciado nesta revisão, pois esta forma 

evolutiva foi a mais relatada nos artigos que realizaram diagnóstico coproparasitológico.  

Um panorama um pouco diferente foi evidenciado nos estudos epidemiológicos, que 

pela comodidade do transporte e/ou quantidade de amostras coletadas podem ter pleiteado a 

realização da coleta utilizando conservantes químicos. No entanto, dependendo da solução 

química utilizada a mesma pode não ser adequada para conservar a forma evolutiva do 

trofozoíta e ocasionar um diagnóstico falso negativo, ou seja, se este fato ocorreu a casuística 

dos indivíduos infectados relatadas nestes estudos poderia ter sido ainda maior. Esta situação 

foi evidenciada nos artigos de Coimbra Jr e Santos (1991), Borda et al. (1996), Boonjaraspinyo 

et al. (2013) e Sandoval et al. (2015) que relataram ter utilizado solução de formalina como 

conservante da amostra fecal.  

Além do exame direto, técnicas coproparasitológicas de sedimentação também foram 

bastante relatadas nos artigos recuperados nesta revisão. Técnicas com este fundamento já 

foram indicadas para pesquisa de cisto deste protozoário em material fecal de outros animais 

segundo Barbosa et al. (2016), por possivelmente se tratar de estruturas parasitológicas densas. 

A coleta de múltiplas amostras em dias diferentes geralmente é indicada para o diagnóstico de 

cisto de B. coli, pois estas formas evolutivas têm liberação intermitente no material fecal do 

hospedeiro (SOLAYMANI e PETRI JR., 2006). No entanto, grande parte dos artigos desta 



  

 78 

 

revisão que relataram o diagnóstico de cisto de B. coli, nem sempre divulgaram a quantidade 

de amostras fecais coletadas.  

De forma geral, por meio desta revisão sistemática, foi verificado nos artigos 

consultados, uma predominância no diagnóstico da forma trofozoítica de B. coli em diferentes 

amostras humanas, incluindo material fecal e outros materiais biológicos, que geralmente foram 

coletados no caso de infecções extraintestinais. No entanto, os achados de trofozoítas ciliados 

em amostras biológicas , principalmente nas excêntricas, requer a realização de uma técnica 

mais específica para se concluir adequadamente o diagnóstico, como as técnicas de biologia 

molecular, uma vez que o Filo Ciliophora engloba vários gêneros e espécies (LYNN, 2008). 

No entanto, todas as vezes que um trofozoíta ciliado é detectado em amostra biológica humana 

por meio de microscopia óptica, este tem sido imediatamente associado a espécie B. coli, como 

se só existisse esse protozoário ciliado no mundo. 

Dentre os artigos consultados nesta revisão pode-se verificar a partir do surto de 

balantidiose humana de Truk, o aumento do uso combinado dos fármacos tetraciclina e 

metronidazol. Apesar de ainda não existir um estudo que tenha avaliado a eficácia desta 

associação. Estes ainda são os fármacos mais indicados para o tratamento da balantidiose 

humana (MEDICAL LETTER, 2004). Pode-se verificar por meio das informações divulgadas 

nos artigos, que dentre as 17 pessoas que foram a óbito nesta casuística, nenhuma delas havia 

utilizado a associação de tais fármacos como estratégia de tratamento. Ainda que tenha sido 

recuperado poucos casos de óbito, sabe-se que a forma aguda da balantidiose pode determinar 

quadros fulminantes, ou seja, o óbito ocorre em menos de uma semana (SHUSTER e 

RAMIREZ-ÁVILA, 2008). Este fato ressalta a importância da realização de um diagnóstico 

adequado e rápido, com o intuito de se fornecer um tratamento mais específico, incluindo 

sempre um diagnóstico de cura. Esta variável foi surpreendentemente bastante relatada nos 

artigos recuperados, principalmente nos relatos de caso.  

Ao se extrair informações pertinentes para realização desta revisão sistemática 

verificou-se que muitos artigos não traziam as mesmas de modo completo, sendo estes na 

grande maioria classificados como de media qualidade. Dessa forma foi muito difícil de se 

realizar as análises estatísticas importantes de uma meta-análise, que geralmente inclui a razão 

de chance (OR). Este dado estatístico pode ser publicado diretamente no próprio artigo 

espidemiológico ou calculado pelos autores da revisão sistemática a partir dos dados fornecidos. 

Infelizmente na revisão dos artigos sobre balantidiose humana este tipo de análise não pode ser 



  

 79 

 

realizada devido a qualidade das informações publicadas, ao pequeno número de publicações 

de estudos epidemiológicos e a heterogeneidade entre mesmos. Desta forma a equipe deste 

estudo, procurou então produzir uma meta-análise de proporção utilizando informações que 

geralmente estão disponíveis, como o ano e o país de publicação. 

Ficou evidente nesta revisão, o baixo número de publicações recuperadas na temática 

balantidiose humana. Artigos clássicos, como o de Couvee e Rijstra (1961) que relataram uma 

das maiores frequências de infecção por B. coli (28%) na Papua Nova Guiné não foram 

recuperados, menos ainda os regionais como o de Machado et al. (1969) que relataram a 

frequência da balantidiose em 0,7% dos pacientes atendidos no município de Niterói, RJ. Este 

fato ressalta a limitação da revisão sistemática, principalmente quando se trata de uma 

parasitose altamente negligenciada como a infecção por B. coli ou até por outros ciliados, que 

possivelmente também podem estar infectando os seres humanos, mas que tradicionalmente 

são classificados quando presentes em amostras biológicas humanas somente como B. coli. 
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6 CONCLUSÕES 

 

• Em relação ao Continente, verificou-se que a maioria dos artigos científicos recuperados 

estavam relacionados a casos de balantidiose humana que ocorreram principalmente na 

América do Sul, destacando o Brasil e na Ásia, a Índia; 

• A proximidade física com suíno e/ou com suas excretas foi a variável mais relatada nos 

casos de infecção humana por Balantioides coli;  

• Os perfis mais relatados na infecção por Balantioides coli foram ser uma pessoa adulta 

do sexo masculino e/ou possuir alguma comorbidade e/ou infecção concomitante; 

• Na infecção intestinal, a disenteria foi a manifestação clínica mais relatada e na 

extraintestinais os sintomas variaram de acordo com o local de infecção do parasito; 

• Os possíveis locais de infecções extraintestinais relatados nos artigos em ordem 

decrescente de frequência foram trato geniturinário, trato pulmonar, peritônio, globo 

ocular, fígado, vesícula biliar e vértebra; 

• A técnica mais utilizada no diagnóstico coproparasitológico foi o exame direto, seguido 

por aquelas que possuem como fundamento a sedimentação; 

• O trofozoíta foi a forma evolutiva quase que predominante no diagnóstico da 

balantidiose humana, tanto no material fecal, quanto em outras amostras biológicas 

coletadas no diagnóstico das infecções extraintestinais; 

• A recuperação do indivíduo, ou seja, a cura clínica e/ou parasitológica, só foi relatada 

proporcionalmente em 36,3% da casuística dos indivíduos infectados e o tratamento 

mais relatado na casuística das infecções foi a associação da tetraciclina com 

metronidazol. 
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