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RESUMO 

Blastocystis sp. tem sido o protista intestinal mais frequente em humanos. No Brasil 
são descritos nove subtipos do parasito com frequências variadas entre as diversas 
localidades. As técnicas parasitológicas microscópicas em amostras fecais, 
geralmente são as utilizadas na rotina dos laboratórios parasitológicos, para o 
diagnóstico de parasitoses intestinais, visto que apresentam baixo custo e rápido 
processamento. No entanto, quando se trata de infecção por Blastocystis sp., a 
técnica a ser utilizada ainda não é de consenso, uma vez que os trabalhos sobre o 
tema consideram que técnicas parasitológicas não específicas para identificação do 
parasito podem levar a subestimações. Além disso, é discutido que a não utilização 
de conservantes químicos pode determinar destruição da forma evolutiva e 
subestimação de positividade. Dessa forma, esse estudo teve como objetivo, 
comparar técnicas parasitológicas microscópicas para diagnóstico de Blastocystis sp. 
em amostras fecais frescas ou conservadas de crianças e funcionários de creche e 
identificar subtipos. O estudo foi realizado em três Unidades Básicas de Educação 
Infantil (UMEI) localizadas em Niterói totalizando 419 crianças e 101 funcionários. 
Cada participante entregou uma amostra fecal fresca que foi processada pelas 
técnicas de exame direto, Ritchie modificado, esfregaço corado por tricrômio, com e 
sem o uso de conservante químico, e cultura. As amostras positivas para Blastocystis 
sp. nas culturas foram submetidas a reação em cadeia da polimerase (PCR) e 
subsequente sequenciamento para identificação de subtipos. A taxa de adesão da 
entrega de amostras fecais foi de 34,4%. Blastocystis sp. foi o parasito mais frequente 
entre os participantes, tendo sido evidenciado em 24,5% (44/179) destes. A técnica 
isolada com maior eficácia foi a cultura (81,8%), seguido pelo esfregaço corado pelo 
tricrômio (43,2%). A associação entre cultura e esfregaço corado detectou o parasito 
em 93,2% das amostras positivas e do exame direto com o esfregaço corado em 
79,5% destas. Pelo teste de McNemar pode-se evidenciar discordância dos resultados 
entre as diferentes técnicas utilizadas. As técnicas avaliadas neste estudo 
apresentaram elevada sensibilidade e com exceção da cultura, todas as demais 
técnicas apresentaram baixos valores de sensibilidade.  O uso de conservante 
químico resultou em maior eficácia no diagnóstico. Dentre os 44 participantes 
positivos para Blastocystis sp., 26 (59,1%) relataram sintomatologia gastrintestinal, 
sendo que em 16 (36,4%) Blastocystis sp. foi o único patógeno detectado. Das 26 
amostras foram identificados os subtipos: ST1 (n=19), ST2 (n=2), ST3 (n=4) e ST6 
(n=1), sendo ST1 o subtipo mais frequente. Para as crianças, o único fator de risco 
identificado foi o abastecimento da casa com água não tratada e residir em casa com 
até quatro pessoas foi considerado como fator de proteção  Considerando os 
resultados obtidos sugere-se que para o diagnóstico de Blastocystis sp. a cultura deve 
ser considerada como padrão ouro, sendo a segunda técnica de maior eficácia o 
esfregaço corado pelo tricromio em amostras sem conservante. 

 

Palavras chaves: Cultura. Diagnóstico. Esfregaço Corado por Tricromio. Subtipos. 

Crianças.Blastocistose. 
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ABSTRACT 

Blastocystis sp. has been the most common intestinal protist in humans. In Brazil, nine 
parasite subtypes with varying frequencies are described. Microscopic parasitological 
techniques in faecal samples are generally those used in routine parasitological 
laboratories for the diagnosis of intestinal parasites, since they are low cost and fast to 
process. However, when it comes to a Blastocystis sp. infection, the technique to be 
used is not yet consensual, since studies on the subject consider that parasitological 
techniques not specific for parasite identification may lead to underestimation of 
positive samples. In this way, this study aimed to compare microscopic parasitological 
techniques for the diagnosis of Blastocystis sp. on fresh or preserved fecal samples 
from children and day care workers and identify subtypes. The study was conducted 
in three basic kindergarten units located in Niterói, totaling 419 children and 101day 
care workers. Each participant delivered a fresh fecal sample that was processed by 
direct examination, modified Ritchie, trichrome stained smear, with and without 
chemical preservative, and culture. Blastocystis sp. positive samples in the culture 
were subjected to polymerase chain reaction (PCR) and subsequent sequencing to 
identify subtypes. The adhesion rate of fecal sample delivery was 34.4%. Blastocystis 
sp. was the most frequent parasite among the participants, being evidenced in 24.5% 
(44/179) of these. The most effective isolated technique was culture (81.8%), followed 
by the trichrome stained smear (43.2%). The association between culture and stained 
smear detected the parasite in 93.2% of positive samples and direct examination with 
stained smear in 79.5% of these. The McNemar test shows evidence of disagreement 
between the different techniques used. The techniques evaluated in this study 
presented high sensitivity and except for culture, all other techniques presented low 
sensitivity values. The use of chemical preservative resulted in greater diagnostic 
effectiveness. Among the 44 positive participants for Blastocystis sp., 26 (59.1%) 
reported gastrintestinal symptoms, and in 16 (36.4%) Blastocystis sp. was the only 
pathogen detected. By sequencing of 26 samples, subtypes were identified: ST1 
(n=19), ST2(n=2), ST3(n=4) and ST6(n=1), with ST1 being the most frequent subtype. 
For children, the only risk factor identified was the supply of untreated water to the 
house and living in a home with up to four people was considered a protection factor. 
Considering the results obtained, it is suggested that for the diagnosis of Blastocystis 
sp. that culture should be considered as the gold standard and the second most 
effective technique is the trichrome stained smear in samples without preservative. 

 

 

Key words: Culture. Diagnosis. Trichrome Stained Smears. Subtype. Children. 

Blastocystosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

   Blastocystis sp. é o protista mais frequentemente encontrado em amostras fecais 

humanas. Embora o parasito tenha sido descrito no início dos anos 1900, só nas 

últimas décadas é que esse microrganismo passou a ser melhor compreendido (TAN, 

2008).  

 A classificação taxonômica deste parasito permaneceu incerta por um longo 

período. A partir de 1996, o parasito foi inserido no filo Stramenopiles, que é um grupo 

complexo e heterogêneo que inclui organismos unicelulares e pluricelulares com 

representantes autotróficos e heterotróficos (SILBERMAN et al., 1996), no qual 

Blastocystis  sp. é o único associado a infecção em humanos (TAN et al., 2010). O 

parasito apresenta alta diversidade genética, baseado em estudos moleculares 

utilizando o alvo 18S MLO (Mitocondria like) (SCICLUNA, TAWARI, CLARK, 2006). 

Foram descritos 17 subtipos de Blastocystis sp., dentre os quais 10 (ST1-ST9, ST12) 

podem infectar humanos, sendo a maioria zoonóticos (TAN et al., 2010; ALFELLANI 

et al. ,2013; RAMIRÉZ et al., 2016). 

Blastocystis sp. é um protista unicelular polimórfico. Segundo a literatura, 

possui seis diferentes formas evolutivas: vacuolar, granular, amebóide, avacuolar, 

multivacuolar e cística.  A forma vacuolar é a mais evidenciada em amostras fecais e 

também em cultura (TAN, 2008). As formas vacuolar e granular são sensíveis a 

mudanças de temperatura, ambientes hipertônicos e hipotônicos, bem como 

exposição ao ar (TAN, 2004). A forma amebóide é raramente relatada, sendo 

observada principalmente em cultura e tem sido associada com o desenvolvimento de 

manifestações clínicas nos hospedeiros infectados. O cisto é o estágio infectante do 

parasito (TAN, 2008; LEPCZYŃSKA et al., 2017). As formas avacuolar e multivacuolar 

ainda são pouco descritas na literatura.  

 O parasito possui distribuição mundial com crescente aumento de prevalência 

(TAN, 2008). Os grupos de risco ainda não estão bem estabelecidos, porém alguns 

autores concluíram que crianças e idosos parecem ser mais suscetíveis à infecção 

por Blastocystis sp. (MARTÍN-SÁNCHEZ et al., 1992; ASHFORD, ATKINSON, 1992). 

A prevalência é maior em países em desenvolvimento do que em países 

desenvolvidos e industrializados, o que indica uma relação com a falta de saneamento 

básico, já que a principal via de transmissão é a fecal oral (WAWRZYNIAK et al., 

2013).  
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 Blastocystis sp. é um microrganismo intestinal frequente em humanos, estando 

presente em outros animais. Seu ciclo de vida e modo de transmissão ainda não estão 

totalmente definidos, sendo a reprodução por fissão binária a forma de reprodução 

mais aceita (LEPCZYSKA et al., 2017). A transmissão pode ocorrer por contato direto 

entre humanos,  entre outros animais infectados, bem como destes para humanos e 

vice versa. De forma indireta, a transmissão se efetiva por meio de alimentos e água 

contaminados, mãos sujas, com a presença do parasito (DEL COCO et al., 2017). 

 A capacidade patogênica desse parasito tem sido alvo de amplas discussões. 

Segundo Del Coco et al. (2017), a patogenicidade de Blastocystis sp. tem sido 

correlacionada à virulência de alguns subtipos (ST). O ST3 é o subtipo mais 

frequentemente encontrado em pacientes sintomáticos, seguido de subtipos ST1 e 

ST2. Entretanto, observou-se que nem toda cepa de um determinado subtipo é 

patogênica, indicando que a patogenicidade não está exclusivamente relacionada aos 

subtipos desse parasito. 

 Estudos recentes têm citado Blastocystis sp. como um patógeno emergente em 

humanos, sendo encontrado tanto em pacientes sintomáticos quanto em indivíduos 

assintomáticos (WAWRZYNIAK et al., 2013). Em pacientes sintomáticos são descritos 

distúrbios gastrointestinais e dermatológicos como: dor abdominal, diarreia, náuseas, 

vômitos, edema, anorexia, urticária e coceira intensa. (LEPCZYSKA et al., 2017). 

 O tratamento dessa parasitose é realizado quando é observada diarreia 

persistente associada a ausência de outro patógeno que possa determinar os 

sintomas e sinais clínicos apresentados. O metronidazol é considerado um fármaco 

eficiente para tratamento da infecção por Blastocystis sp. (WAWRZYNIAK et al., 

2013). 

 O diagnóstico da blastocistose é realizado, na maioria dos estudos, pela 

pesquisa de formas evolutivas do parasito em amostras fecais. A literatura aponta o 

uso do exame direto (ALARCÓN et al., 2007), do esfregaço corado com tricrômio (TAN 

et al., 2010), de técnicas de centrifugo-sedimentação com formol-eter/acetato de etila 

(ELGHAREED et al., 2015) e da cultura das fezes (SANTOS, RIVERA, 2013), a qual 

tem sido considerada padrão-ouro. A técnica de reação em cadeia da polimerase 

(PCR), devido a sua elevada sensibilidade tem sido muito utilizada, sendo útil para 

determinar o subtipo de Blastocystis sp. quando associada ao sequenciamento 

(STENSVOLD et al., 2007b; ABU-MADI et al.,2015).  
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Embora várias técnicas tenham sido utilizadas para o diagnóstico dessa 

parasitose, ainda não há um consenso sobre qual seria a mais eficaz para a correta 

identificação do parasito. Considerando que as técnicas parasitológicas por 

microscopia são inespecíficas, sua utilização resulta em subestimações da 

possibilidade de infecção por Blastocystis sp. e em uma incorreta atribuição de 

indivíduos a grupos negativos (TAN et al.,2010). Além disso, o uso de conservantes 

tem sido apontado como adequado no diagnóstico, visto que alguns autores 

apontaram que o uso da água no processamento da amostra pode romper formas 

evolutivas do parasito, reduzindo capacidade de detecção (AMATO-NETO et al., 

2003; STENSVOLD et al., 2009)  

Dessa forma, este estudo teve como intuito a comparação de técnicas 

parasitológicas para o diagnóstico de Blastocystis sp. em amostras fecais frescas e 

com conservante químico, a fim de analisar a eficácia dos métodos de diagnóstico 

para esse parasito, identificando sua frequência em três creches de Niterói e os 

subtipos circulantes. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O PARASITO 

 Blastocystis sp. é um protista unicelular extracelular que habita o trato 

gastrointestinal de animais. São organismos sensíveis às mudanças na tonicidade do 

ambiente. (STENZEL; BOREHAM, 1996; TAN et al., 2004). Embora seja considerado 

um parasito anaeróbio estrito ou obrigatório (ZIERDT, 1986), foi demonstrado que por 

meio da presença de oxidase alternativa encontrada em estruturas similares a 

mitocôndria, o parasito consegue sobreviver no ambiente intestinal com oxigênio livre, 

gerando dúvidas sobre sua natureza anaeróbica estrita, passando a ser considerado 

como microaerófilo (TSAOUSIS et al., 2018). 

 Blastocystis sp. é um organismo altamente polimórfico e isolados de humanos 

e animais são morfologicamente semelhantes, porém distintos genotipicamente 

(CLARK, 1997; YOSHIKAWA, NIICHIRO, ZHILIANG, 2004). Até o momento foram 

caracterizadas seis diferentes formas evolutivas do parasito: vacuolar, granular, 

amebóide, avacuolar, multivacuolar e cística (Figura 1).  

 A forma vacuolar é a que está mais frequente nas amostras fecais e também 

em cultura.  É caracterizada por conter um grande vacúolo central que ocupa 

aproximadamente 90% do volume da célula e por consequência, apresenta o 

citoplasma e organelas, como complexo de Golgi e estruturas semelhantes a 

mitocôndrias, restritos a uma fina camada na periferia da forma parasitária. Possui 

grande variação de tamanho, com o diâmetro médio das células entre 4 e 15 µm, 

podendo variar de 2 a 200 µm (STENZEL; BOREHAM, 1996; TAN, 2008; 

LEPCZYŃSKA et al., 2017).   

 A forma granular é similar a forma vacuolar, porém apresenta grânulos no 

citoplasma ou dentro do vacúolo central e geralmente são ligeiramente maiores que o 

tamanho médio das formas vacuolares, sendo relatados diâmetros de 10 a 60 µm, 15 

a 25 µm, 3 a 80 µm e 6,5 a 19,5 µm (STENZEL; BOREHAM, 1996). As formas vacuolar 

e granular são sensíveis a mudanças de temperatura, ambientes hipertônicos e 

hipotônicos e exposição ao ar. A forma granular é considerada produto degenerativo 

e comumente encontrada em culturas mais antigas (TAN, 2004).  

Dunn et al. (1989) sugeriram que a forma vacuolar dá origem à granular em 

certas condições de cultivo, como na axenização do mesmo, aumento da 

concentração de soro ou pela adição de antibióticos. Além disso, Gaythri et al. (2014) 
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demonstraram a formação de maior número de formas granulares quando Blastocystis  

sp. foi exposto a alta temperatura (41 ° C). 

A forma amebóide é uma forma raramente relatada, sendo observada 

principalmente em cultura de células e tem sido associada com o desenvolvimento de 

manifestações clínicas em hospedeiros infectados. Esta forma é menor que as formas 

vacuolar e granular, medindo de 2,6 a 7,8 µm, e apresenta formato irregular, com 

projeções citoplasmáticas e sem motilidade aparente (STENZEL; BOREHAM, 1996; 

TAN, 2008; LEPCZYŃSKA et al., 2017). 

A forma avacuolar se distingue da vacuolar e da granular pela ausência do 

vacúolo central, enquanto as formas multivacuolares contem múltiplos vacúolos 

pequenos. Entretanto, alguns pesquisadores não consideram a existência dessas 

formas, alegando que seriam estágios intermediários de desenvolvimento da forma 

cística (TAN, 2008). 

 O cisto é considerado o estágio infectante do parasito (LEPCZYŃSKA et al., 

2017). Foi primeiramente observado em 1988 por Mehlhorn durante investigação em 

amostra fecal de uma paciente feminina HIV positivo, porém sua morfologia somente 

foi descrita completamente em 1991 por Stenzel e Boreham. Esta forma possui 2 a 5 

µm de tamanho e formato ovoide ou esférico (TAN, 2008).  

 Segundo Tan (2004), estudos de viabilidade revelaram que os cistos são 

resistentes à lise pela água, podendo sobreviver à temperatura ambiente por até 19 

dias, porém, são frágeis em extremos de calor e frio. Suresh e Smith (2004) 

observaram em seus estudos que a excreção da forma cística de Blastocystis  sp. é 

mais prevalente no verão do que no inverno. 

 Embora as formas evolutivas tenham formatos e tamanhos diferentes, a maioria 

delas possui uma capsula ou cobertura de superfície cuja espessura e morfologia 

variam de acordo com as condições de cultivo. Algumas formas, em cultura de longo 

prazo, apresentam ausência desta capsula. A composição e a função da cobertura de 

superfície ainda precisam de mais informações, porém alguns estudos sugerem que 

possa funcionar como um mecanismo inespecífico de reconhecimento envolvido na 

fixação de bactérias como parte do processo fagocítico, desempenhando um papel na 

sobrevivência do parasito in vivo.. Abaixo dessa, encontra-se uma membrana 

bilaminar que envolve a célula e o vacúolo central. (DUNN et al., 1989; STENZEL; 

BOREHAM, 1996). Yason e Tan (2018) sugeriram que os estudos sobre a cápsula de 

Blastocystis sp. devem ser ampliados, pois podem favorecer a elucidação do potencial 
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patogênico de alguns subtipos do parasito, bem como estarem relacionados a uma 

proteção contra pressões ambientais como pressão osmótica, pH extremo ou 

exposição a oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Formas evolutivas de Blastocystis  sp sob microscopia por contraste de fase: (a) Forma 

vacuolar; (b) Forma granular; (c) Forma ameboide,(d) Forma cística. Fonte: Parija; Jeremiah (2013), 

adaptado de Tan (2008) 

 2.2 HISTÓRICO E TAXONOMIA 

 A classificação taxonômica de Blastocystis sp. permaneceu incerta por um 

longo período. Zierdt (1991) relatou que em 1849, durante uma grave epidemia de 

cólera na Inglaterra, relataram formas evolutivas presentes em amostras de fezes que 

foram relacionadas a este parasito, porém sem informações textuais detalhadas e/ou 

de desenhos. Essas informações incertas não possibilitaram associar, com 

segurança, estes relatos a Blastocystis sp.. 

 A primeira descrição do parasito foi realizada por Alexeieff em 1911, o qual 

evidenciou formas consideradas como cistos de Trichomonas intestinalis. Ao longo de 

seu estudo o autor verificou que as formas apresentavam características que as 

associava a fungos do gênero Blastomyces e a leveduras e propôs que este parasito 

fosse nomeado Blastocystis  enterocola, tendo estudado o mesmo em humanos, 

ratos, diversos anfíbios e sanguessugas, e sugeriu que não seriam espécies distintas. 

Brumpt em 1912 relatou o caso de uma paciente com colite, no qual a partir de 
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esfregaços corados foi detectado a presença de Tetramitus mesnili e Blastocystis . O 

autor relata a existência de muitas espécies do parasito e nomeia as estudadas por 

ele, propondo o nome de Blastocystis  hominis para o parasito que é encontrado com 

frequência em fezes humanas, sendo essa nomenclatura amplamente difundida e 

aceita por todo o mundo.  

 Esse parasito também foi confundido com forma cística de amebídeo ou com 

célula degenerada (STENZEL; BOREHAM, 1996). Zierdt et al. (1967) por meio de 

estudos utilizando microscopia óptica, eletrônica e características em cultivo, 

classificaram o parasito como um protozoário. Posteriormente, essa proposta foi 

refutada e em 1996, mediante estudos filogenéticos baseados na análise do gene 

SSU-RNAr, o parasito foi considerado como um protista pertencente ao filo 

Stramenopiles. Este filo é formado por um grupo complexo e heterogêneo de 

organismos parasitos principalmente de plantas, descrito em 1989, que inclui seres 

unicelulares e pluricelulares com representantes autotróficos e heterotróficos, no qual 

Blastocystis  sp. é o único associado à infecção em humanos (SILBERMAN et al., 

1996; ARISUE et al.,2002; TAN et al., 2010).  

 Os membros do grupo Stramenopiles são caracterizados por possuir flagelo 

com mastigonemas (pêlos tubulares tripartidos), em algum estágio evolutivo de seu 

ciclo de vida. Curiosamente, Blastocystis  sp. não possui flagelo e por isso foi inserido 

em uma nova classe, classe Blastocystea. Ruggiero et al. (2015) apresentaram um 

consenso entre a classificação evolutiva e a filogenética de todos os organismos 

baseado na opiniao de mais de 3000 taxonomistas em um sistema hierarquizado, 

coerente e unificado denominado Catálogo da Vida (Catalogue of Life  - CoL). Neste 

sistema, Blastocystis  sp. insere-se no Supereino Eukaryota, Reino Chromista,  

Subreino Harosa, Infrareino Halvaria, Superfilo Heterokonta (Supergrupo 

Stamenopiles), Filo Bygira, Classe Blastocystea, Ordem Blastocystida. 

 Em 2007, Stensvold et al., baseado nas informações obtidas por biologia 

molecular, na diversidade de isolados e na baixa especificidade dos isolados a 

hospedeiros, propuseram  a utilização da terminologia Blastocystis  sp. acompanhado 

do subtipo para identificação deste parasito nas amostras oriundas de seres humanos 

e outros animais. 

 Foram descritos 17 subtipos de Blastocystis  sp., sendo que dez (ST1-ST9, 

ST12) destes infectam humanos e são, em sua maioria, zoonóticos (TAN et al., 2010, 



18 
 

ALFELLANI et al. 2013, RAMIRÉZ et al., 2016). Os demais subtipos são relatados 

apenas em outros animais. 

 Zhao et al. (2017) descreveram novos subtipos do parasito em animais 

selvagens em cativeiro de uma importante cordilheira chinesa que seriam os subtipos: 

ST18 encontrado em um Alpaca, ST19 em Macaco Rhesus, ST20 em Avestruz, ST21 

em Waterbuck que é uma espécie de antílope e ST22 em Guanaco, um camelídeo. 

Maloney et al. (2019) relataram a existência de possíveis novos subtipos a serem 

denominados de ST23, ST24, ST25 e ST26 em bezerros nos Estados Unidos. Estes 

novos subtipos ainda não foram estabelecidos, pois, segundo Jiménez, Jaimes e 

Ramírez (2019), é importante investigar se não seriam apenas variantes dos STs já 

descritos. Tal possibilidade existe, já que o estabelecimento de alguns STs foi 

realizado usando diferentes regiões do gene 18S e não o padrão estabelecido pela 

literatura por Scicluna, Tawari e Clark (2006). Dessa forma torna-se necessário para 

confirmação a realização do sequenciamento do 18S inteiro para uma confirmação.  

   2.3 EPIDEMIOLOGIA 

 O mecanismo de infecção de Blastocystis  sp. é fecal-oral, sendo o cisto a 

forma infectante. Sua transmissão pode ocorrer por contato direto exclusivamente 

entre humanos, caracterizando uma antroponose ou entre outros animais infectados, 

bem como entre humanos e outros animais, caracterizando uma zoonose. Esta 

também ocorre por contato indireto, por meio de alimentos e água contaminados (DEL 

COCO et al., 2017). 

 Blastocystis sp. possui distribuição mundial com crescente aumento de 

prevalência, sendo que essa varia de país para país e entre as comunidades de um 

mesmo país, sendo evidenciado em hospedeiros saudáveis ou doentes. A prevalência 

é maior em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos e 

industrializados, o que parece estar associado à prática precária de higiene individual, 

coletiva e ambiental, bem como consumo de água e alimentos contaminados, 

manipulação de animais possivelmente infectados e viagens a áreas tropicais (SILVA, 

2006; WAWRZYNIAK et al., 2013). Salim et al. (1999) evidenciaram diferença 

estatisticamente significativa entre pessoas que trabalham em estreita colaboração 

com animais e entre os que não tinham contato, e verificaram que os primeiros correm 

maior risco de adquirir a infecção por Blastocystis sp..  
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 Objetivando ampliar os conhecimentos sobre a sintomatologia e os fatores 

associados a blastocistose, Barahoma Rondón et al. (2003) realizaram um estudo 

caso controle com 144 pacientes do Departamento de Doenças Transmissíveis e 

Dermatológicas do Peru e evidenciaram que o único fator de risco para a aquisição 

do parasito entre os estudados foi o consumo de água sem ferver.  

 Em creches de Botucatu-SP, Mascarini e Donalisio (2006) realizaram dois 

estudos transversais e um longitudinal de coorte analisando fatores de risco para 

aquisição de parasitos intestinais nos anos de 2002 e 2003. Em 2002 os prinicpais 

fatores de risco identificados foram ser do sexo masculino, ter idade entre seis e sete 

anos,  a localização da casa em ambiente rural, a renda abaixo de dois salários, o 

baixo grau de educação da mãe, viver em casas de madeira e a ingestão de água não 

tratada em casa.  Em 2003, os autores evidenciaram que  os fatores de risco foram 

ser do sexo masculino, a localização da casa em ambiente rural, a renda abaixo de 

dois salários, o baixo grau de educação da mãe e viver em casas de madeira. Pela 

regressão logística multivariada foi incluído além das variáveis citadas, a presença de 

animais domésticos. Por meio do estudo de coorte foi verificado que ser do sexo 

masculino não representa fator de risco, se ambos são submetidos as mesmas 

condições de vida. 

 Em um estudo transversal de abril de 2012 a fevereiro de 2015 em pacientes 

atendidos no Instituto Nacional de Doenças Infecciosas Evandro Chagas (INI / 

FIOCRUZ), no Rio de Janeiro não evidenciaram diferença estatística significante entre 

a frequência de parasitos intestinais e a idade. Entretanto, quando foram analisados 

as espécies de parasitos separadamente, foi observado que as crianças (0 ± 14 anos) 

eram mais propensas a serem infectadas por Blastocystis  sp. (FARIA et al., 2017).  

Gong et al. (2019) em estudo transversal realizado com 442 pessoas de sete aldeias 

em dois locais de estudo de ambos os lados da fronteira China – Mianmar, 

identificaram duas categorias de risco para aquisição de Blastocystis  sp., sendo elas 

ser crianças e não lavar as mãos após usar o banheiro. Variáveis como o sexo, beber 

água fervida, ingerir vegetais ou frutas não lavadas, natação não representaram risco 

para aquisição da parasitose.    

 De La Luz Galván-Ramiréz et al. (2019) avaliando prevalência e fatores de 

risco para aquisição de parasitoses intestinais encontraram uma associação 

significativa entre infecções por protozoários intestinais e ser dona de casa e residir 

em casas que não foram construídas com tetos de concreto, paredes de tijolos e pisos 
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de cimento. Apesar de não apresentar diferença estatística significativa, os autores 

evidenciaram maior frequência para enteroparasitos entre pessoas que viviam em 

ambientes superlotados, bem como entre pessoas que não tinham acesso a serviços 

públicos, como sistema de esgoto, energia elétrica, iluminação e encanamento.  

 Butera et al. (2019) em um estudo com crianças com menos de dois anos de 

área rural em Ruanda destacaram que os principais fatores de risco para aquisição 

de parasitos intestinais foram trabalhar no campo, beber água não tratada e de fontes 

de água sem controle qualidade. As crianças de famílias com acesso a água de fontes 

de melhor qualidade apresentaram duas vezes mais positividade para parasitos 

intestinais em comparação com aquelas que usavam água de fontes pouco confiáveis, 

fato associado ao não tratamento da água antes de beber.  

 Gadisa e Jote (2019) relataram que os principais fatores de risco para 

aquisição de parasitos intestinais entre crianças abaixo de cinco anos de idade da  

Etiopia foram ingestão de hotaliças cruas ou mal cozidas, hábito de cortar unhas 

frequentemente, geofagia e usos de banheiros sem a supervisão de um adulto para 

assegurar uma correta higiene da região perianal pelas crianças. O grau de 

escolaridade da mãe, a ocupação profissional, o sexo, o conhecimento sobre 

transmissão de parasitos não apresentaram relevância estatística.  

 Segundo Hernandéz et al. (2019), em estudo transversal com estudantes da 

Colômbia verificaram que aqueles que residiam em casas lotadas (seis ou mais 

membros em uma única casa) tinham uma probabilidade significativamente maior de 

serem infectados com parasitos intestinais (p = 0,023) e o consumo de água não 

tratada aumentou o risco de aquisição (p = 0,001). Os autores não observaram 

diferença significativa considerando renda familiar, escolaridade dos pais, material de 

construção da casa, uso de sapatos, consumo de vegetais ou frutas cruas, lavagem 

de vegetais ou frutas antes do consumo, presença de sintomas gastrointestinais e 

histórico de infecções por parasitas intestinais. 

 Asfaram et al. (2019) avaliando os padrões espaciais e fatores demográficos 

associados à ocorrência de Blastocystis  sp. no norte do Irã evidenciaram relações 

estatisticamente significantes entre a prevalência do parasito e idade de 10-14 anos, 

com trabalhar na agricultura devido ao contato com estrume e fezes de origem 

humana no solo, residência em área rural, contato com animais domésticos e 

consumo de medicamentos antiparasitários (p <0,05). O estudo não evidenciou 
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associação entre o parasitismo e o nivel de escolaridade, o sexo, o tipo de água 

consumida e as estações do ano. 

 Na Arábia Saudita, Bakarman et al. (2019) avaliando fatores de risco para 

aquisição de parasitoses intestinais, em estudo no qual Blastocystis  sp. foi o parasito 

mais frequente, evidenciaram associação significativa para infecção com os 

determinantes beber água de tanques e lavar as mãos só com água. Os autores 

obtiveram taxa de adesão a assinatura do Termo de Consentimento pelos pais de 

75,4% (2261/3000) e de entrega de amostras fecais de 25,7% (581/2261) 

considerando os escolares autorizados e de 19,4% (581/3000) considerando o 

numero total de estudantes convidados para participar do estudo. 

 Este parasito tem sido o principal microrganismo eucarioto relatado em 

amostras fecais humanas (LEPCZYŃSKA et al., 2017), sendo mais frequente que 

outros parasitos intestinais, como Giardia duodenalis, Entamoeba sp. ou 

Cryptosporidium sp. (FONSECA et al., 2007; CALCHI LA CORTE et al.,2013; 

WAWRZYNIAK et al., 2013).  Este protista é frequentemente encontrado em 

hospedeiros imunocomprometidos (TAN, 2008), estando em pacientes infectados 

pelo HIV, relacionado à diarreia. Nos pacientes coinfectados HIV/Blastocystis sp., o 

estado nutricional do indivíduo parece ser um importante fator de risco. 

(LEPCZYŃSKA et al., 2017).   

 O potencial zoonótico e a importância de animais como reservatórios do 

parasito para humanos foi sugerido por Noel et al. (2005), que evidenciaram baixa 

especificidade do parasito com relação aos hospedeiros, por meio de estudos 

moleculares com diversas amostras de Blastocystis  sp. de origem humana e de outros 

animais. Os seres humanos podem ser infectados por dez subtipos, sendo o subtipo 

3 (ST3) o mais frequente em humanos, estando presente também em primatas não–

humanos (STENSVOLD; CLARK, 2016) e o ST9, que tem sido relatado 

exclusivamente em humanos (PARIJA; JEREMIAH, 2013). Os STs 1, 2, 5 e 8 foram 

encontrados tanto em isolados humanos quanto em mamíferos (humanos, primatas 

não humanos, bovinos e suínos), enquanto ST4 além de infectar humanos, também 

está presente entre roedores e ST6, 7 e 8 entre isolados aviários. Alguns subtipos são 

encontrados exclusivamente em animais (ST10, ST11, ST13, ST14, ST15, ST16 e 

ST17). Os subtipos 10 e 15 estão presentes entre Artiodactyla e primatas não 

humanos, ST11 entre Proboscidea, ST12 entre Artiodactyla e marsupiais, ST13 entre 
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primatas não humanos e marsupiais, ST14 entre Artiodactyla, ST16 entre marsupiais 

e ST17 entre roedores (WAWRZYNIAK et al., 2013).  

 Deng et al. (2019) realizaram uma revisão sistemática sobre epidemiologia da 

infecção por Blastocystis sp. na China, registrando infecção humana em mais de 12 

províncias com identificação de seis subtipos (ST1, ST2, ST3, ST4, ST5 e ST6). A 

taxa de prevalência variou de 0,8% (Fujian) a 100% (Guangdong). O ST3 foi o mais 

evidenciado em humanos tendo sido detectado em 62% (186/300), com registro em 

todas as províncias estudadas. Os autores relataram existência de infecções mistas 

entre ST1 + 2, ST1 + 3, ST2 + 3, ST3 + 5. Foi relatado presença dos subtipos ST1, 

ST3 e ST5 em humanos e outros animais, sugerindo uma transmissão zoonótica. O 

ST1 foi encontrado infectando carnívoros com frequência de 45,5% (5/11) e detectado 

em 4,4% (179/4090) das amostras humanas positivas.    

Gong et al. (2019) analisaram 461 amostras fecais de indivíduos da fronteira 

entre China e Mianmar, encontraram 6,29% (29/461) de positividade. Os autores 

conseguiram sequenciar 22 isolados, dentre os quais evidenciaram três subtipos, 

sendo eles ST1 em sete, ST3 em 13 e ST4 em dois. 

 Abda et al. (2017) em 524 amostras fecais de indivíduos com alimentação 

saudável da Tunísia, detectaram positividade em 13% (68) utilizando a técnica de 

concentração por éter/formalina. Foi detectado predomínio de ST3 (51% - 31), seguido 

por ST1 (30% - 18) e ST2 (16% - 10), sendo os subtipos ST4 e ST7 detectados em 

1,6% das 61 amostras submetidas ao sequenciamento.  Na Polônia, Kaczmarek et al. 

(2017) analisando 23 sequências evidenciaram a presença de cinco subtipos de 

Blastocystis sp. (ST1, ST2, ST3, ST6 e ST7). ST3 foi identificado em 15 (40%), ST1 

em 3 (13%), ST2 e ST6 em 2 (8,7%) cada e ST7 em 1 (4,3%). Os autores relataram 

o encontro de ST6 e ST7 que são considerados como parasitos de aves na Polônia e 

são raramente encontrados em humanos na Europa, embora sejam frequentes no 

Japão, Paquistão e Egito. 

 El Safadi et al. (2016) realizaram uma avaliação da prevalência e da distribuição 

geográfica de Blastocystis sp. na França, a partir de amostras de 788 pacientes de 11 

hospitais em um estudo multicêntrico, obtendo prevalência de 18,1%. O ST3 (43,3%) 

foi o subtipo mais frequente, seguido de ST1 e ST4  ambos com 20%, ST2 com 12,8%, 

ST6 e ST7  ambos com 2,1% dentre 141 isolados com um único subtipo. A idade e a 

história de viagem recente representaram os principais fatores de risco para aquisição 

da parasitose. 
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Salvador et al. (2016) fizeram um estudo retrospectivo observacional sobre a 

epidemiologia e o perfil clínico de pacientes com Blastocystis  sp. no Hospital 

Universitario Vall d’Hebron, localizado em Barcelona, Espanha. Nesse estudo foram 

considerados todos os pacientes adultos atendidos de fevereiro de 2009 até março de 

2014 que foram positivos por Blastocystis  sp., totalizando 418 pacientes, dos quais 

234 eram assintomáticos, 92 apresentavam sintomas gastrointestinais ou 

manifestações cutâneas e 92 com sintomas que poderiam ser atribuidos a outras 

etiologias. 

Amin (2006) investigou a epidemiologia de Blastocystis  sp. nos Estados Unidos 

(48 estados americanos e Distrito de Columbia) entre os anos de 2002 a 2004. Foram 

coletadas 10.582 amostras de 5.291 pacientes, destes  661(12%) estavam infectados 

apenas por Blastocystis  sp. e 163 (3%) apresentavam Blastocystis  sp. em coinfecção. 

O autor, comparando os resultados com seu estudo prévio realizado no ano 2000, 

relatou que a prevalência anual reduziu de 23% em 2000 para 11% em 2004. 

  De La Luz Galván-Ramiréz et al. (2019) analisaram 277 amostras de crianças 

e adultos de San Juan Cosala, Jalisco, México, e registraram positividade de 49%, 

sendo o parasito mais frequente. Em revisão sistemática de literatura em países da 

América Latina, Amaya, Trejos e Morales (2015), encontraram frequências de 61,6% 

em pacientes adultos sintomáticos e de 41,6% em pacientes assintomáticos. A revisão 

apresenta prevalências variadas entre os diversos países, sendo apontada frequência 

máxima de 92,3% entre crianças de 5 a 13 anos do Peru com sintomatologia digestiva 

até 0,08% na Colombia. 

 Ramírez et al. (2016) desenvolveram um estudo sobre a distribuição dos 

subtipos de Blastocystis  sp. na América do Sul a partir da análise de 346 amostras 

de pacientes sintomáticos e assintomáticos. Os autores relataram a presença de 10 

subtipos com predominio do ST3 e distribuição heterogênea dos subtipos entre os 

países avaliados. No Brasil, a partir de 22 amostras foram evidenciados os subtipos 

ST1 em 2 (9%), ST2 em 7 (32,5%), ST3 em 8 (36%), ST7 em 1 (4,5%), ST8 em 2 

(9%)  e um novo subtipo em 2 (9%). Jimenéz, Jaime e Ramiréz (2019) em revisão 

sistemática sobre a distribuição de subtipos na América do Norte e do Sul verificaram 

que os países que apresentaram a maior diversidade de subtipos fora os Estados 

Unidos da América com 14 subtipos, Brasil com nove e Colômbia com oito, sendo as 

infecções mistas evidenciadas em 0,2% das infecções humanas. 
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 Faria et al. (2017), no período de abril de 2012 a fevereiro de 2015 analisando 

amostras de diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro (Brasil), detectaram a 

presença de Blastocystis  sp. em 66 amostras dentre 428 amostras de fezes com 

monoparasitismo e em 29/321 amostras positivas por Blastocystis  sp. em 

poliparasitismo. Barbosa et al. (2017) analisaram 180 amostras fecais de pacientes e 

membros da família desses indivíduos de um Centro de Cuidado Psicossocial em 

Duque de Caxias-Rio de Janeiro. Os autores evidenciaram 64 positivos para 

Blastocystis  sp. por cultura em meio Pavlova e realizaram análise molecular para 

determinação de subtipos. O mais frequente foi o ST3 (49%), seguido do ST1(42%), 

ST2(7%) e ST4(2%), sendo este ultimo, identificado pela primeira vez no Brasil. 

Também foi registrado infecção mista (ST1 e ST3) em 14% dos participantes. 

 Adami (2018) realizou um estudo em uma instituição religiosa assistencial a 

crianças para adoção em Niterói-Rio de Janeiro, com 78 amostras de crianças e 

funcionários, onde encontrou 41% de positividade por Blastocystis  sp. Em 2014, De 

Oliveira Leite, Toma e Adami fizeram uma pesquisa neste mesmo local com 68 

amostras fecais também de crianças e funcionários e relataram Blastocystis  sp.(44%) 

como o parasito mais frequente. 

 Melo et al. (2017) a partir de 60 amostras positivas por Blastocystis  sp., 

obtidas na rotina do laboratório central do hospital das clínicas da Faculdade de 

Medicina de São Paulo, identificaram a presença de quatro diferentes subtipos de 

Blastocystis  sp. sendo eles: ST1 (9/40- 22,5%), ST2 (5/40-12,5%), ST3(24/40-60%) 

e ST6(2/40-5%). Também em São Paulo, David et al. (2015), em amostras de duas 

localidades, Porto Said e Santa Maria da Serra evidenciaram que Blastocystis  sp. foi 

o parasito mais frequente, com prevalência de 45% e 71%, respectivamente. A análise 

de sequências genéticas revelou grande variação entre as amostras de Blastocystis  

sp., com predomínio  detecção em Porto Said dos subtipos ST1 (n=20), ST2 (n=3), 

ST3 (n=16) e ST6 (n=1). Em Santa Maria foram evidenciados os subtipos ST1 (n=3), 

ST2 (n=4), ST3 (n=13), ST6 (n=1) e ST7 (n=4) e infecções mistas entre os ST3 e ST7 

(n=1) e  ST1 e ST3 (n=1). Os autores verificaram maior frequencia de ST1 e ST3 e a 

notável ausência de ST4, que já foi relatado na América do Sul e tem sido associado 

a pacientes sintomáticos em países europeus. 

 Nascimento e Moitinho (2005) realizaram um estudo em 181 indivíduos de 

uma comunidade da cidade de Pitanga, Paraná, e encontraram positividade de 26,5% 

por Blastocystis  sp., sendo o segundo parasito mais frequente. Seguí et al. (2018), 
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em 766 amostras de habitantes da Baía de Paranaguá, PR-Brasil, detectaram 

positividade em 216 amostras. Destas, 102 foram sequenciadas para analise de 

subtipos, onde se constatou que 37 eram do ST1, 16 do ST2 e 42 do ST3. Foram 

encontrados também em menor frequência os subtipos ST4 (3/102), ST6 (1/102) e 

ST8 (3/102). O estudo ainda relatou que não foi identificada infecção mista 

considerando subtipos dentre as amostras analisadas e nem infecção por subtipos 

animais-especificos (ST10-ST17).  

 Em uma pesquisa com membros indígenas da etnia Tapirapé, na Região 

Amazônica Brasileira, foram coletadas 382 amostras fecais, das quais 80 foram 

positivas para Blastocystis  sp., sendo 66 destas confirmadas pela reação em cadeia 

da polimerase (PCR). O posterior sequenciamento das amostras positivas revelou a 

presença de infecção por um único subtipo em 59 amostras (27- ST1; 21- ST2; 11- 

ST3)  e sete com registro de infecção mista (MALHEIROS et al., 2011). 

  2.3.1 Frequência de Blastocystis  sp. em crianças 

    As crianças e os idosos parecem ser mais suscetíveis à infecção por 

Blastocystis  sp., embora ainda existam questionamentos sobre os grupos de risco 

para esta parasitose (MARTÍN-SÁNCHEZ et al., 1992; ASHFORD, ATKINSON, 1992). 

Diversos estudos abordam o diagnóstico deste parasito em crianças. 

 Pipatsatitpong et al. (2015)  realizaram um estudo transversal com crianças 

e funcionários de um centro de cuidado infantil na Tailândia e obtiveram 13,6% (n=35) 

de positividade para Blastocystis  sp., que foi o parasito mais frequente. O  subtipo 

ST3 (80%) foi o mais evidenciado, seguido por ST2 (12%) e ST1 (8%). Na Arábia 

Saudita, Bakarman et al. (2019) estudaram a presença de parasitoses intestinais em 

581 escolares com idades entre seis a 16 anos e detectaram Blastocystis sp. em 10 

amostras, sendo o parasito mais frequente.  

 O’Gorman et al. (1993) avaliaram a prevalência de Blastocystis  sp. nas fezes 

e as características clínicas da infecção por este parasito em crianças do Hospital 

Infantil de Pittsburgh, Estados Unidos. Dos 1.736 pacientes submetidos à microscopia 

fecal, entre 1 de janeiro de 1985 e 31 de dezembro de 1988, 46 (3%) apresentavam 

Blastocystis  sp.. Dessas, 75% tiveram exposição à água do poço ou estiveram em 

países em desenvolvimento. Trinta e nove dos 46 (85%) apresentaram sintomas 

gastrointestinais, como dor abdominal, diarréia, vômito e perda de peso, sendo 

Blastocystis  sp.  o único parasito encontrado em 35 dessas 39 crianças eram 
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sintomáticas. Os autores concluíram que as crianças infectadas com Blastocystis  sp., 

geralmente apresentam sintomas gastrointestinais e que o tratamento aumenta a taxa 

de melhora da sintomatologia. 

  Panti-May et al. (2019) avaliaram a frequência de parasitos intestinais em 

crianças maias de Iucatã, México. Um total de 83 amostras fecais foram analisadas e 

obteve-se prevalência total para parasitoses intestinais de 65,1% (54/83), sendo 

Blastocystis  sp. o mais frequente com 44,6% de positividade. Na cidade de Matanzas 

(Cuba) realizou-se uma pesquisa sobre prevalência  de parasitoses intestinais em 

crianças de creche. Foram coletadas 104 amostras de fezes sendo Giardia duodenalis 

e Blastocystis  sp.  os parasitos mais frequentes com prevalência de 54,8% e 38,5%, 

respectivamente (CAÑETE et al., 2012).  Em um estudo semelhante realizado na 

cidade de Trujillo, Venezuela, Miller et al. (2003), observaram prevalência de 16% por 

Blastocystis  em 301 amostras fecais de crianças, porém este não foi o protozoário 

mais frequente.  Entretando na pesquisa de Devera, Velásquez e Vásquez (1998) 

também realizado com pré-escolares na Venezuela, se obteve 29,09% de positividade 

para Blastocystis  sp., sendo o mais dominante dentre os parasitos intestinais 

encontrados. 

 Hernandez et al. (2019) pesquisaram a presença de infecção por parasitos 

intestinais em amostras fecais de 97 crianças de 5 a 15 anos de idade de três escolas 

rurais da Colômbia. Os autores evidenciaram parasitos em todos os participantes, 

estando o Blastocystis  presente em 69 (71,1%) crianças. As infecções por dois 

parsitos foram as mais prevalentes (38%), seguidas pelas infecções por três (26,8%). 

Infecções únicas e múltiplas foram encontradas em 17,53% das crianças. A 

combinação de Blastocystis  sp. e Endolimax nana foi o biparasitismo mais frequente, 

afetando 26% das crianças. A combinação de Blastocystis  sp., Endolimax nana, T. 

trichiura, A. lumbricoides, Entamoeba coli e o complexo Entamoeba histolytica / E. 

dispar / E. moshkovskii foi detectado em uma criança Naranjalito, na Colômbia. 

 Ramiréz et al. (2017) analisaram 2026 amostras fecais de crianças de 5 a 14 

anos de idade, sintomáticas e assintomáticas, de nove localidades da Colombia e 

detectaram positividade em 256 (12,6%). Nestas amostras, foi evidenciada a presença 

dos subtipos ST1 (21,4%), ST2 (19,5%), ST3 (55,5%), ST4 (0,78%), ST6 (1,9%) and 

ST7 (0,78%). Os autores não evidenciaram associação significativa entre a 

positividade e o gênero, a idade, sintomatologia clínica, nível sociodemográfico e 

localidade. 
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 Londonõ-Franco et al. (2014), em 275 amostras de crianças menores de 5 

anos de lares infantis da área urbana de Calarcá, Colômbia, evidenciaram prevalência 

de Blastocystis  sp.  de 57,5%. A maior frequência do parasito foi observada no grupo 

de crianças com idade de 48 meses ou mais (62,4%).  

 Ouispé-Juli, Chiara-Coila e Moreno-Loaiza (2016) coletaram 83 amostras de 

crianças de 4 a 8 anos de uma escola periurbana do Peru, onde foi registrado 

positividade de 81,9%. Cardozo e Samudio (2017), em um estudo com 184 amostras 

fecais de escolares de 6 a 14 anos de uma instituição educacional do Paraguai, 

encontraram 33,7 % de indivíduos com Blastocystis  sp., que foi o segundo parasito 

mais frequente neste estudo. Hellman e Arbo (2015) realizaram uma pesquisa numa 

comunidade do Alto Paraná, Paraguai com crianças menores de 15 anos e obtiveram 

33% de positividade para Blastocystis  sp.. 

 No Brasil, Guimarães e Sogayar (1993) realizaram estudo com 153 crianças 

e 20 funcionários de três creches municipais em São Paulo e encontraram 60 

indivíduos (48 crianças e 12 adultos) positivos por Blastocystis  sp., sendo a maior 

frequência observada entre crianças de 36 a 48 meses de idade (45,4%).   Também 

em São Paulo, Rebolla et al. (2016) em amostras de crianças e profissionais de 

escolas públicas urbanas do município de Sebastião da Gama, após surto de 

gastrinterite, verificaram que Blastocystis  sp foi o parasito mais frequente, com taxas 

de prevalência de 86.63% (149/172) entre as crianças e 66.67% (22 /33) entre os 

funcionários. 

 Em Uberaba, Minas Gerais, Cabrine-Santos et al. (2015), em um estudo com 

1323 pacientes, relataram maior frequência de Blastocystis  sp. (17,8%) entre crianças 

acima de seis anos, não sendo evidenciada relação com o gênero. Os autores 

detectaram em fezes diarreicas presença exclusiva de Blastocystis  sp. Em Niterói - 

RJ, Uchôa et al. (2001) encontraram 2,5% de crianças positivas por Blastocystis  sp. 

em um estudo em cinco creches comunitárias envolvendo 218 participantes.  

 Seguí et al. (2017) realizaram um estudo com crianças em idade escolar na 

Baía de Paranaguá- Paraná, a positividade para este parasito foi de 31,8%. Com 

relação à sintomatologia foi observado que do total de 217 escolares, 34,6% (75/217) 

apresentavam sintomas intestinais (dor abdominal e / ou diarreia persistente). Entre 

eles, 44% (33/75) estavam parasitados por Blastocystis  sp. e apenas 2,7% (2/75) 

apresentaram baixa carga parasitária, sugerindo que a blastocistose por meio de 

carga moderada a pesada (41,3%, 31/75) representam um risco estatisticamente 
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significativo do aparecimento dos sintomas. Em Florianópolis - SC, Santos J. et al. 

(2014) pesquisaram a frequência de parasitoses intestinais em uma creche municipal, 

onde Blastocystis  sp. foi o parasito mais frequente com 40,4% de positividade, 

seguido por Giardia duodenalis (24,6%) e Entamoeba coli (22,8%). 

2.4 CICLO BIOLÓGICO  

 Blastocystis sp. é um parasito do trato gastrintestinal de humanos, assim como 

de outros animais. Seu ciclo de vida ainda não está bem definido, devido à falta de 

um modelo experimental adequado (LEPCZYŃSKA et al., 2017). 

 A literatura aponta que a infecção em humanos e outros animais é iniciada 

quando a forma cística, presente nas fezes, é ingerida com água e alimentos 

contaminados ou carreada por mãos contaminadas de forma direta ou por contato 

com o ambiente. No trato gastrintestinal, esse cisto sofre excistação no intestino 

grosso para liberar a forma vacuolar, que pode dar origem a qualquer uma das outras 

formas evolutivas do parasito.  O encontro frequente de formas amebóide, avacuolar 

e multivacuolar em amostras diarreicas sugerem a possibilidade de que essas formas 

possam desempenhar um papel na patogênese. Na luz intestinal, algumas formas 

vacuolares dão origem a cistos que são excretados nas fezes do hospedeiro e, através 

da via fecal-oral, são transmitidas a humanos e outros animais (Figura 2) (TAN, 2004; 

PARIJA, JEREMIAH, 2013).  

 

Figura 2. Ciclo biológico de Blastocystis  sp. Fonte: Tan, 2004. 

 

Lepczýnska et al. (2017) relataram que foram descritas duas formas de 

reprodução em Blastocystis sp.: assexuada, por fissão binária e sexuada por 
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autogamia, a qual forma o cisto, responsável pela transmissão. Por outro lado, Parija 

e Jeremiah (2013), em revisão do tema, apontaram que vários autores relataram ter 

observado modos diversos de reprodução em Blastocystis sp. como: fissão binária, 

brotação, plasmotomia, fissão múltipla, endodiogenia e esquizogonia. No estudo 

desenvolvido por Zhang et al. (2007), com cultivo in vitro, foram evidenciados cinco 

modos de reprodução em Blastocystis sp., sendo: a plasmotomia, a fissão múltipla ou 

esquizogonia, a fissão binária, a endodiogenia e a germinação. A fissão binária das 

formas vacuolares é o modo de reprodução mais comumente observado e bem 

estabelecido. Parija e Jeremiah (2013) apontaram que cada forma evolutiva vegetativa 

(vacuolar, avacuolar, multivacuolar, ameboide e granular) podem livremente se 

transformar em outra forma vegetativa de forma randômica no hospedeiro. As 

observações anteriores e os pressupostos da existência de cistos de parede grossa e 

fina, que sofrem fissão múltipla para liberar a progênie, não são conclusivos devido à 

falta de evidência científica (TAN, 2008).   

2.5 PATOGENIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 Blastocystis sp. é apontado como um patógeno emergente, sendo encontrado 

em indivíduos sintomáticos e assintomáticos (WAWRZYNIAK et al., 2013). Diversos 

fatos podem estar associadas à capacidade ou não de Blastocystis sp. em determinar 

quadros patogênicos, como processos co-evolutivos e sua relação com o microbioma, 

bem como a possibilidade de serem parasitados por bactérias ou vírus que podem 

determinar alterações no hospedeiro (SCANLAN; STENSVOLD, 2013). 

 A capacidade patogênica de Blastocystis sp. tem sido alvo de amplas 

discussões e a maioria dos estudos sobre sua patogenicidade foram realizados in 

vitro. A explicação mais convincente para a patogenicidade de Blastocystis sp. seria 

a que correlaciona os subtipos do parasito à virulência. O ST3 é o subtipo mais 

frequentemente encontrado em pacientes sintomáticos, seguido de subtipos ST1 e 

ST2. Entretanto, observou-se que nem todo isolado de um determinado subtipo é 

patogênico, indicando que a patogenicidade não está exclusivamente relacionada aos 

subtipos do parasito (DEL COCO et al. 2017). Cakir et al. (2019) reforçaram esta ideia 

ao discutir sobre o potencial patogênico de ST2, demonstrando que existem estudos 

que relataram esse subtipo como não potencialmente patogênico. Entretanto, os 

resultados do estudo de Cakir et al. (2019) detectaram maior frequência de ST2 no 

grupo de pacientes sintomáticos quando comparado com o grupo controle. 
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 Puthia et al. (2006) evidenciaram, pela primeira vez, que Blastocystis sp. é 

capaz de determinar apoptose celular independente de contato direto do parasito com 

a célula. Além disso, o parasito é capaz de promover alterações no citoesqueleto das 

células intestinais e na permeabilidade intestinal, o que pode levar as manifestações 

clínicas gastrintestinais relacionadas a Blastocystis sp..  

 Segundo Scanlan e Stensvold (2013), alguns estudos têm evidenciado que há 

uma correlação direta entre a atividade das cisteíno proteases e a virulência, já 

demonstrada para uma diversidade de outros parasitos. Foi demonstrado in vitro a 

capacidade das cisteíno proteases de Blastocystis sp. em reduzir a resistência da 

barreira epitelial e aumentar a permeabilidade. Essas moléculas também podem 

induzir a produção de interleucina-8 pró-inflamatória e degradar a imunoglobulina A 

humana, interferindo na resposta do hospedeiro. Por sua vez, foi comprovado 

experimentalmente que a produção de cisteíno proteases é diferente entre os diversos 

subtipos de Blastocystis sp. e, portanto, existe uma variação nos efeitos 

fisiopatológicos e respostas imunológicas aos diferentes genótipos do parasito 

isolados de portadores sintomáticos e assintomáticos. Estes estudos demonstram que 

as cisteíno proteases podem ser fatores de virulência essenciais, responsáveis pela 

variação na sintomatologia clínica da infecção por Blastocystis sp.. 

 Embora estudos in vitro venham sendo bastante esclarecedores sobre a 

patogenia de Blastocystis sp.  levando a identificação de vários mecanismos 

patogênicos, Ajjampur e Tan (2016), relataram que estudos baseados em modelos de 

cultura podem ser prejudicados pela natureza anaeróbica estrita do parasito que 

poderia resultar em rápida transição para formas granulares e em morte celular. Além 

disso, estudos in vitro apresentam outras limitações como falta de isolados axênicos 

dos diferentes subtipos (especialmente do subtipo ST3), não-finalização do ciclo de 

vida in vitro e utilização da forma vacuolar, o que pode não refletir as formas 

morfológicas do parasito associadas à adesão e patogênese in vivo. Ainda assim, os 

autores concluem que esses estudos in vitro fornecem informações valiosas sobre 

potenciais mecanismos patogênicos na blastocistose que podem ser validados em 

estudos posteriores usando modelos animais apropriados. 

 Em pacientes sintomáticos são descritas manifestações gastrintestinais como: 

dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, inchaço, anorexia e dermatológicas como 

prurido intenso e urticária (LEPCZYŃSKA et al., 2017). Porém, quando um paciente 

apresenta algum dos sintomas atribuíveis a Blastocystis sp., para definição da 
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etiologia deve ser confirmado se esse microrganismo é o único patógeno presente e 

associado aos sintomas. Esse critério é adotado, pois este parasito pode ser 

encontrado associado a outros agentes etiológicos patogênicos, que também 

determinam sintomas gastrointestinais como: bactérias, vírus e fungos e que poderiam 

ser os agentes primários relacionados a sintomatologia (CHACÓN, DURAN, DE LA 

PARTE, 2017).  

 Blastocystis  sp. também foi associado à síndrome do intestino irritável (SII) em 

alguns pacientes, porém ainda não foi estabelecido um vínculo obrigatório entre o 

parasito e a doença (AJJAMPUR, TAN,  2016). Em revisão sistemática com 

metanalise sobre o papel de Blastocystis  sp. na SII, Rostami et al. (2017) detectaram 

em diversos estudos a presença significativa dos subtipos STI e ST3 em pacientes 

com a síndrome. Porém, embora haja uma variação já confirmada na patogenicidade 

e virulência entre subtipos, Blastocystis  sp. só pode ser considerado,  até então, como 

um indicador de disbiose.  O diagnóstico preciso deste parasito, especificamente a 

nível genotípico e fenotípico, bem como a análise completa das comunidades 

microbianas intestinais, devem ser incluídos no protocolo de pacientes com SII 

(CIFRE et al., 2018). 

 Embora Blastocystis  sp. esteja sendo associado a doenças inflamatórias 

metabólicas ou infecciosas do trato gastrintestinal, Audebert et al. (2016) sugeriram 

que a colonização por Blastocystis  sp. possa ter ligação com a microbiota intestinal 

saudável. Neste estudo, foi observado que pacientes colonizados por Blastocystis  sp. 

possuiam uma diversidade bacteriana maior quando comparados com indivíduos sem 

o parasito. Em pacientes com Blastocystis sp., as famílias de Ruminococcaceae e 

Prevotellaceae foram mais abundantes do que em pacientes negativos para o 

parasito, enquanto as Enterobacteriaceae foram enriquecidas nestes pacientes. Além 

disso, exemplares dos gêneros Faecalibacterium e Roseburia também estavam 

presentes em quantidade significativamente maior em pacientes com Blastocystis  sp.. 

Algumas bactérias presentes nesses gêneros são produtoras de butirato, que é 

considerado um dos metabolitos mais importantes para manter a saúde do colo em 

seres humanos. Essas bactérias estão relacionadas à fonte de energia para as células 

epiteliais do colo, a propriedades anti-inflamatórias e a regulação da expressão 

gênica, diferenciação e apoptose em células hospedeiras. A partir destes resultados, 

os autores sugeriram que Blastocystis  sp. pode ser um componente benéfico para a 
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homeostase intestinal, pois está associado a maior diversidade bacteriana na 

microbiota intestinal. 

2.6 PROFILAXIA 

 A profilaxia para a blastocistose, ou seja, infecção por Blastocystis sp., se 

baseia em medidas efetivas não específicas e incluem as mesmas ações indicadas 

para as demais enteroparasitoses de transmissão fecal-oral.  

  Stenzel e Boreham (1996) identificaram como medidas de controle: práticas 

de higiene pessoal relacionada a lavagem de mãos e corte de unhas, melhoria nas 

instalações sanitárias da comunidade e orientações educativas para evitar a 

contaminação fecal do ambiente e ingestão de material contaminado.  

            Silva (2006) relatou que um número expressivo de profissionais que exercem 

atividades no âmbito da saúde pública desconhecem os aspectos relevantes 

relacionados ao protozoário e sua participação nas infecções, sendo necessária, uma 

maior divulgação de informações sobre esse parasito. 

 Quanto ao tratamento dessa parasitose, de acordo com Ocanã- Losada et al. 

(2018), a maioria dos estudos conclui que não é necessário para pacientes 

assintomáticos e quando há sintomatologia, é sugerido descartar outras possíveis 

etiologias. A terapia é garantida quando o paciente é sintomático e não há outras 

causas que expliquem as manifestações clínicas.  

 O metronidazol é considerado fármaco de escolha para tratamento da infecção 

por Blastocystis sp. (WAWRZYNIAK et al., 2013). Apesar disso, há  algumas 

evidências de falhas de tratamento (MOGHADDAM; GHADIRIAN; AZAMI,2005), 

como a incapacidade de isolados do parasito para induzir a produção de forma tóxica 

de metronidazol devido à ausência de determinados genes no parasito, diferenças de 

virulência de isolados de diferentes regiões geográficas, e interações da microbiota 

intestinal e isolados de Blastocystis  sp. (KURT; DOGRUMAN-AL; TANYUKSEL, 

2016).  

 Além desses fatores, um estudo de Rajamanikam et al. (2019) evidenciou pela 

primeira vez que o metronidazol tem efeito no aumento do potencial patogênico de 

Blastocystis sp.. Por meio de ensaio in vitro, foi verificado que o metronidazol induz 

aumento das formas amebóides, da liberação de cisteíno proteases do parasito e é 

capaz de estimular a proliferação de células neoplásicas.  
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Segundo Roberts et al. (2015), o metronidazol não deveria ser considerado como 

droga de primeira escolha, devendo ser substituído por trimetropim-sulfametoxazol, 

por este último apresentar melhores resultados em estudos in vitro. Outros fármacos 

que poderiam ser utilizados são a ivermectina e o albendazol, que já são comumente 

usados nos tratamentos contra outros parasitos intestinais. Porém, foi evidenciado 

neste estudo que o albendazol apresentou uma concentração letal até 250 g / mL e 

ivermectina de até 125 g / mL, sugerindo que somente altas doses, essas drogas 

seriam uma opção para o tratamento da infecção por Blastocystis  sp.. 

 Outros fármacos alternativos que podem ser eficazes são cotrimoxazol e 

nitazoxanida (TAN, 2008). Apesar destas opções, Speich et al. (2013) observaram em 

seus estudos que a dose única de nitazoxanida ou albendazol ou a combinação destes 

dois não possuem eficiência suficiente contra parasitos intestinais patogênicos. 

 Concordando com estes resultados, Roberts et al. (2014), relataram em estudo 

de revisão que existem informações conflitantes sobre a eficácia dos tratamentos da 

blastocistose, sendo esta, uma área em que são necessárias muito mais pesquisas.  

2.7 DIAGNÓSTICO 

 
 Segundo Del Coco et al. (2017) a anamnese clínica epidemiológica do paciente 

é fundamental para a que o médico construa a hipótese diagnóstica e para que sejam 

escolhidas metodologias laboratoriais para confirmação. Na blastocistose os sinais e 

sintomas observados são diarreia, dor abdominal, náusea, anorexia, dentre outros que 

não são exclusivos deste parasito, o que torna necessário que se faça um diagnóstico 

laboratorial diferencial.  

 O diagnóstico laboratorial da infecção por Blastocystis sp. se baseia, na grande 

maioria dos estudos, pela procura de formas evolutivas do parasito em amostras 

fecais, por meio de técnicas coproparasitológicas aliadas à microscopia óptica.  A 

forma vacuolar do parasito é a forma evolutiva mais frequentemente observada 

(ZIERDT, 1991). Segundo Elghareeb et al. (2015), a forma vacuolar foi a mais 

encontrada pelas técnicas de exame direto, coloração por iodo (lugol), concentração 

por formol-éter e coloração por tricrômio, seguida pela forma cística e forma granular. 

Os autores relataram o encontro de forma amebóide apenas em cultura. Wong et al. 

(2008) relataram o encontro do predomínio de forma vacuolar na cultura utilizando 
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meio Jones com 10% de soro de cavalo e ocasionalmente de forma granular e 

afirmaram ser impossível diferenciar os subtipos por características morfológicas. 

 As técnicas microscópicas possuem a desvantagem de que a observação 

correta do parasito depende do treinamento do profissional que vai realizar a leitura, 

visto que esse profissional precisa estar capacitado para identificar a morfologia 

parasitária específica (AMAYA, TREJOS, MORALES, 2005). O treinamento de 

microscopistas tem sido apresentado como fator limitante no diagnóstico de 

Blastocystis  sp., sendo também apontado como dificuldade a diferença entre as 

técnicas referente à sua capacidade de diagnosticar o parasito associado a seus 

fundamentos específicos (ALARCON et al., 2007; EYMAEL, SCHUH, TAVARES, 

2010; ABU-MADI et al., 2015). 

 Segundo TAN et al. (2010) o uso de técnicas parasitológicas por microscopia 

não são específicas para identificação do parasito e consequentemente, resulta em 

subestimações de positividade por Blastocystis sp. e em uma incorreta atribuição de 

indivíduos a grupos negativos. A ocorrência de falsos-negativos pode ocorrer pelo 

rompimento da forma vacuolar quando em contato com água destilada (AMATO 

NETO et al., 2003; STENSVOLD et al., 2009). Além desse fator, Alarcon et al. (2007) 

evidenciaram que o exame direto superou os resultados obtidos pelas técnicas de 

Faust et al. (1939) e sedimentação espontânea em água e associaram isso a 

possibilidade de deterioração de formas evolutivas pela manutenção da amostra em 

geladeira, sem conservante químico. Em alíquota de amostra conservada com formol 

e corada por hematoxilina férrica houve aumento de positividade, fato associado à 

preservação química.  

 Miné e Rosa (2008) relataram que o exame direto foi a melhor técnica para 

diagnóstico de Blastocystis  sp., associado a ineficiência da flutuação em sulfato de 

zinco e sedimentação espontânea por terem sido realizadas em amostras não 

preservadas. Esses mesmos autores evidenciaram que as técnicas de esfregaço de 

fezes coradas pelo tricrômio e pela hematoxilina férrica apresentaram resultados 

similares ao exame direto. Santos e Rivera (2013) relataram que o exame direto é a 

técnica mais utilizada no diagnóstico de Blastocystis  sp. por ser de rápida execução 

e por necessitar de poucos recursos em comparação com outras técnicas. Porém, o 

exame direto apresenta limitações relacionadas a diversidade de morfologia do 

parasito e quantidade de formas evolutivas na amostra que podem determinar falso-

negativos. 
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 De forma contrária ao apresentado nos estudos anteriores, Elghareeb et al. 

(2015) relataram que o exame direto apresentou menor eficácia frente a esfregaços 

de fezes corados associado a dificuldade de identificar a morfologia parasitária devido 

à grande variação de formato e tamanho e possibilidade de confusão com outros 

contaminantes encontrados em fezes. 

 Zierdt (1991) relatou que esfregaços corados por tricrômico são recomendados 

para o exame das fezes por favorecer a melhor manutenção da morfologia do parasito, 

em contra partida, os esfregaços corados com Gram geralmente não são bem-

sucedidos, pois podem promover a lise de Blastocystis sp.. Esse mesmo autor realizou 

imunofluorescência, com anti-soros de coelho produzidos a partir de antígenos totais 

de Blastocystis sp., utilizando células inteiras com adjuvante completo de Freund. 

Essa técnica apresentou bons resultados para detecção do parasito em cultura como 

de fezes, porém não está disponível comercialmente. 

 Eymael, Schuh e Tavares (2010) compararam técnicas de esfregaço de fezes 

corado por May-Grunwald-Giemsa e Gram com técnicas de concentração por 

sedimentação utilizadas na rotina laboratorial. Os autores verificaram que as técnicas 

de coloração facilitaram a identificação do parasito, resultando em maior eficácia 

frente às técnicas de concentração. Já considerando as técnicas de sedimentação 

espontânea e a centrifugo-sedimentação, houve maior positividade pelo uso do 

Ritchie, fato associado a maior purificação do sedimento que facilita a leitura e remove 

gotículas de gordura que podem gerar dúvidas na leitura microscópica. 

 Segundo Stensvold et al. (2007b) a capacidade de detecção de Blastocystis sp. 

pelas técnicas de coloração por tricrômio e concentração por formol-éter parece ser 

dependente do subtipo do parasito, pois alguns parecem ser mais resistentes que 

outros ao processamento laboratorial, bem como podem possuir diferentes 

propriedades fenotípicas. Karadag, Tamer, Dervisoglu (2013) relataram que as 

técnicas de microscopia de luz como exame direto e formol-eter associadas são as 

técnicas mais utilizadas no diagnóstico da blastocistose e ressaltaram que esfregaços 

corados por tricrômio resultaram em maior eficácia.  

 Apesar de sua ampla utilização, Stensvold et al. (2007) apontaram que a 

técnica de concentração por formol-acetato de etila pode ser inadequada para o 

diagnóstico da parasitose, pois o parasito pode ser facilmente alterado, 

comprometendo sua identificação, gerando resultados falso-negativos, embora não 

tenham explicado a causa. Esses mesmos autores relataram que o uso dessa técnica 
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em material não conservado pode determinar prevalências significativamente 

subestimadas. 

 Frente a técnicas parasitológicas microscópicas, a cultura tem demonstrado 

maior eficiência diagnóstica, associada à detecção de menor carga parasitária e maior 

facilidade na identificação das formas evolutivas parasitárias, embora consuma tempo 

e não esteja presente na maioria dos laboratórios de diagnóstico clínico (ZHANG et 

al., 2012; ELGHAREEB et al., 2015; DEL COCO et al., 2017). A cultura, inclusive, é 

considerada como padrão ouro por Santos e Rivera (2013), mediante comparação 

entre exame direto, cultura e PCR e por Tan (2010) é considerada a abordagem 

recomendada para diagnóstico do parasito, juntamente com o esfregaço direto corado 

com tricrômio.   

 Zhang et al. (2012) consideraram que a cultura por apresentar vantagens de 

segurança ambiental, conveniência em preparação e armazenamento, facilidade em 

discriminação morfológica e desempenho excepcional em relação à sensibilidade e 

especificidade deve ser recomendada no diagnóstico clínico, bem como em estudos 

de campo. A cultura de “curto tempo” (3 dias) em meio RPMI 1640 quando comparada 

com exame direto, coloração de lugol, coloração por tricrômio e por hematoxilina 

férrica apresentou maior sensibilidade. 

 Elghareeb et al. (2015) relataram que o cultivo em meio Jones resultou em 

maior positividade quando comparado com a microscopia por técnicas de exame 

direto, coloração pelo iodo, concentração com formol-éter e coloração por tricrômio, A 

maior eficácia da cultura foi associada a pequena concentração de formas evolutivas 

do parasito nas amostras fecais ou a confusão da forma parasitária com gotículas de 

gordura. Stensvold et al. (2007b) sugeriram que a cultura de amostras frescas deve 

ser utilizada na triagem de pacientes para blastocistose por ser de fácil execução e 

apresentar alta relação custo-benefício. 

 Mohammad et al. (2018) observaram que a cultura in vitro apresentou maior 

prevalência do que a coloração tricrômica de Wheatley e que o PCR. Os autores 

discutem que a cultura in vitro não apresentou diferenças significativas em 

comparação com a coloração com tricrômio, demonstrando que a cultura in vitro não 

é necessariamente superior e mais sensível do que outros métodos diagnósticos. Os 

autores ressaltam que por não haver uma padronização do meio de cultura para 

Blastocystis sp., as diferenças entre eles podem contribuir para variação de 

sensibilidade e especificidade da técnica de cultura. O referido estudo mostrou que 
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quando as técnicas microscópicas foram utilizadas em conjunto, a prevalência geral e 

sensibilidade de detecção de Blastocystis sp. foi melhorada e aumentada de 27,9% 

para 60,6%. 

 Embora não se tenha um meio de cultura padronizado para diagnóstico de 

Blastocystis sp., Gallegos et al. (2013) realizaram um estudo de comparação de três 

meios de cultura: meio bifásico de Boeck-Drbohlav (MBDM), meio Jones e meio 

Pavlova. Os autores observaram que o meio mais eficiente para diagnóstico do 

parasito em cultura foi o meio Jones, seguido pelo de Pavlova e o MBDM. Os autores 

relacionaram esse resultado ao fato de o meio Jones não conter antibióticos e a 

concentração de antibióticos no meio Pavlova ser menor do que no meio MBDM. 

Segundo os mesmos, seria possível que o uso de antibióticos tenha inibido 

microrganismos como bactérias e leveduras necessárias no metabolismo de 

nutrientes essenciais para o crescimento de Blastocystis sp. 

 Em cultura, um aspecto frequentemente negligenciado da biologia de 

Blastocystis sp., é a diferença no tempo de replicação entre diferentes subtipos. O 

ST7 apresenta tempos de reprodução mais longos, cerca de 50 a 80 horas quando 

cultivados in vitro a 37 ° C, enquanto que o ST4 de 20 a 30 horas. Dessa forma, o 

cultivo xênico in vitro de amostras de fezes, pode subestimar esses subtipos em 

pesquisas epidemiológicas em comparação com subtipos de crescimento rápido. 

Além disso, o cultivo xênico in vitro de infecções mistas mostrou amplificar 

preferencialmente o crescimento de um subtipo sobre o outro, resultando em 

subestimação de infecções mistas em estudos de prevalência. Portanto, para uma 

correta determinação dos subtipos e das infecções mistas é preciso a análise direta 

do genoma de Blastocystis sp., sendo necessária a realização de técnicas 

moleculares (MIRZA, TAN, 2009; TAN, 2010). 

 Suresh e Smith (2004) compararam a cultura em meio Jones com a técnica de 

concentração por formol-éter em 1000 amostras fecais e obtiveram positividade 

apenas pela cultura em 39. Segundo os autores a diferença de resultados entre as 

técnicas influenciam os dados de incidência e explicam em parte a disparidade entre 

os diversos estudos. 

 A reação em cadeia da polimerase (PCR) é considerada a técnica de maior 

sensibilidade para detecção de Blastocystis  sp. em diversos estudos (STENSVOLD 

et al., 2007; SANTOS, RIVERA, 2013; ROBERTS et al, 2011; RAGAVAN et al., 2015; 

BART et al., 2013; EL SAFADI et al., 2016; SARI et al., 2017; SEYER et al., 2017). 
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Por outro lado, Santos e Rivera (2013) obtiveram menor eficácia de diagnóstico com 

a PCR, o que foi associado ao primer utilizado. Por outro lado, Roberts et al. (2011) 

apontaram que apesar da PCR apresentar maior sensibilidade, apresenta limitações 

relacionadas a extração do DNA, ao preço elevado, necessidade de mão de obra 

treinada e infraestrutura laboratorial, fato também relatado por Santos e Rivera (2013).  

 Apesar das desvantagens apontadas anteriormente, Santos e Rivera (2013) 

também relataram que a PCR apresenta vantagem sobre a microscopia, pois não 

depende da viabilidade morfológica das formas evolutivas e nem precisa do preparo 

de vários reagentes para a cultura, permitindo a identificação do subtipo quando 

associada ao sequenciamento. Amaya, Trejos e Morales (2005), em revisão sobre o 

tema, relataram que alguns autores consideram as técnicas moleculares como 

padrão-ouro, pois diferente da microscopia e do cultivo permitem diferenciar os 

subtipos. Abu-Madi et al. (2015), embora sem definir como padrão-ouro, afirmaram 

que no futuro a técnica de escolha para diagnóstico será a PCR. Complementando 

essa proposta, Roberts et al. (2011) relataram que quando não for possível a utilização 

de PCR, que deverão ser utilizadas pelo menos duas diferentes técnicas de 

diagnóstico.  

 Técnicas sorológicas também podem ser usadas para diagnóstico de 

Blastocystis sp., porém a diversidade genética e, portanto, antigênica, do parasito 

deve ser levada em consideração. Cabe ressaltar que existem poucos estudos com 

essa abordagem, tendo sido utilizado ensaios imunoenzimáticos para detecção de 

anticorpos em pacientes sintomáticos e não sintomáticos (TAN et al., 2010).   
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar diferentes técnicas laboratoriais parasitológicas microscópicas no 

diagnóstico de Blastocystis sp. e identificar os subtipos circulantes. 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar a frequência de parasitos intestinais entre crianças e funcionários de 

creches de Niterói (RJ) por meio da associação de técnicas parasitológicas; 

• Identificar a positividade de amostras fecais pelo exame direto, esfregaço 

corado por tricrômio, centrifugo-sedimentação em acetato de etila (Ritchie 

modificado) e cultivo xênico; 

• Analisar a sensibilidade e especificidade das técnicas quanto a sua eficácia no 

diagnóstico da parasitose; 

• Identificar os subtipos de Blastocystis sp. nos participantes positivos no cultivo 

xênico por meio da amplificação de DNA pela Reação em Cadeia da 

Polimerase seguido por sequenciamento; 
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4 JUSTIFICATIVA 

Blastocystis sp. é o protista mais prevalente em infecções parasitárias 

intestinais em humanos, havendo poucas informações sobre a patogenia, ciclo 

biológico, grupos de risco, bem como sobre seu diagnóstico. As técnicas utilizadas 

com maior frequência para o diagnóstico desta parasitose são: o exame direto, a 

técnica de concentração em formol éter ou formol acetato de etila, esfregaço corado 

pelo tricrômio, cultura e a reação em cadeia da polimerase. Até o presente momento, 

não existe consenso com relação às técnicas, visto que que o uso de técnicas 

inadequadas determina subestimação de positividade. O sequenciamento dos 

produtos amplificados pela reação em cadeia da polimerase tem sido utilizado para a 

identificação dos subtipos do parasito, já tendo sido relato a presença de nove 

subtipos no Brasil. Outro ponto discutido no diagnóstico deste parasito relaciona-se 

ao não uso de conservantes químicos, que segundo alguns autores, possibilita o 

rompimento de formas evolutivas do parasito pela água, durante o processamento 

técnico, determinando também resultados falso negativos. Dessa forma, esse estudo 

justifica-se no intuito de ampliar as informações sobre a parasitose, comparando 

técnicas parasitológicas microscópicas para obtenção de maior eficácia no 

diagnóstico laboratorial de rotina, bem como a identificação dos subtipos na população 

estudada. 
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5  METODOLOGIA 

5.1 LOCAL DO ESTUDO 

 As Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) inseridas neste estudo 

localizavam-se em Niterói (Figura 3). Segundo dados do último censo (2010), a cidade 

possui 487.562 habitantes (IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  

 

 
Figura 3. Regiões administrativas e bairros do município de Niterói-RJ. Fonte: Conexão Niterói. 
Legenda: 1-Badu; 2-Baldeador; 3- Barreto; 4- Boa Viagem; 5-Cachoeira; 6- Cafubá; 7- Camboinhas; 8- 
Cantagalo; 9- Caramujo; 10- Centro; 11-Charitas; 12- Cubango; 13- Engenhoca; 14- Engenho do Mato; 
15- Bairro de Fátima; 16- Fonseca; 17- Gragoatá; 18- Icaraí; 19- Ilha da Conceição; 20- Ingá; 21- 
Itacoatiara; 22- Itaipu; 23- Ititioca; 24- Jacaré; 25- Jurujuba; 26- Largo da Batalha; 27- Maceió; 28- Maria 
Paula; 29- Matapaca; 30- Morro do Estado; 31- Muriqui; 32- Pé Pequeno; 33- Piratininga, 34- Ponta 
D’Areia, 35- Rio do Ouro; 36- Santa Bárbara; 37- Santana; 38- Santa Rosa; 39- São Domingos; 40- 
São Francisco; 41- São Lourenço; 42- Sapé; 43- Tenente Jardim; 44- Várzea das Moças; 45- Viçoso 
Jardim; 46- Vila Progresso; 47- Viradouro; 48- Vital Brazil.  Pontos em vermelho identificam localização 
das Unidades de Educação Infantis inseridas no estudo de Blastocystis sp. Fonte: Conexão Niterói, 
2019 

 
 De acordo com informações da Fundação Municipal de Educação (FME), no 

Município de Niterói existem 42 UMEI distribuídas em sete polos (Quadro 1). 
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Quadro 1- Lista dos bairros de Niteroi divididos por Polos utilizados para a organização 
das Unidades Municipais de Educação Infantil do Niterói, 2019  
 

Polos Bairros 

1 
Centro, Ilha da Conceição, Morro do Estado, Ponta d’ Areia, 

Santa Rosa e São Domingos.  

2 Fonseca e Santa Bárbara 

3 Caramujo, Fonseca, Ititioca e São Lourenço 

4 Badu, Maceió, Maria Paula, Pendotiba (R.A)* e Sapê 

5 Barreto e Engenhoca 

6 Santa Rosa e São Francisco 

7 Cafubá, Engenho do Mato, Itaipu, Jacaré e Piratininga 

*R.A- Região administrativa 

 

 As UMEIs foram nomeadas em A, B e C para manter em sigilo o nome das 

unidades. A UMEI A estava inserida no polo 1, localizada no bairro São Domingos e 

apresentava 164 crianças e 37 funcionários. A UMEI B, localizada no Caramujo, 

pertence ao polo 3 e atendia a 104 crianças e 24 funcionários no momento do estudo. 

A UMEI C inserida no polo 6, localizava-se no bairro Santa Rosa e possuía 151 

crianças e 40 funcionários (Figura 3). A escolha por essas creches levou em 

consideração a distribuição dos polos e a tentativa de abranger uma maior diversidade 

de localidades, tendo em vista que os escolares geralmente moram ou no próprio 

bairro da instituição ou em bairros adjacentes, embora o estudo tenha tido uma 

amostragem por conveniência, objetivando atingir todas as crianças inscritas de cada 

instituição. 

5.2 AMOSTRA 

 O público alvo deste estudo foram crianças de 3 a 5 anos e 11 meses 

matriculadas em três Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) de Niterói, RJ, 

e os funcionários destas mesmas instituições diretamente relacionados as crianças 

como professores, cuidadores e pessoas responsáveis pela cozinha e limpeza. A 

inclusão das crianças e dos funcionários foi voluntária. A sensibilização da 

comunidade foi realizada por meio de palestra aos pais e/ou responsáveis e aos 

funcionários e pela assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
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Após a assinatura do TCLE, os participantes foram convidados a preencher o 

questionário epidemiológico (Apêndice 1). Posteriormente, as crianças foram 

convidadas a aderir ao estudo por meio da assinatura/ coleta de impressão digital no 

termo de assentimento livre e esclarecido (TALE). Os indíviduos positivos para 

Blastocystis sp. pelas técnicas parasitológicas microscópicas foram convidados a 

preencher um questionário sobre possíveis manifestações clínicas gastrintestinais 

(Apêndice 2). Os resultados foram entregues em laudo individual. Após a etapa de 

diagnóstico os resultados foram apresentados a comunidade por meio de uma 

apresentação em Power Point esclarecendo sobre a profilaxia.  

5.3 COLETA DE AMOSTRAS 

 Para coleta das amostras fecais, foi entregue um frasco coletor por participante. 

As amostras de fezes dos participantes foram coletadas no lar pelos próprios ou pelos 

pais/ responsáveis e acondicionadas em geladeira, no caso da entrega ser no dia 

subsequente a coleta. Foi recomendado que fosse coletada a quantidade mínima de 

10 g de amostra, equivalendo a uma colher de sopa bem cheia, possibilitando a 

aplicação de todas as técnicas. 

 No Laboratório de Bioagentes Ambientais, cada amostra foi previamente 

homogeneizada, sendo pesado 5 g de amostra para dois copos descartáveis de 50 

mL. Em um dos copos foi adicionado 25 mL de água destilada e no outro, 25 mL do 

conservante químico Railliet-Henry (Formol comercial 5 mL; Ácido acético PA 2 mL e 

solução salina tamponada 93 mL). A amostra contida em cada copo foi 

homogeneizada e filtrada em gaze dobrada 4 vezes sobre tamiz, deixando em torno 

de 3 mL do material ainda no copo para a realização do exame direto. O conteúdo 

filtrado de cada tipo de diluente foi dividido para dois tubos de centrifuga de fundo 

cônico de 15 mL. Para dois tubos foi transferido o volume de 15 mL.  O tubo que 

recebeu a amostra diluída em água destilada destinou-se a realização da cultura de 

sete dias e do esfregaço sem conservante. O tubo que recebeu a amostra com 

conservante destinou-se a realização do esfregaço com conservante. Os esfregaços 

foram corados pela técnica de tricrômio de Wheatley (Figura 4). 

O volume de 7 mL foi transferido para outros dois tubos, sendo um com amostra 

em água destilada e outro com amostra em conservante químico, sendo ambos 

destinados a realização da técnica de Ritchie modificado por Young seguindo o 

protocolo de Cerqueira (1988). A leitura das lâminas obtidas de cada material e 
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técnicas, bem como a fotomicrografia, foram realizadas no microscópio óptico 

binocular Olympus® BX 41, inicialmente, em aumento de aproximadamente 100 vezes 

e, para confirmação, se necessário, em 400 vezes, acoplado a câmera digital 

Samsung® SDC415 com software de captura Honestech® PVR. Para morfometria 

das formas evolutivas de parasitos foi utilizado ocular micrométrica Olympus® SWH. 

 A cultura foi mantida por sete dias sendo que das amostras positivas foram 

separadas alíquotas para extração do DNA realização da reação em cadeia da 

polimerase, e posterior, sequenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fluxograma do processamento das amostras fecais utilizadas no estudo 

5.3.1 Exame direto 

 Consistiu em um procedimento simples, no qual parte da amostra fecal foi 

diluída em água destilada ou solução fisiológica 0,89%, sendo uma gota transferida 

para uma lâmina de vidro de microscopia e coberta por lamínula para leitura. Neste 

estudo, uma gota do material fecal diluído em copos descartáveis em água destilada 

e com preservativo químico foi transferida com auxílio de uma pipeta Pasteur 
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descartável para lâmina de vidro de microscopia, individualizadas para cada amostra. 

Cada gota foi coberta com uma lamínula 24 X 32 mm para leitura.  

5.3.2 Esfregaço de fezes e coloração por tricrômio (Wheatley, 1951)   

Os esfregaços do material fecal foram realizados em lamínula de vidro 22X22 

mm. Os esfregaços foram corados pelo Tricrômio de Wheatley. A lamínula com o 

esfregaço foi colocada, imediatamente após a confecção, no fixador de Schaudinn por 

5 minutos. Após este tempo, os esfregaços foram submersos na solução de álcool 

etílico a 70% iodado por um minuto. Em seguida, os esfregaços foram transferidos 

para a solução de álcool a 70 % por um minuto, álcool a 70 % por mais um minuto, e 

corante de tricrômio por um período de tempo de10 minutos. Os esfregaços foram 

então submersos em solução descorante por 10 segundos, transferidos para álcool a 

95% onde foram rinsados rapidamente. Após esta etapa, os esfregaços foram 

colocados em álcool absoluto por um minuto e depois para um outro recipiente com 

álcool absoluto por mais um minuto. Após este procedimento, os esfregaços foram 

colocados em xilol por três minutos. Em seguida, foi realizada a montagem da lamínula 

em lâmina de microscopia de vidro com resina sintética Entellan® (Merck), e deixadas 

sob superfície plana para secagem e posterior leitura.  

Para realização dos esfregaços de amostras de fezes com conservante utilizou-

se 10 µL de soro humano para fixação da amostra na lamínula, antes de submeter a 

fixação, sendo uma modificação no procedimento técnico original. 

 

   5.3.3 Ritchie modificado por Young et al. (1979)  

    É uma técnica que tem como fundamento a centrifugo-sedimentação de 

possíveis formas evolutivas de parasitos, sendo indicada para ovos de helmintos 

(leves e pesados) e cistos/oocistos de protozoários. Nesta técnica, o acetato de etila 

é utilizado para remover resíduos e gordura da suspensão fecal e facilitar a 

sedimentação de possíveis formas evolutivas parasitárias na parte inferior da 

suspensão, por ação de força centrífuga como substitutivo do éter. 

 Para realização desta técnica, sete mL do material fecal filtrado foi transferido 

para tubos de centrifuga de fundo cônico de 15 mL. A esse material foi acrescentado 

uma gota de detergente (Ypê® neutro) e três mL de acetato de etila P.A. (Vetec®). O 

material foi agitado e centrifugado por dois minutos a 2.000 R.P.M. O sobrenadante 
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foi desprezado e foi acrescentado água destilada ao sedimento até completar o 

volume de sete mL. Após a homogeneização, o material foi, novamente, centrifugado 

por dois minutos a 2.000 R.P.M. O sobrenadante foi descartado e com uma pipeta do 

tipo Pasteur primoutilizada descartável, foi adicionada uma gota de água destilada ao 

tubo, procedendo-se nova homogeneização. Uma gota desse material foi transferida 

com auxílio de uma pipeta do tipo Pasteur primoutilizada descartável para uma lâmina 

de microscopia e coberta por lamínula 24 X 32 mm para ser leitura em microscópio 

óptico.    

  5.3.4 Cultura 

 A cultura realizada para isolamento e diagnóstico de Blastocystis sp. foi do tipo 

xênico, onde o parasito cresce na presença de outros microrganismos desconhecidos, 

sendo utilizado o meio líquido monofásico de Pavlova (1938) modificado por Jones 

(1946). Na produção do meio base foram utilizados: 2,44g de Hidrogenofosfato de 

sódio; 0,42g de Diidrogenofosfato de potássio; 7,27g de cloreto de sódio e 1,46g de 

extrato de levedo. Após a pesagem, os reagentes foram homogeneizados em 1000 

mL de água destilada, sendo a solução autoclavada (120°C/ 20 minutos) e 

armazenada em temperatura de 4 °C. 

As soluções estoque dos antibióticos foram produzidas assepticamente com as 

seguintes concentrações: 

• Solução de sulfato de estreptomicina (Sigma - Aldrich) - Concentração 

final: 500 µg/mL. Transferida um mL da solução estoque para um litro de 

meio. 

• Solução de penicilina G potássica (Sigma - Aldrich) - Concentração final: 

1000 UI/mL. Transferida um mL da solução estoque para um litro de meio. 

Para o meio completo, foi acrescentado 5% de soro de cavalo inativado estéril 

no meio base autoclavado, e soluções de antibióticos. Foram distribuídos 5,5 mililitros 

do meio completo, assepticamente, em tubo de ensaio de vidro (13 mm x 100 mm) 

com tampa rosqueável. 

Foi inoculado, no meio de cultura com antibiótico e amido, 100 µL do sedimento 

fecal homogeneizado oriundo do tubo cônico destinado a realização do esfregaço 

fecal sem conservante. A inoculação sempre foi realizada em duplicata (dois tubos) 

os quais foram mantidos verticalmente em estufa microbiológica à 36°C. Os tubos 

foram analisados após 48 horas de incubação, sendo retirada uma gota (50 µL) do 
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sedimento, que foi depositada sobre lâmina de vidro para microscopia e coberta com 

lamínula 24 x 32 mm. A leitura foi realizada em microscópio binocular Carl Zeiss Primo 

Star em aumento de 100 vezes e confirmação, caso necessário, em aumento de 400 

vezes. Duas gotas do sedimento dos tubos (cerca de 50 µL), tanto dos positivos 

quanto negativos, após a primeira leitura, foram transferidas para um tubo contendo 

meio novo com antibiótico e amido. As amostras positivas foram separadas em 

alíquotas de cerca de um mililitro e congeladas a - 20°C para posterior identificação 

do subtipo. Tubos negativos foram reincubados e verificados por mais dois períodos 

de intervalos de 48 horas, sendo ao final, se negativo, o material submetido à 

autoclavação e descartado, totalizando 8 dias em cultivo, incluindo o dia da inoculação 

(Zhang et al., 2012).  

 5.3.5 Análise Molecular 

A análise molecular foi realizada no Laboratório de Estudos Integrados em 

Protozoologia, IOC - FIOCRUZ. A extração de DNA das amostras positivas pela 

cultura para Blastocystis sp. foi realizada utilizando um kit comercial de extração 

QIAamp® Fast DNA Stool Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA), lote 160050377, de acordo 

com as recomendações do fabricante para análise de DNA em amostra humana. 

  A partir do material extraído foi realizada a Reação em Cadeia da Polimerase 

para amplificação de um fragmento da subunidade menor do DNA ribossomal (SSU 

rDNA) do parasito. O protocolo da PCR foi previamente estabelecido por Santín et al. 

(2011), utilizando os oligonucleotídeos iniciadores complementares de regiões 

conservadas de sequências de nucleotídeos de SSU rDNA disponíveis no banco de 

DNA do Gen Bank. Os oligonucleotídeos direto e reverso utilizados foram, 

respectivamente: Blast 505-532 (5’GGA GGT AGT GAC AAT AAA TC 3’) e Blast 998-

1017 (5’ TGC TTT CGC ACT TGT TCA TC 3’). Estes primers amplificam um fragmento 

de 479 pares de bases, contendo uma região variável que permite a subtipagem de 

Blastocystis sp.. 

 A PCR foi realizada considerando um volume final de 50 µL e cada reação foi 

composta por 2 µL de cada oligonucleotídeo iniciador (10pmol); 5 µL de solução 

tampão (10X); 1,5 µL de cloreto de magnésio (1.5 mM); 1 µL de dNTPs 

(desoxiribonucleotídeos fosfatados - 0,2mM); 1 µL de BSA (albumina de soro bovino- 

0,04%); 0,2 µL de Taq DNA polimerase 1 U (InvitrogenTM Life Technologies, Carlsbad, 

CA, EUA); 3 µL do DNA extraído e 32,3 µL de água destilada para completar o volume 



48 
 

por amostra. O termociclador utilizado foi o T100 Thermal Cycler (BIO-RAD®) e o ciclo 

de amplificação iniciou com uma desnaturação a 95º C por 5min, seguidos de 35 ciclos 

de desnaturação (95ºC/ 30seg), hibridização (54ºC/30seg) e polimerização 

(72ºC/30seg) e uma etapa final de polimerização a 72ºC por 7 min. Neste estudo, para 

viabilizar economia da amostra e reduzir a presença de interferentes as amostras 

foram diluídas 1:2 e submetidas a nova PCR. 

 O produto da PCR foi analisado por eletroforese em gel de agarose (1,5%) com 

tampão TBE 0,5X (Tris 1,1M; Ácido Bórico 0,9M; EDTA 25 mM, pH 8.3), marcado por 

Gelred (Biotium Inc., Hayward, CA, EUA) e visualizado em transiluminador UV. Os 

amplicons foram purificados por Wizard® SV Gel and PCR clean up system kit, 

utilizando o protocolo de purificação de DNA por centrifugação. 

 O sequenciamento em ambas as direções foi realizado empregando o kit 

BigDye Applied Biosystems™. O protocolo de ciclo térmicos utilizado foi estabelecido 

pela plataforma de sequenciamento da FIOCRUZ, que utiliza o sequenciador de DNA 

ABI 3100 (Applied Biosystems™, Foster City, CA), sendo revelado por eletroforese 

em capilar. A edição das sequências de DNA foi realizada com o programa SeqMan 

(pacote DNASTAR). As sequências consenso foram comparadas com sequencias 

publicadas anteriormente no banco de dados GenBank, usando o programa BLASTn 

do Centro Nacional de Informação Tecnológica (NCBI).  

 5.3.6 Análise estatística 

  Os resultados obtidos foram analisados de forma descritiva.  A concordância 

de resultados entre as diferentes técnicas parasitológicas microscópicas foi avaliada 

por meio do índice de concordância (Kappa) e do teste estatístico de McNemar. No 

teste de McNemar quando o valor de P for maior ou igual a 0,05 aceita-se a hipótese 

nula, ou seja, existe concordância entre a maioria dos resultados das técnicas 

considerando-se a mesma amostra. Quando o valor de P for menor que 0,05 aceita-

se a hipótese alternativa, o que indica que os resultados das técnicas discordam em 

muitas amostras.  
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Quadro 2 - Fórmula de Kappa 

 positivo Negativo Total 

positivo A B a+b 

negativo C D c+d 

Total a+c b+d N 

 
pa= a+d 
         n 
 
pe = (a+b X d) + (c+d X b+d) 
           n       n         n        n 
 
K= pa – pe 
       1 – pe 
 
pa – probabilidade de concordância geral  
pe – probabilidade esperada de concordância 

          Fonte: Landis e Koch (1977).  
    

 

Quadro 3 – Valores de referência para interpretação do valor de Kappa 

K CONCORDÂNCIA 

< 0,00 
0,00 – 0,21 
0,21 – 0,41 
0,41 – 0,61 
0,61 – 0.81 
0,81 – 1,00 

Sem concordância 
Fraca 

Ligeiramente Fraca 
Moderada 

Substancial 
Quase perfeita (excelente) 

             Fonte: Landis e Koch (1977). 

 

A validade das técnicas diagnósticas foi analisada por meio da sensibilidade e 

especificidade. O cálculo destes índices foi calculado utilizando duas estratégias para 

considerar o padrão ouro, sendo ele a positividade pela cultura como proposto por 

Santos e Rivera (2013) e Dogruman et al. (2010) e a positividade pela associação de 

técnicas parasitológicas microscópicas como proposto por Zhang et al. (2012) e Won 

et al. (2016). Segundo Guimarães (1985) sensibilidade é a capacidade que um teste 

possui de discriminar, dentre os suspeitos de uma doença, aqueles efetivamente 
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doentes, ou seja, os verdadeiros positivos. Já a especificidade é a capacidade que o 

mesmo teste tem de detectar indivíduos negativos, diante de uma amostra de 

indivíduos que realmente não tem a doença em questão. Para isso, se estabelece um 

padrão ouro, ou seja, uma técnica que melhor represente o diagnóstico de certeza. A 

população em geral se divide em quatro categorias em relação ao traço que se quer 

investigar: verdadeiros positivos, que são indivíduos positivos no teste e que 

realmente possuem a doença; verdadeiros negativos que são indivíduos negativos no 

teste e que não têm a doença; os falsos positivos, que são indivíduos que foram 

positivos pelo teste, mas que não têm a doença e os falsos negativos que são 

indivíduos que foram negativos no teste, mas possuíam a doença.  

Como na blastocistose, a doença nem sempre pode ser bem definida 

clinicamente, pois o parasito pode determinar formas assintomáticas e uma vez que 

as técnicas parasitológicas detectam o parasito nesses casos assintomáticos, neste 

estudo foi realizada uma adaptação do cálculo de sensibilidade e especificidade, 

utilizando como substitutivo da presença de doença, o resultado de uma técnica 

estabelecida pela literatura como referência ou padrão ouro (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Demonstrativo das categorias para os indicadores de sensibilidade e 
especificidade 

 

  Padrão ouro  

  Positivo Negativo Total 

 

Teste 

Positivo Verdadeiro positivo (a) Falso positivo (b) a+b 

Negativo Falso Negativo (c) Verdadeiro negativo (d) c+d 

 Total a+c b+d a+b+c+d 

 

 

A partir do quadro acima, o cálculo da sensibilidade e especificidade do teste 

pode ser verificado por: 

 

Sensibilidade=                 Verdadeiros positivos (a)                 X 100 
                         Verdadeiros positivos (a) + falsos negativos (c) 
 

Especificidade=                 Verdadeiros negativos (d)               X 100 
                            Verdadeiros negativos (d) + falsos positivos(b) 
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As relações univariadas entre a positividade por Blastocystis sp. e os possíveis 

fatores de risco associados a infecção foram analisados por meio do teste exato de 

Fisher, com intervalo de confiança de 5%. A análise foi expressa em Odds Ratio (OR) 

utilizando um intervalo de confiança de 95% com nível de significância de 5%. Na 

interpretação dos resultados considerou-se que OR=1 indica que a exposição não 

afeta as chances de resultado; OR˂ 1 como exposição associada a menores chances 

de resultado e OR ˃ 1 como exposição associada a maiores chances de resultado 

(Szumilas, 2010). Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software 

SPSS (SPSS Inc., 2009; PASW Statistics for Windows, versão 18.0; Chicago; SPSS 

Inc., IBM, United States). 

5.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 O projeto que subsidiou o desenvolvimento deste estudo foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, possuindo registro de identificação no CEP, CMM/HUAP nº 2.766.916 

e CAAE nº 89845218.2.0000.5243, aprovado em 11 de julho de 2018 (Anexo 1). 
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6 RESULTADOS  

 A taxa de adesão global ao estudo por meio da assinatura do TCLE foi de 

49,2%, sendo 46,8% (196/419) crianças e 59,4% (60/101) funcionários. Foi observada 

diferenças entre as instituições participantes. Considerando a entrega de amostras 

fecais a adesão global foi de 34,4% com diferenças entre as instituições participantes 

e o grupo (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Taxa de adesão de 419 crianças e de 101 funcionários de três Unidades 

de Educação Infantil ao estudo sobre Blastocystis sp., Niterói-RJ, no período de 

setembro de 2018 a junho de 2019 

UMEI A – São Domingos B – Caramujo C - Santa Rosa  
 Crianças 

N=164 
Funcionários 

N=37 
Crianças 
N=104 

Funcionários 
N-24 

Crianças 
N=151 

Funcionários 
N=40            

Total 
N=520 

TCLE 79(48,2%) 26(70,3%) 49(47,1%) 13(54,2%) 68(45%) 21(52,5%) 256(49,2%) 

TA 78(47,6%) - 48(46,1%) - 68(45%) - 194(37,3%) 

Amostra 45 (27,4%) 22(59,5%) 36(34,6%) 13(54,2%) 48(31,8%) 15(37,5%) 179(34,4%) 

 

 Por meio da associação de técnicas parasitológicas microscópicas, em 

amostras fecais, o parasito mais frequente entre as crianças e funcionários foi 

Blastocystis sp. detectado em 44/179 (24,6%) participantes que entregaram amostras, 

sendo 22,5% em crianças e 30% em funcionários. O segundo parasito mais frequente 

em crianças foi Giardia duodenalis com 14/129 (10,9%) amostras positivas. Helmintos 

foram detectados em 2 (1,6%) crianças (Tabela 2). 

Tabela 2 – Parasitos evidenciados por técnicas parasitológicas microscópicas em 

amostras fecais de crianças e funcionários de três Unidades de Educação Infantil de 

Niterói-RJ, no período de setembro de 2018 a junho de 2019 

Parasito 

UMEIs  
Crianças Funcionários Total 

A B C A B C  

Blastocystis sp. 6 10 13 10 1 4 44 
Endolimax nana 0 2 2 0 0 0 4 
Entamoeba coli 0 2 0 4 0 1 7 

Complexo Entamoeba histolytica/E.dispar 0 2 0 0 0 0 2 
Giardia duodenalis 4 5 5 0 0 0 14 

Ascaris lumbricoides 1 0 0 0 0 0 1 
Trichuris trichiura 0 1 0 0 0 0 1 
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Neste estudo foi evidenciada co-infecção de Blastocystis sp. com Giardia 

duodenalis em quatro crianças, com Endolimax nana em dois participantes, com 

Entamoeba coli em seis, com Complexo Entamoeba histolytica/ Entamoeba dispar em 

duas crianças e Trichuris trichiura em uma. Dentre os funcionários não foi identificado 

nenhum fator de risco para infecção por Blastocystis sp. dentre as variáveis analisadas 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Fatores de risco associados à infecção por Blastocystis sp. em amostras 
de fezes de funcionários de três Unidades Municipais de Educação Infantil de Niterói-
RJ, no período de setembro de 2018 a junho de 2019 

Variável Funcionários P valor Análise Univariada 
Odds ratio (CI 95%) 

Gênero n=50 Total Positivo %   
Feminino 48 14 29,2 0,514 2,429(0,142-41,601) 
Masculino 2 1 50   

Tipo de casa n=48      
Sem quintal/cimento 27 7 25,9 1,00 1,143(0,318-4,109) 
Com quintal/jardim 21 6 28,6   

Abastecimento de água 
n=50 

     

Não tratada 10 4 40 0,462 1,758(0,415-7,441) 
Governo 40 11 27,5   

Tipo água consumo n=50      
Torneira/Fonte natural 3 1 33,3 1,00 1,179(0,099-14,081) 
Fervida/Filtro  47 14 29,8   

Filtro n=  49      
Não possui 5 1 20 1,00 0,536(0,055-5,244) 
Filtro 44 14 31,8   

Esgoto sanitário n= 46      
Rede governo 42 13 31 0,780 NR 
Fossa 2 0 0   
Tubulação 2 1 50   

Renda n= 48      
Inferior a um salário mínimo 1 0 0 1,00 NR 
Superior a um salário mínimo 47 13 27,7   

Animais em casa n=41      
Não possui 16 5 31,3 0,759 NR 
Cão e/ou gato 21 4 19   
Cão e/ou gato e outro 4 1 25   

Moradores n=  49      
Até quatro moradores 48 14 29,2 1,00 NR 
Acima de quatro moradores 1 0 0   

Hortaliças cruas n= 35      
Consome 26 9 34,6 0,074 NR 
Não consome 9 0 0   

Teste de Fisher p˂0,050 + - fator de risco, ++ - fator de proteção, NR – não realizado. 
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Dentre as crianças, foi identificado somente um fator de risco, sendo ele o 

abastecimento da casa por água não tratada oriunda de fonte natural. Já residir em 

casa com até quatro pessoas consistiu em um fator de proteção (Tabela 4). 

Tabela 4 - Fatores de risco associados à infecção por Blastocystis sp. em amostras 
de fezes de crianças de três Unidades Municipais de Educação Infantil de Niterói-RJ, 
no período de setembro de 2018 a junho de 2019 

   Analise Univariada 
Variável Crianças P valor Odds ratio  (CI 95%) 

 Total Positivo %   

Gênero n= 129      
Feminino 65 15 23,1 1,00 0,933(0,408-2,134) 
Masculino 64 14 21,9   

Tipo de casa n= 128      
Sem quintal/cimento 70 13 18,6 0,284 1,644(0,706-3,830) 
Com quintal/jardim 55 15 27,3   

Abastecimento de água 
n=124 

     

Não tratada 44 14 31,8 0,068 2,405 (1,009-5,735) + 
Governo 80 13 16,3   

Tipo água consumo n=128      
Torneira/Fonte natural 31 8 25,8 0,629 1,259 (0,492-3,217) 
Fervida/Filtro  97 21 21,6   

Filtro n=124      
Não possui 36 7 19,4 0,645 0,770(0,295-2,011) 
Filtro 88 21 23,9   

Esgoto sanitário n= 109      
Rede governo 85 16 18,8 0,703 NR 
Fossa 11 3 27,3   
Tubulação 13 3 23,1   

Renda n=121      
Inferior a um salário mínimo 61 17 27,9 0,282 0,581(0,246-1,374) 
Superior a um salário mínimo 60 11 18,3   

Animais em casa n= 120      
Não possui 64 16 25 0,825 NR 
Cão e/ou gato 49 10 20,4   
Cão e/ou gato e outro 7 1 14,3   

Moradores n= 128      
Até quatro moradores 96 26 27,1 0,050 0,279 (0,078-0,993) ++ 
Acima de quatro moradores 32 3 9,4   

Hortaliças cruas n= 114      
Consome 55 12 21,4 0,662 1,279 (0,537-3,046) 
Não consome 58 15 25,9   

Teste de Fisher p˂0,050 + - fator de risco, ++ - fator de proteção, NR – não realizado 

 

Dentre os participantes positivos por Blastocystis sp., a técnica que demonstrou 

maior eficácia, avaliando o número absoluto de amostras, foi a cultura, detectando o 

parasito em 36 (81,8%) amostras (Tabela 5). Pode-se evidenciar que a segunda 

melhor técnica foi o esfregaço corado com tricrômio (43,2%).  A associação entre 

tricrômio e cultura possibilitou o diagnóstico em 41 (93,2%) amostras, entre exame 
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direto e tricrômio em 35 (79,5%) amostras e entre Ritchie e tricrômio em 32 (72,7%) 

amostras.  

Tabela 5 – Resultado da detecção de Blastocystis sp., em amostras de fezes com e 

sem conservante químico, empregando diferentes técnicas parasitológicas e 

coprocultura na população estudada, no período de setembro de 2018 a junho de 

2019 

UMEI  
Exame direto 

Ritchie 
modificado 

Esfregaço 
Tricrômio 

Cultura 

 s/cons c/cons s/cons c/cons s/cons c/cons  

A 
Crianças 1 3 1 4 1 3 3 
Funcionários 1 7 0 4 2 3 7 

B 
Crianças 2 4 1 3 4 4 8 
Funcionários 0 0 0 0 0 1 1 

C 
Crianças 0 1 1 3 9 7 13 
Funcionários 0 1 0 1 3 1 4 

Total  4 16 3 15 19 19 36 
s/ cons. – sem conservante, c/ cons. – com conservante 

 

O uso de conservante resultou tanto na técnica de Ritchie modificada como no 

exame direto em aumento da capacidade de detecção do parasito em números 

absolutos (Tabela 5). O índice de concordância entre os resultados das técnicas com 

uso de conservante e sem uso de conservante foi moderado (K=0,565), sendo que 

pelo teste de McNemar confirmou-se a hipótese alternativa demonstrando 

discordância entre os resultados. Observou-se que o uso de conservante na amostra 

interferiu na confecção do esfregaço de fezes na coloração pelo tricrômio, reduzindo 

a capacidade de adesão da amostra de fezes na lamínula. 

A análise de concordância entre as diferentes técnicas utilizadas por meio do 

índice de concordância Kappa e do Teste de McNemar estão apresentadas na tabela 

6. Pode-se verificar que na comparação entre técnicas, o p valor obtido foi menor que 

0,05, comprovando a hipótese alternativa que indica discordância entre os resultados 

obtidos pelas técnicas na maioria das amostras. Pelo índice Kappa só se obteve 

concordância quase perfeita entre Cultura e associação de técnicas incluindo a 

Cultura. Concordância substancial foi obtida entre tricrômio sem conservante e cultura 

e também entre a cultura quando comparada com associação de técnicas sem cultura 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 – Resultados de concordância entre as técnicas parasitológicas 

microscópicas utilizadas para o diagnóstico de Blastocystis sp., no período de 

setembro de 2018 a junho de 2019 

Técnicas McNemar (P) Kappa (K) 

Exame direto sc X Exame direto cc 0,02 0,274 

Exame direto sc X Ritchie sc 1 *** 0,272 

Exame direto sc X Ritchie cc 0,007 0,182 

Exame direto sc X Tricrômio sc 0,003 -0,038 

Exame direto sc X Tricrômio cc 0,001 0,142 

Exame direto sc X Cultura 0 0,010 

Exame direto sc X Associação de técnicas 0 0,131 

Exame direto cc X Ritchie sc 0 0,296 

Exame direto cc X Ritchie cc 1 *** 0,470 

Exame direto cc X Tricrômio sc 0,678 *** 0,272 

Exame direto cc X Tricrômio cc 0,648 *** 0,399 

Exame direto cc X Cultura 0 0,342 

Exame direto cc X Associação de técnicas 0 0,463 

Ritchie sc X Ritchie cc 0,002 0,200 

Ritchie sc X Tricrômio sc 0 0,064 

Ritchie sc X Tricrômio cc 0 0,251 

Ritchie sc X Cultura 0 0,074 

Ritchie sc X Associação de técnicas 0 0,099 

Ritchie cc X Tricrômio sc 0,541 *** 0,221 

Ritchie cc X Tricrômio cc 0,454 *** 0,481 

Ritchie cc X Cultura 0 0,400 

Ritchie cc X Associação de técnicas 0 0,438 

Tricrômio sc X Tricrômio cc 1 *** 0,470 

Tricrômio sc X Cultura 0 0,641* 

Tricrômio sc X Associação de técnicas 0 0,534 

Tricrômio cc X Cultura 0,002 0,430 

Tricrômio cc X Associação de técnicas 0 0,534 

Cultura X Associação de técnicas (sem cultura) 1 *** 0,742* 

Cultura X Associação de técnicas  0,008 0,872** 

sc – sem conservante; cc – com conservante; *** Concordância das técnicas entre os resultados; Kappa 
=*Concordância substancial, ** concordância quase perfeita 

 A partir da análise da sensibilidade e especificidade das técnicas 

parasitológicas microscópicas frente aos dois padrões ouro deste estudo foi possível 

evidenciar que as técnicas apresentaram especificidade variando entre 95,1% e 

100%. Por outro lado, evidenciou-se baixa sensibilidade com exceção da cultura que 

apresentou 81,8% (Tabela 7). A análise da cultura considerando como padrão ouro a 

associação de técnicas sem cultura para evidenciar a capacidade de diagnóstico da 
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cultura frente a técnicas microscópicas utilizadas na rotina laboratorial, obteve-se 

sensibilidade de 65,9% e especificidade de 95,1%. 

 

Tabela 7 – Valores de sensibilidade e especificidade de técnicas parasitológicas 
microscópicas para o diagnóstico de Blastocystis sp. em amostras fecais frente a dois 
diferentes padrão-ouro: cultura e associação de técnicas microscópicas  

Técnicas Cultura Associação de técnicas 

 Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade 

Exame direto sem conservante  2,8% 97,9% 9,1% 100% 

Exame direto com conservante 30,6% 96,5% 36,4% 100% 

Ritchie sem conservante 5,6% 99,3% 6,8% 100% 

Ritchie com conservante 33,3% 97,9% 34,1% 100% 

Tricrômio sem conservante 52,8% 100% 43,2% 100% 

Tricrômio com conservante 38,9% 96,5% 43,2% 100% 

Cultura - - 81,8% 100% 

 

De forma geral, foi observado que no esfregaço corado de amostras sem 

conservantes, ocorreu deformação das formas vacuolares (Figura 5 - C e D). Na 

maioria das culturas foi evidenciada positividade no quinto dia pós inoculação, sendo 

registrada anisocitose das formas vacuolares com variação de tamanho de 17,5 µm a 

147 µm (Figura 6). Além disso, formas granulares foram observadas em culturas de 

mais de uma semana. 
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Figura 5. Formas evolutivas de parasitos intestinais visibilizados em esfregaço corado 
por tricrômio em aumento de 1000X. A- Cisto de Entamoeba coli; B- Cisto de Giardia 
duodenalis; C- Blastocystis sp. em amostra sem conservante; D- Blastocystis sp. em 
amostra sem conservante; E- Blastocystis sp. em amostra com conservante; F- Cisto 
de Blastocystis sp. em amostra com conservante químico.  
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Figura 6. Formas evolutivas de Blastocystis sp. em cultivo com meio Pavlova. 
Aumento de 400X. A- Formas vacuolares gigantes; B- Formas vacuolares com 
anisocitose; C- Formas vacuolares médias; D- Formas vacuolares em divisão 

 

Os 44 indivíduos positivos por Blastocystis sp. responderam a duas perguntas 

sobre presença e frequência de manifestações clínicas gastrintestinais (Apêndice 2). 

Destes indivíduos, 26 (59,1%) apresentaram sintomatologia e em 16 (36,4%) as 

manifestações clínicas estavam associadas unicamente a presença de Blastocystis 

sp. (Tabela 8). 

Tabela 8 – Manifestações clínicas relatadas por 26 indivíduos de Niterói-RJ, positivos 

por Blastocystis sp. por técnicas parasitológicas microscópicas, no período de 

setembro de 2018 a junho de 2019 

Manifestações 
gastrintestinais 

Monoparasitismo 
(Blastocystis  sp.) 

Poliparasitismo 
(Blastocystis  sp.e outro parasito) 

Dor abdominal 3 5 
Flatulência 7 1 

Fezes pastosas/diarreia 3 5 
Inchaço abdominal 6 2 

Prisão de ventre 8 2 
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As 36 amostras que cresceram no cultivo in vitro foram submetidas à reação 

em cadeia da polimerase e apresentaram bandas compatíveis com Blastocystis sp., 

tendo sido observado pequenas variações entre as amostras. Pode-se evidenciar que 

o uso de alíquotas diluídas em duas amostras possibilitou a obtenção de bandas com 

melhor qualidade CD1 e CD2, do que o uso de alíquota da mesma amostra 

concentrada FA1 e FA2 respectivamente (Figura 7).  

 

Figura 7. Revelação por eletroforese em gel de agarose do produto amplificado 
(479pb). A- Amostra; AD- Amostra Diluída; B-Branco; CD- Correspondente Diluído; 
FA- Fraca Amplificação; NA- Não Amplificada; PM- Peso Molecular; V- Vazio 
 
 

 Todas as 36 amostras foram submetidas à purificação. Destas, 26 

apresentaram produtos e foram sequenciadas. Os resultados referentes aos subtipos 

identificados estão apresentados na Tabela 9. O subtipo mais frequente foi o 

ST1(19/26) seguido pelo ST3 (4/26). Dentre os indivíduos com ST1, 12 apresentaram 

manifestações clínicas e nos ST2, ST3 e ST6 apenas um indivíduo em cada subtipo. 

O restante das amostras (10/36), apresentaram picos duplos no eletroferograma, 

caracterizando como infecções mistas.  
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Tabela 9 – Resultados dos subtipos identificados dos 26 isolados de Blastocystis sp. 
obtidos por cultura a partir de amostras fecais de crianças e funcionários de três 
Unidades Municipais de Educação Infantil de Niterói- RJ, no período de setembro de 
2018 a junho de 2019 

Subtipo Amostra Grupo UMEI Sintomat. Cobertura Identidade Nº acesso 
GenBank 

ST1 21 Funcionário A sim 100% 100% KX524044.1 
ST1 7 Funcionário A não 99% 100% KU147332.1 
ST1 60 Criança A sim 98% 99,79% KU147332.1 
ST1 43 Criança A sim 100% 100% KX524044.1 
ST1 111 Criança B sim 100% 100% KX524044.1 
ST1 69 Funcionário B não 100% 99,78% KU147348.1 
ST1 121 Criança B sim 99% 99,55% KU147350.1 
ST1 126 Criança B não 99% 100% KU147348.1 
ST1 97 Criança B não 100% 100% KU147340.1 
ST1 112 Criança B sim 100% 100% KX524023.1 
ST1 98 Criança B sim 100% 96,52% KX524023.1 
ST1 128 Funcionário C não 100% 99,77% KU147332.1 
ST1 152 Criança C sim 100% 100% KX524044.1 
ST1 179 Criança C sim 100% 99,77% KU147332.1 
ST1 154 Criança C sim 100% 100% KU147324.1 
ST1 178 Criança C sim 100% 100% KU147329.1 
ST1 144 Criança C não 100% 99,32% KU147350.1 
ST1 187 Criança C não 98% 99,78% KX524008.1 
ST1 171 Criança C sim 100% 100% KU147332.1 
ST2 12 Funcionário A sim 100% 100% KX524001.1 
ST2 113 Criança B não 100% 99,76% KU147355.1 
ST3 6 Funcionário A não 99% 99,76% KU524004.1 
ST3 18 Funcionário A sim 100% 99,77% KX524041.1 
ST3 17 Funcionário A não 100% 99,55% KX524037.1 
ST3 170 Criança C não 100% 100% KU147372.1 
ST6 160 Funcionário C sim 100% 99,08% EU445485.1 

Sintomat. – Sintomatologia. UMEI – Unidade Municipal de Educação Infantil, ST – Subtipo, UMEI A – São 
Domingos, UMEI B – Caramujo, UMEI C – Santa Rosa 
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7 DISCUSSÃO 

 Neste estudo, as taxas de adesão ao estudo e de entrega de amostras foram 

inferiores ao esperado, tendo em vista que os exames foram gratuitos, foi solicitada 

uma única amostra e o objetivo foi de coletar a amostras de todas as crianças e 

funcionários que frequentavam as três instituições. Apesar disto, a taxa de adesão 

para entrega de amostras fecais foi superior a obtida por Bakarman et al. (2019) que 

obtiveram adesão de 25,7% (580/2261) em escolas da Arábia Saudita e por Santos 

V. et al. (2014) que relataram adesão de 20,8% de escolares de uma instituição 

estadual de Juazeiro, BA. Santos V. et al. (2014) associaram a adesão a vergonha de 

levar amostras a escola.  

Por sua vez, comparando com outros estudos, as taxas de adesão  foram 

inferiores, uma vez que Macedo (2005) relataram 82% de adesão de escolares de 

sete escolas da rede pública de do Município de Paracatu, MG e Uchôa et al., (2001) 

registraram taxa de 64,1% de crianças de creche de Niterói, RJ. Uchôa et al. (2009) 

obtiveram adesão de 62,9% entre crianças e 46,7% entre funcionários e além da 

vergonha apontaram a falta de consciência frente ao problema que as parasitoses 

intestinais representam para saúde infantil. No presente estudo, as taxas de adesão 

obtidas também podem estar relacionadas a todos os fatores relatados, assim como 

a própria rotina intensa de trabalho dos pais/responsáveis que acabam por deixar de 

atender a algumas demandas. A taxa de adesão baixa, em estudos que utilizam 

amostras fecais, representa uma limitação importante na compreensão da 

epidemiologia das parasitoses intestinais, principalmente se a amostragem for por 

conveniência.  

 Blastocystis sp. foi o parasito mais frequente, sendo encontrado em 24,6% dos 

indivíduos. A frequência dos helmintos foi de 1,6% e pode ser atribuída a melhoria da 

infraestrutura das cidades, com mais áreas asfaltadas e com saneamento básico 

como relatado no estudo de Basso et al. (2008). Santos J. et al. (2014) tem relacionado 

a menor frequência de helmintos, quando comparada com protozoários, a crescente 

utilização de fármacos anti-helmintícos, bem como ao uso de calçados que reduz a 

exposição aos geohelmintos que apresentam infecção ativa cutânea. 

A frequência para Blastocystis sp. nesse estudo foi maior do que a relatada por 

Pipatsatitpong et al. (2015) em estudo com crianças e funcionários de um centro de 

cuidado infantil na Tailândia que obteve 13,6%. Por outro lado, comparando com 
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estudos realizados no Brasil, a frequência evidenciada foi inferior a relatada em São 

Paulo pelos estudos de Guimarães e Sogayar (1993) em amostras de creches 

municipais (34,7%) e de Rebolla et al. (2016) em amostras de crianças de escolas 

públicas do Município de Gama, DF (86,6%), assim como por Santos J. et al. (2014) 

em amostras de crianças de uma creche de Florianópolis, SC (40,4%).  

Neste estudo, objetivando estimular a adesão, foi utilizada uma única amostra 

fecal de cada participante, o que pode ter ocasionado a subestimação da frequência 

de parasitos, especialmente de Blastocystis sp.. A positividade de indivíduos, 

principalmente em relação a protozoários intestinais sofre influência da sensibilidade 

e especificidade da técnica, do treinamento do microscopista, bem como do número 

de amostras fecais coletadas, devido a eliminação intermitente de formas evolutivas 

(KOONTZ; WEINSTOCK, 1996).  

A positividade de Blastocystis sp. tem sido relacionada a países em 

desenvolvimento e a níveis socio econômicos e sanitários inadequados, pois 

possibilitam contaminação fecal oral e a transmissão do parasito (WAWRZYNIAK et 

al., 2013). Considerando o número absoluto de positivos por Blastocystis sp., em cada 

UMEI, não foram observadas grandes diferenças entre as três Instituições, o que 

sugere uma circulação similar do parasito entre as diferentes localidades. Apesar 

deste fato, foi observada maior positividade entre as crianças, possivelmente 

associada a fase de consolidação de hábitos higiênicos e consequente maior risco de 

exposição a aquisição de parasitos intestinais, especialmente considerando 

protozoários, que apresentam transmissão direta pessoa a pessoa e indireta.  

No presente estudo, não foram observados fatores de risco entre os 

funcionários. Para as crianças, o fator de risco identificado foi o abastecimento da casa 

com água não tratada. A água sem tratamento tem sido apontada em diversos estudos 

como fator de risco para parasitoses intestinais (MASCARINI E DONALÍSIO, 2006, 

BUTERA et al., 2019; HERNANDÉZ et al., 2019) e para Blastocystis  sp. (BARAHOMA 

RONDÓN et al., 2003; BAKARMAN et al., 2019).   De forma contrária, Faria et al. 

(2017) e Asfaram et al. (2019) não evidenciaram associação entre água e risco de 

infecção por Blastocystis sp.. 

No presente estudo residir em casas com menos de quatro pessoas 

representou um fator de proteção entre as crianças. A presença de risco por viver em 

ambientes com muitas pessoas foi apontado como fator de risco para parasitos 

intestinais por De La Luz Galván-Ramiréz et al. (2019) embora sem diferença 
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estatística significativa e também por Hernandéz et al. (2019). Variáveis como sexo, 

ingerir vegetais crus, lavagem de vegetais e frutas não tem sido apontados como 

fatores de risco para parasitos intestinais em vários estudos (FARIA et al., 2017; 

ASFARAM et al., 2019) concordando com o observado para os funcionários e crianças 

das creches estudadas.  

 A cultura foi a técnica com maior eficácia na detecção de Blastocystis sp., 

concordando com o obtido por Elghareeb et al. (2015), o que foi associado a 

capacidade de detecção de menor carga parasitária e maior facilidade na identificação 

das formas evolutivas do parasito. Santos e Rivera (2013) também encontraram maior 

positividade por meio da cultura e apontaram a mesma como técnica padrão ouro para 

diagnóstico de Blastocystis sp.. Neste estudo, a cultura foi a única técnica que 

apresentou índice de concordância quase perfeita ou substancial quando comparada 

com a associação de técnicas, comprovando estatisticamente sua eficiência, o que 

justifica sua indicação como padrão ouro. Também foi a técnica que apresentou, 

dentre as avaliadas os melhores valores de sensibilidade e especificidade. Stensvold 

et al. (2007b) relataram sensibilidade de 89% e especificidade de 100% para cultura 

quando comparada a PCR, similar a deste estudo. A avaliação da cultura frente ao 

esfregaço corado pelo tricrômio determinou sensibilidade de 100% e especificidade 

de 88% (ELGHAREEB et al., 2015). Padukone et al. (2018) obtiveram sensibilidade 

de 67,62% e especificidade de 100% para a cultura frente ao PCR, com índice de 

concordância Kappa de 0,723, com valores inferiores ao desse estudo. Apesar deste 

fato, sabe-se que a cultura demanda infraestrutura laboratorial, de insumos, resulta 

em aumento de trabalho e técnicos treinados o que muitas vezes torna seu uso 

inviável na rotina do diagnóstico clínico. Pensa-se que frente a esta maior eficiência 

da cultura sejam desenvolvidos estudos para viabilizar esta técnica na rotina 

diagnóstica de forma similar ao que foi desenvolvido para Trichomonas vaginalis.  

O INPOUCH Tv consiste em um sistema point of care constituído por uma bolsa 

de plástico de alta barreira, resistente a oxigênio, com duas câmaras em forma de V 

conectadas por uma passagem estreita que, juntas, oferecem uma variedade de 

benefícios. A bolsa permite que os usuários inoculem facilmente uma amostra, 

observe imediatamente (montagem úmida) a amostra, armazene e / ou transporte 

(opcional) antes da transferência para o laboratório para incubação e registro. Leitura 

é realizada diretamente na mesa do microscópio, resultando em economia de tempo, 

materiais de consumo e manipulação de amostra. O meio utilizado é altamente 
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seletivo para Trichomonas vaginalis e impede o crescimento de bactérias e fungo 

(BIOMED DIAGNOSTICS). 

 O esfregaço corado por tricrômio foi a segunda técnica com melhores 

resultados para detecção do parasito, concordando com os estudos de Zhang et al., 

(2012) e Elghareeb et al., (2015). Termmathurapoj et al., (2004) em um estudo 

comparativo entre cultura e esfregaço corado por tricrômio, também evidenciou 

melhores resultados pela cultura. É possível que a maior eficácia do esfregaço corado 

pelo tricrômio, esteja associada a melhor visibilização das formas evolutivas do 

parasito, permitindo a utilização de maior aumento durante a leitura das lâminas, o 

que possibilita a identificação de formas vacuolares de menor tamanho e do cisto. 

Zhang et al. (2012) obtiveram sensibilidade de 87,5% e especificidade de 

99,7% para esfregaços corados por tricrômio quando comparados à associação de 

técnicas parasitológicas microscópicas incluindo cultura para o diagnóstico de 

Blastocystis sp. Neste estudo, considerando o esfregaço corado por tricrômio, os 

valores de sensibilidade e especificidade foram inferiores. Também foi possível 

evidenciar que o esfregaço fecal corado por tricrômio em amostras sem conservante 

apresentou sensibilidade superior ao obtido com amostras com conservante. Tal fato, 

pode ter sido devido a dificuldade de fixação do material fecal conservado na lamínula, 

mesmo com a utilização de soro. Observou-se que na etapa de fixação do esfregaço 

grande parte do material fecal desprendia da superfície do vidro, prejudicando, 

provavelmente, a riqueza de formas evolutivas.  

 Embora o exame direto e o Ritchie modificado sejam as técnicas mais utilizadas 

nos estudo que diagnosticam Blastocystis sp. (KARADAG; TAMER; DERVISOGLU, 

2013), no presente estudo essas técnicas apresentaram menor eficácia na detecção 

do parasito. O resultado de ambas as técnicas foi similar, principalmente considerando 

a utilização de amostras sem conservantes.  

A técnica de exame direto no presente estudo com a utilização de conservante 

apresentou 30,6% de sensibilidade e 96,5% de especificidade quando comparada a 

cultura, sendo a sensibilidade reduzida de forma acentuada sem o uso de conservante 

(2,8%). Zhang et al. (2012) obtiveram sensibilidade de 48,2% e especificidade de 

97,7% para o exame direto quando comparado a associação de técnicas 

microscópicas incluindo cultura, sendo superior ao obtido neste estudo, fato que pode 

ser associado a falso negativos por erro na leitura. Por outro lado, Santos e Rivera 

(2013) obtiveram sensibilidade de 19,4% e especificidade 97,3% para o exame direto 
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quando utilizaram como referência a cultura. Apesar de não ter sido possível recuperar 

muitos estudos na literatura que apresentem com frequência valores de sensibilidade 

e especificidade para técnicas parasitológicas microscópicas em amostras fecais, 

sabe-se que o padrão ouro interfere diretamente no cálculo desses índices. A menor 

sensibilidade desta técnica poderia estar relacionada a baixa carga parasitária nas 

amostras fecais, dificultando sua recuperação, uma vez que no procedimento 

laboratorial da mesma não há utilização de recursos para concentração de formas 

evolutivas. 

As técnicas com amostras em conservante químico apresentaram maior 

número absoluto de amostras positivas quando comparado com as amostras sem 

conservantes. Esse resultado concorda com o proposto por Amato Neto et al. (2003) 

e Stensvold et al. (2009), que relataram que resultados falsos-negativos podem 

ocorrer devido ao rompimento da forma vacuolar pelo contato com água destilada. 

Alarcon et al. (2007) relataram a possibilidade de deterioração de formas evolutivas 

associada a manutenção da amostra em geladeira, sem conservante químico. Além 

disso, Stensvold et al. (2007b) consideraram que a técnica de concentração por 

formol-acetato de etila pode ser inadequada para o diagnóstico da parasitose, devido 

a possíveis alterações nas formas evolutivas, comprometendo sua identificação e 

consequentemente, gerando resultados falso-negativos. Os mesmos autores 

ressaltaram que o uso dessa técnica em material não conservado pode determinar 

prevalências significativamente subestimadas. No presente estudo, a sensibilidade do 

exame direto e do Ritchie em amostras com conservante apresentaram valores 

superiores de sensibilidade quando comparados a ausência do conservante, 

evidenciando uma eficácia diagnóstica maior, que pode estar associado a 

preservação das formas evolutivas facilitando a visibilização das mesmas. 

Apesar da maior eficácia da cultura como técnica isolada, a associação de 

técnicas resultou em um maior número de indivíduos positivos.  Este fato foi apontado 

por Dogruman-Al et al. (2010), os quais relataram que nenhum método diagnóstico 

utilizado permitiu a identificação de todos os pacientes realmente infectados por 

Blastocystis sp.. Assim como proposto por Tan et al. (2010), neste estudo sugere-se 

que para diagnóstico da blastocistose deva-se utilizar a associação entre esfregaços 

corados por tricrômio e cultura, o que resultou em 41 (93,2%) amostras positivas. 

Considerando a impossibilidade do uso da cultura, a associação do exame direto e do 

esfregaço corado pelo tricrômio apresentou em números absolutos maior eficácia, 
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podendo representar uma alternativa interessante no diagnóstico da blastocistose, 

necessitando de menor infraestrutura laboratorial e com menor custo. Os esfregaços 

corados por tricrômio, tanto com amostras conservadas como com amostras a fresco, 

foram as técnicas que apresentaram maiores valores de sensibilidade, frente as 

técnicas parasitológicas microscópicas excluindo a cultura. 

Pode-se evidenciar, por meio da comparação dos resultados das diferentes 

técnicas microscópicas deste estudo, uma baixa concordância de resultados tanto 

analisando de forma global, por meio do índice Kappa, como por meio do Teste de 

Mcnemar que pareia cada amostra. Estes resultados foram esperados já que todas 

as técnicas analisadas foram desenvolvidas para pesquisa de parasitos intestinais de 

forma global, não apresentando sensibilidade para o diagnóstico de Blastocystis  sp., 

fato evidenciado tanto quando se utilizou a cultura como quando se utilizou a 

associação de todas as técnicas como padrão ouro.  

 Dentre os participantes infectados por Blastocystis sp., 25/42 relataram 

apresentar manifestações gastrintestinais como dor abdominal, flatulência, fezes 

pastosas, diarreia, inchaço abdominal e prisão de ventre.  Esta sintomatologia tem 

sido associada a blastocistose (COYLE et al., 2011; DEL COCO et al., 2017), porém 

não é específica deste parasito. Chacrón et al. (2017), em revisão sobre o tema, 

destacaram que o parasito só poderá ser considerado como responsável pelo quadro 

clínico quando é o único parasito detectado. Neste estudo, em 15 participantes 

sintomáticos Blastocystis  sp. foi o único parasito, sendo preconizado o tratamento.  

 Dos nove subtipos descritos no Brasil (JIMÉNEZ; JAIME; RAMIRÉZ, 2019) 

quatro foram encontrados nas amostras de Niterói. O ST1 foi o subtipo mais frequente. 

Resultado similar quanto ao subtipo mais frequente, também foi evidenciado por David 

et al. (2015) em Porto Said em São Paulo e por Malheiros et al. (2011) na Região 

Amazônica brasileira. Apesar desta similaridade, a maioria dos estudos evidencia ST3 

como o subtipo mais frequente na infecção humana em outros países (ABDA et al., 

2017; KACZMAREK et al., 2017; DENG et al., 2019; GONG et al., 2019) e em estados 

brasileiros (RAMIRÉZ et al., 2016, BARBOSA et al., 2017, SÉGUI et al, 2018).  

Neste estudo foi evidenciado um indivíduo com ST6. Segundo Kaczmarek et 

al. (2017), que também evidenciou este subtipo em amostras de pacientes humanos, 

este subtipo é raramente detectado em infecções humanas na Europa e foi 

encontrado em aves na Polônia. O ST6 também foi evidenciado em infecção humana 

em um habitante da Baía de Paranaguá, PR, Brasil (SÉGUI et al., 2018). Os subtipos 
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evidenciados neste estudo têm sido apontados no Brasil e em outros países 

infectando humanos, em parte devido a circulação de hospedeiros infectados e a 

contaminação ambiental por fezes vinculada a saneamento básico deficitário. 

 No presente estudo foram detectadas infecções mistas subtípicas. Este 

resultado concorda com os obtidos por Malheiros et al. (2011), Barbosa et al. (2017) 

e David et al. (2015) e discorda dos de Ségui et al. (2018). Segundo Jimenéz, Jaime 

e Ramiréz (2019) a infecção mista é pouco frequente entre humanos. A identificação 

de infecções mistas subtípicas é sugerida pela presença de picos duplos no 

eletroferograma, sendo necessário a utilização de PCR subtipo específico ou 

clonagem molecular. 

No presente estudo houve relato de sintomatologia entre 63,2% dos indivíduos 

infectados por ST1. Del Coco et al. (2017) relacionaram a sintomatologia com o 

subtipo de Blastocystis sp., sendo o ST3 mais frequente em indivíduos sintomáticos. 

Hussein et al. (2008) evidenciaram entre pacientes sintomáticos a presença de 

subtipos 1, 3 e 4 e entre pacientes assintomáticos 2, 3 e 4. Em modelo experimental, 

os autores verificaram que o ST1 foi clinicamente e estatisticamente altamente 

relevante para patogenicidade de Blastocystis sp. enquanto o subtipo 2 foi irrelevante. 

Além disso, os resultados sugeriram a presença de organismos patogênicos e não 

patogênicos entre os subtipos 3 e 4. Porém, cabe ressaltar que como os demais 

subtipos apresentaram poucos indivíduos positivos, não é possível afirmar que a 

presença de sintomatologia possa ser atribuída exclusivamente ao subtipo ST1. 

Considerando o diagnóstico de Blastocystis sp., neste estudo a cultura deve 

ser considerada como padrão ouro. Dentre as demais técnicas parasitológicas 

microscópicas, a técnica que apresentou melhor eficácia foi o esfregaço corado pelo 

tricrômio, utilizando amostras sem conservante. Os resultados evidenciados neste 

estudo permitiram verificar a circulação de quatro subtipos de Blastocystis sp. entre 

os participantes do estudo na cidade de Niterói, tendo evidenciado circulação de ST6, 

que apresenta pouca frequência entre humanos.  Assim como em outros locais do 

Brasil, Blastocystis sp. é o parasito intestinal mais frequente. Os resultados desse 

estudo destacam a importância da utilização de técnicas mais sensíveis na detecção 

deste parasito, reduzindo a subestimação de positividade e a amplia as informações 

sobre epidemiologia molecular da parasitose, sendo este o primeiro estudo a 

caracterizar isolados de Blastocystis sp. em Niterói. 
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8 CONCLUSÃO 

A frequência de Blastocystis sp. entre crianças e funcionários de creches de 

Niterói (RJ) foi de 24,6%; 

A cultura foi a técnica com maior eficácia diagnóstica, apresentando maior 

sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de Blastocystis sp., seguida pelo 

esfregaço corado pelo tricrômio em amostras sem conservante; 

A segunda técnica de maior eficácia foi o esfregaço corado pelo tricrômio, 

seguido pelo exame direto e Ritchie, havendo maior eficácia em amostras fecais com 

conservante, com exceção do esfregaço corado pelo tricrômio que apresentou maior 

sensibilidade em amostras sem conservante; 

As técnicas parasitológicas microscópicas excluindo a cultura apresentaram 

baixos índice de concordância global e por amostra, indicando discordância entre os 

resultados obtidos; 

Foram identificados os subtipos ST1, ST2, ST3 e ST6 de Blastocystis sp. em 

infecção simples, bem como infecções mistas entre crianças e funcionários de creches 

de Niterói. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - INSTITUTO BIOMÉDICO 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA - DISCIPLINA DE 
PARASITOLOGIA 
Projeto: Comparação de técnicas laboratoriais no diagnóstico de Blastocystis  sp. 

 
 

QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 
 
Nome da Instituição: ________________________________________________________ 
Nome do responsável:  _______________________________________________________ 
Nome do criança: _________________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
1 – Tipo de residência:  
(    ) casa sem quintal     
(     ) casa com quintal de terra batida             
(   ) casa com quintal de terra batidae jardim
  
(    )casa com quintal de cimento e jardim
  
(    )casa com quintal de cimento e sem 
jardim  
 
2 – Grau de escolaridade do pai:  
(    ) não letrado  
(    ) ensino fundamental I incompleto 
(antiga 1 a 4 série do 1grau)  
(    ) ensino fundamental I completo (antiga 
1 a 4 série do 1grau) 
(    ) ensino fundamental II incompleto 
(antiga 5 a 8 série do 1grau) 
(    ) ensino fundamental II completo (antiga 
5 a 8 série do 1grau) 
(    ) ensino médio incompleto (antigo 2 grau) 
(    ) ensino médio completo (antigo 2 grau) 
(    ) ensino superior incompleto 
(    ) ensino superior completo 
 
3 – Grau de escolaridade da mãe:  
(    ) não letrado  
(    ) ensino fundamental I incompleto 
(antiga 1 a 4 série do 1grau)  
(    ) ensino fundamental I completo (antiga 
1 a 4 série do 1grau) 
(    ) ensino fundamental II incompleto 
(antiga 5 a 8 série do 1grau) 
(    ) ensino fundamental II completo (antiga 
5 a 8 série do 1grau) 
(    ) ensino médio incompleto (antigo 2 grau) 

(    ) ensino médio completo (antigo 2 grau) 
(    ) ensino superior incompleto 
(    ) ensino superior completo 
 
4 – Abastecimento de água: 
(  ) captação de fonte natural (encanamento 
próprio trazendo a água da mina ou rio 
direto para casa) 
(    ) água obtida por baldes em fonte natural 
e utilizada imediatamente 
(    ) água obtida por baldes em fonte natural 
e mantida em reservatório 
(    ) rede de abastecimento a partir de caixa 
d’água central 
(    ) rede de abastecimento do governo ( 
canalizada) 
(    ) poço superficial 
(    ) poço artesiano 
 
5 – Tipo de água consumida na residência 
(beber): 
(    ) direto da torneira  
(    ) fervida 
(    ) filtros domésticos 
(    ) direto da fonte natural (rio, mina, etc) 
 
6 –Tipo de filtro utilizado em casa: 
(    ) não possui filtro  
(    ) filtro de barro 
(    ) filtro de carvão 
(    ) Outro. __________________________ 
 
7 –Esgoto sanitário utilizado: 
(   ) rede de esgoto do governo 
(    ) fossa seca 
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(    ) tubulação jogando o esgoto em rio ou 
no mar 
(    ) tubulação jogando o esgoto atrás da 
casa 
( ) fossa de alvenaria com diversos 
compartimentos 
(    ) não sei informar 
 
8– Renda familiar (soma de ganhos dos 
membros da família): 
(    ) inferior a R$ 300,00 
(    ) de R$ 300,00 a 600,00 
(    ) de R$ 600,00 a 1000,00 
(    ) de R$ 1000, 00 a 2000,00 
(    ) superior a R$ 2000,00 
 
9 – Número de moradores na casa: 
(   )1 (    )2 (    ) 3 (    ) 4 (    )5       
(    ) outro: _________ 
 
10- Número de crianças na casa: 
(   )1 (    )2 (    ) 3 (    ) 4 (    )5       
(    ) outro: _________   
definir idades: ______________________ 
 
11 – Outras informações: 
(    ) possui animal em casa. Quantos? 
_______ Espécie: (   )cão (   )gato  (   ) 
outro ____ 

(    ) tem horta em casa 
(    ) utiliza hortaliças cruas na alimentação. 
Quais? ____________________________ 
(    ) cria porcos em casa 
(    ) consome carne de suíno  
Com que freqüência? _____________. 
 
12) Alterações intestinais na criança: 
(    ) dor de barriga  
(    ) diarréia 
(    ) coceira noturna no bumbum 
(    ) vômito 
(    ) prisão de ventre 
(    ) Outros. _________________________ 
 
 
 
 
 
13) Freqüência que observa alterações 
intestinais na criança:  
(    ) período inferior a uma semana 
(    ) uma vez ao mês 
(    ) raramente 
(    ) nunca 
 
 

 
  
Informações sobre parasitoses 
 

O que são parasitoses intestinais?  
______________________________________________________________________ 
Parasito intestinal e verme são sinônimos? 
______________________________________________________________________ 
Qual verme/parasito intestinal você conhece? 
_____________________________________________________________________ 
Onde vivem os parasitos intestinais nas pessoas? 
______________________________________________________________________ 
Como as pessoas adquirem os parasitos intestinais? 
______________________________________________________________________ 
Os parasitos intestinais são perigosos para a nossa saúde? Por quê? 
______________________________________________________________________ 
O que devemos fazer quando temos parasitos intestinais ou para não ter? 
_______________________________________________________________________
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO BLASTOCYSTIS  SP. 
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ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO 
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ANEXO 2 – ARTIGO SUBMETIDO 

 
 


