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RESUMO 

Os parasitos intestinais são importantes causadores de inúmeros prejuízos à saúde 
humana, estando relacionados principalmente às baixas condições sanitárias e 
higiênicas da população afetada. A amebíase é uma infecção causada por Entamoeba 
histolytica. Entretanto, a diferenciação entre Entamoeba histolytica e a Entamoeba 
dispar, espécies morfologicamente idênticas, é fundamental para a conduta 
terapêutica, prevenção da doença invasiva e para a saúde pública. O método que tem 
sido mais utilizado na rotina laboratorial é o exame parasitológico de fezes (EPF), que 
tem sua importância na demonstração dos parasitos por microscopia. Para elevar sua 
sensibilidade, foi lançado no mercado o Coproseco® (CM Medical Comercial Hospitalar 
Ltda), frasco coletor contendo formalina seca, que permite e garante tanto a aplicação 
de várias técnicas na mesma amostra como a boa conservação desta.  Para o 
diagnóstico da amebíase o EPF continua sendo um método amplamente utilizado. 
Nesse método, a distinção entre E. histolytica e E. dispar só é possível quando 
trofozoítas hematófagos são observados, identificando assim a forma patogênica do 
complexo, E. histolytica. No entanto, para que tenha elevada sensibilidade, é 
necessário coleta e conservação adequada da amostra. Este trabalho teve como 
objetivos: (1) avaliar a eficácia do coletor fecal Coproseco® no diagnóstico da 
amebíase, comparando a eficácia deste coletor na conservação da morfologia de cistos 
das amebas do complexo E.histolytica/E. dispar em material fecal mantido nele durante 
2, 5, 10, 20 e 30 dias; e (2) realizar a técnica de Multiplex-PCR para a diferenciação 
das espécies E. histolytica e E. dispar, com a utilização de sedimento obtido após o 
método de sedimentação espontânea em fezes frescas e conservadas por 2, 5, 10, 20 
e 30 dias de pacientes diferentes. Foram avaliados pacientes atendidos no Hospital 
Universitário Antônio Pedro com pedido médico para exame parasitológico de fezes em 
amostra fresca, nos anos de 2008 e 2009. Não foi observada boa preservação na 
morfologia de cistos das amebas do complexo conservadas na formalina seca por mais 
de 48h. Das cinquenta e oito amostras analisadas pela Multiplex-PCR, 20 foram 
positivas para E. dispar, ocorrendo duas infecções duplas de E. histolytica/E. dispar. Na 
Multiplex-PCR, ocorreu amplificação apenas das amostras conservadas por até 10 
dias. A preservação das estruturas características dos cistos das amebas do complexo 
Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar pela formalina seca, conservante presente no 
Coproseco® é ineficaz e interfere na coloração de hematoxilina férrica, o que dificulta o 
diagnóstico desta parasitose. Quanto a diferenciação do complexo Entamoeba 
histolytica/Entamoeba dispar por Multiplex-PCR, o Coproseco® permite a distinção das 
espécies somente quando as fezes são conservadas por até 10 dias. Assim, o material 
conservado no Coproseco® mostrou-se eficaz para o EPF e para posterior análise por 
Multiplex-PCR somente quando as amostras são mantidas nele por dois dias. 

Palavras-chave: Amebíase, Diagnóstico Laboratorial, Multiplex-PCR. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The intestinal parasites are the main generators of several human health 
disturbs, being related most often to poor sanitary and hygienic conditions of the 
affected population. Amebiasis is an infection caused by Entamoeba histolytica. 
Meantime, the differentiation between Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar, 
identical morphologic species, is fundamental to therapeutic conduct, to prevent the 
invasive disease and to public health. The most used method in laboratorial routine is 
parasite demonstration by microscopy. In order to amplify its sensibility collector flask 
with dry formalin, called Coproseco® (CM Medical Comercial Hospitalar Ltda), was 
launched in the market, it allows and guarantees the application of many techniques in 
the same sample and a good conservation of it. To diagnosis of amebiasis the parasite 
demonstration by microscopy continues largely used. In this method, the distinguish 
between E. histolytica and E. dispar is only possible when haematophagous 
trophozoites are observed, identifying that way the pathogenic form of the complex, E. 
histolytica. However, to have high sensibility, it’s necessary an adequate collect and 
conservation of the sample. This work had the following purpose: (1) evaluate the 
efficacy Coproseco® collector in amebiasis diagnosis, comparing its efficacy in 
conservation of amoebae cysts morphology of the complex E.histolytica/E. dispar, in 
fecal material maintained in it during 2, 5, 10, 20 and 30 days; and (2) realize Multiplex-
PCR technique to distinguish E. histolytica and E. dispar species, using sediment 
obtained after spontaneous sedimentation method in fresh stool of different patients 
being conserved during 2, 5, 10, 20 and 30 days. We evaluated patients attended in 

Antonio Pedro University Hospital with doctor demand for EPF in fresh sample, in 2008 and 

2009. Wasn’t observed good preservation amoebae cysts morphology of the complex 
conserved in dry formalin for more than 48 hours. Twenty of the fifty eight samples 
analyzed by Multiplex-PCR were positive to E. dispar, occurring two double infection of 
E. histolytica/E. dispar. In Multiplex-PCR, amplifications occurred in samples conserved 
for 10 days or less only. The preservation of characteristic structures of amoebae cysts 
from Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar complex by dry formalin, present in 
Coproseco® is ineffective and interferes in iron hematoxylin staining, that difficult the 
diagnosis. About the differentiation between the complex Entamoeba 
histolytica/Entamoeba díspar by Multiplex-PCR, Coproseco® allows to distinguish the 
species only when stools are conserved for 10 days or less. Thus, the preserved 
material was useful for the microscopy and for post Multipex-PCR analysis when the 
stool sample was kept in this collector flask for two days. 

Keywords: Amebiasis, Laboratory Diagnosis, Multiplex-PCR. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 As parasitoses intestinais são responsáveis por inúmeros prejuízos à 

saúde humana, com diferentes formas de manifestações, acarretando 

considerável perda econômica. Dentre elas destaca-se a amebíase, infecção de 

distribuição cosmopolita que pode evoluir para doença invasiva intestinal ou 

extra-intestinal, causada por uma espécie de protozoário denominada 

Entamoeba histolytica. Os humanos são seus hospedeiros primários (Rey, 2001). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) consolidou o conceito amebíase como 

uma infecção causada por E. histolytica com ou sem manifestações clínicas. 

Aproximadamente 10% da população mundial é reconhecida como estando 

infectada pelo parasito, resultando em cerca de 100 mil mortes ao redor do mundo 

anualmente, constituindo também a segunda maior causa de mortes devido a 

protozoários (WHO, 1997). No entanto, os dados relacionados à infecção por E. 

histolytica podem ter um valor superestimado para a prevalência do protozoário, 

devido a esses dados epidemiológicos datarem de antes da separação entre a 

potencialmente patogênica E. histolytica e a não-patogênica E. dispar (Ali et al., 

2008).  

 
 
1.1. Histórico 
 
 
 Em 1875, Fedor Lösch, médico russo de São Petesburgo, descreveu a 

presença de trofozoítos móveis nas fezes de um trabalhador que sofria de 

disenteria recidivante, denominando-os como “Amoeba coli”. No entanto, ele 

nunca atribuiu um significado etiológico para a presença da ameba, acreditando 

que a disenteria fosse causada por bactérias e a presença da ameba somente 

aumentasse a reação inflamatória. Durante os anos seguintes, muitos autores 

confirmaram a observação de Lösch sobre as concomitantes infecções 

bacterianas e amebianas em pacientes com disenteria. Contudo, Councilman & 

Lafleur observaram em 1891 a presença de “Amoeba coli” em pus de abscesso 

hepático livre de bactérias, demonstrando um potencial patogênico da espécie 

sem a presença concomitante de bactérias. Eles, então, a renomearam como 

“Amoeba dysenteriae” (apud Jackson, 1998). 
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 Em 1903, Schaudinn reconheceu a presença de duas espécies: uma 

patogênica, a qual ele denominou Entamoeba histolytica, e outra não-patogênica, 

denominada Entamoeba coli. Em 1913, Walker & Sellards desenvolveram um 

estudo experimental no qual infectavam indivíduos com E. histolytica, E. coli e 

amebas de vida livre, através da ingestão oral de cistos e trofozoítas, observando 

ao final desse estudo prospectivo que apenas E. histolytica era capaz de 

desenvolver disenteria entre os indivíduos que se tornaram parasitados, 

confirmando a hipótese de Schaudinn. Em 1919, Dobell estabeleceu o nome do 

gênero das amebas que parasitam o homem como Entamoeba, com descrições 

biológicas e morfológicas precisas (apud Jackson, 1998). 

 Após esses estudos indicando que E. histolytica era a espécie causadora 

da doença, foi observada a baixa freqüência do desenvolvimento da doença em 

indivíduos infectados com E. histolytica e logo essa observação gerou inúmeras 

controvérsias e hipóteses. Dobell considerou então que E. histolytica era um 

parasito tecidual obrigatório que somente causava doença quando o equilíbrio 

entre o mesmo e o hospedeiro era rompido, enquanto Kuenen & Swellengrebel 

haviam previamente considerado o parasito como uma espécie comensal, 

responsável apenas pela propagação da espécie, mas que certos estímulos 

podiam causar uma mutação que transformava o parasito numa forma invasora 

de tecidos, perdendo a capacidade de produzir cistos, o que significava 

efetivamente cometer um suicídio, por perder a capacidade de transmissão para 

outros hospedeiros (apud Cáceres & Miranda, 2004). 

 Em 1925, Emile Brumpt propôs que a existência de tantos casos 

assintomáticos tinha como explicação a existência de duas espécies: uma não-

patogênica, a qual ele denominou Entamoeba dispar, e outra patogênica, 

denominada E. dysenteriae. Estas duas espécies teriam ciclos biológicos 

similares que resultavam em cistos morfologicamente idênticos, no entanto 

podendo haver invasão tecidual pela E. dysenteriae, em determinadas condições. 

Brumpt ainda acrescentava a possibilidade de existir portadores assintomáticos 

de E. dysenteriae. Porém, esse conceito não foi amplamente aceito durante os 

50 anos seguintes (Stauffer & Ravdin, 2003; Cáceres & Miranda, 2004). 

 Em 1978, Sargeaunt se dedicou a analisar o padrão eletroforético das 

isoenzimas de hexoquinase, percebendo a existência de dois padrões 

eletroforéticos, um correspondente a uma cepa patogênica e outro a cepa não-
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patogênica. Em conjunto com grupos de pesquisadores dos Estados Unidos, 

México, Europa, Israel, Índia, Japão e África do Sul, o grupo de Sargeaunt 

estudou a distribuição mundial dos padrões eletroforéticos em cerca de 10.000 

casos de amebíase. Ao fim desse estudo, os resultados mostraram que todos os 

pacientes com amebíase invasiva estavam infectados com amebas que 

apresentavam os mesmos zimodemas enquanto os pacientes com infecção 

assintomática estavam infectados com amebas que apresentavam zimodemas 

idênticos e zimodemas distintos do anterior (Jackson, 1998). Em 1982, Sargeaunt 

et al. sugeriram que existiam duas espécies e que a proposta de Emile Brumpt 

deveria ser aceita. 

 Ao comparar os achados acerca dos zimodemas patogênicos e não-

patogênicos com os achados clínicos, epidemiológicos e sorológicos, foi 

observado que entre os pacientes com amebíase assintomática 1% apresentava 

infecção por E. histolytica enquanto que 9% estavam infectados por E. dispar e 

que os pacientes com amebíase sintomática ou invasiva apresentavam resposta 

sorológica se associando aos zimodemas patogênicos, mas não aos não-

patogênicos (Chacín-Bonilla, 2001). 

 Em 1989, Egbert Tannich et al. provaram através de um estudo definitivo, 

que havia diferenças entre as formas patogênicas e não patogênicas de E. 

histolytica através da análise de ácidos nucléicos (DNA; deoxyribose nucleic 

acid). Em 1991, Clark & Diamond confirmaram as observações de Tannich e 

ainda afirmaram que a distância genética entre as duas formas era tão extensa 

quanto à distância entre homens e camundongos. Em 1993, Clark & Diamond 

afirmaram a existência de duas espécies e propuseram que fossem nomeadas 

como E. histolytica e E. dispar (Diamond & Clark, 1993). 

 A partir de 1993, dados bioquímicos, genéticos, sorológicos, clínicos e 

epidemiológicos começaram a se acumular, confirmando a diferença entre as 

duas espécies. Em 1997, a OMS e os pesquisadores presentes no Seminário de 

Amebíase no México concluíram que E. histolytica e E. dispar eram duas 

espécies morfologicamente idênticas por microscopia óptica, constituindo o 

complexo E. histolytica/E. dispar. O protozoário E. histolytica ficou sendo 

considerado patogênico e invasivo, e E. dispar como uma ameba comensal que 

se limita ao lúmen do intestino. Dessa forma, tornou-se necessária a 
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padronização de técnicas que fossem capazes de diferenciar as duas espécies 

(WHO, 1997). 

 
 
1.2. O Parasito 
 
 
 O gênero Entamoeba é um dos gêneros de importância médica de 

protozoários que parasitam o homem. As amebas pertencentes a este gênero 

caracterizam-se pelo núcleo esférico, de aspecto vesiculoso, com cromatina 

periférica, enquanto um ou mais grânulos cromáticos se reúnem no centro, 

formando o cariossomo. As espécies de Entamoeba podem ser distribuídas em 

determinados grupos de acordo com o número de núcleos que apresentam na 

sua forma cística: cistos com até oito núcleos, cistos com até quatro núcleos, 

cistos com núcleo único e cistos sem núcleo conhecido (Rey, 2001). 

 Várias amebas deste gênero podem ser encontradas parasitando o trato 

intestinal humano, como E. coli, E. hartmanni, E. dispar e E. histolytica, além de 

E. polecki, uma ameba parasita do porco que já foi descrita em um pequeno 

número de fezes humanas. Há ainda relatos de infecções humanas pela E. 

chattoni, que é normalmente associada a primatas não-humanos e E. 

moshkovskii, que é considerada primariamente uma ameba de vida livre (Ali et 

al., 2008). As espécies E. histolytica, E. dispar, E. hartmanni, E. moshkovskii e E. 

polecki são morfologicamente semelhantes na microscopia óptica. No entanto, E. 

hartmanni pode ser diferenciada de E. histolytica pelo seu tamanho. 

 A identificação dessas espécies pode também ser feita por meio da análise 

do perfil de isoenzimas, pelo polimorfismo do tamanho dos fragmentos de 

restrição, pela detecção de antígenos nas fezes através de anticorpos 

monoclonais e através das técnicas de reação em cadeia da polimerase (PCR, 

Polimerase Chain Reaction). Adicionalmente, por meio de estudos sorológicos, 

foi visto que a única espécie cuja infecção pode levar ao aparecimento de 

anticorpos específicos no plasma é E. histolytica, sendo então esta a única capaz 

de invadir os tecidos do hospedeiro, causando doença extraintestinal em 

determinadas condições. As outras espécies são consideradas não-invasivas e 

comensais. 
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 A classificação taxonômica de E. histolytica é Reino Protista, Filo 

Sarcomastigofora, Subfilo Sarcodina, Superclasse Rhizopoda, Classe Lobosea, 

Subclasse Gymnamoebia, Ordem Amoebida, Subordem Tubulina e Família 

Endamoebidae (Levine et al., 1980). A resolução do comitê que classifiou E. 

histolytica não mencionou E. dispar, uma vez que naquela época esta não era 

considerada como entidade biológica. 

          E. histolytica apresenta duas formas evolutivas, uma forma móvel 

denominada trofozoíto e uma forma resistente, o cisto. 

          Os trofozoítos são formas vegetativas dinâmicas e pleomórficas que 

apresentam tamanhos variados, medindo geralmente de 12 a 60 µm de tamanho, 

com média de 25 µm. O citoplasma é dividido em ectoplasma, uma estreita faixa 

cortical hialina, e endoplasma, mais granuloso contendo abundantes vesículas, 

vacúolos digestivos e o núcleo. Quando observado por microscopia eletrônica, 

caracteriza-se pela ausência de organelas diferenciadas como mitocôndria, 

aparelho de Golgi, retículo endoplasmático rugoso e centríolos as quais estão 

presentes em células eucariontes típicas. O núcleo mede de 3 a 4 µm, apresenta 

cromatina fina e delicada, aderida à membrana nuclear. Na região central do 

núcleo apresenta grânulos puntiformes, centrais e ligeiramente excêntricos, 

denominados cariossomos. O trofozoíto é um organismo anaeróbio ou aeróbio 

facultativo que vive na luz do intestino grosso humano, onde se locomove por 

pseudópodes grossos e digitiformes, se alimenta de partículas como bactérias 

através de processos como pinocitose, fagocitose e transporte de membrana. O 

processo de reprodução ocorre por divisão binária. São incapazes de viver no 

ambiente externo e se ingeridos são destruídos pela secreção gástrica (Humber 

et al., 1989; Rey, 2001; Lohia, 2003) (Figura 1). 

          Os cistos medem cerca de 10 a 20 µm de diâmetro e possuem até quatro 

núcleos esféricos com uma distribuição variável de cromatina periférica. Possuem 

um vacúolo de glicogênio, corpos cromatóides em forma de bastões, constituídos 

de agregados de ribonucleoproteínas. A parede cística é rígida e composta por 

quitina e proteínas fibrilares. É a forma responsável pela transmissão da doença. 

Os cistos são resistentes à cloração, acidificação, dessecação e são capazes de 

se manter viáveis em ambiente úmido por várias semanas (Stanley, 2003; 

Tanyuksel & Petri, 2003) (Figura 2). 
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  A epidemiologia acerca de E. histolytica está sendo reavaliada, uma vez 

que os dados previamente existentes englobavam também infecções por E. 

dispar, equivocadamente diagnosticadas como infecções assintomáticas por E. 

histolytica (Tanyuksel e Petri, 2003). No entanto, deve-se lembrar que há também 

portadores assintomáticos de E. histolytica e que estes devem ser tratados, pois 

podem desenvolver a doença futuramente, além de serem disseminadores do 

parasito (Jackson, 1998). Embora uma minoria das infecções por E. histolytica 

progridam para doenças intestinais, como diarréia ou disenteria, ou extra-

intestinais, como o abscesso hepático amebiano, as bases para essa diferença 

nas manifestações clínicas ainda permanecem sem serem resolvidas. Estudos 

recentes sugerem que o genótipo do parasito pode ter um papel determinante na 

manifestação clínica da infecção por E. histolytica (Ali et al., 2008). 

 

 

Figura 1: Trofozoítos corados com tricrômica em aumento de 1000X. À esquerda um trofozoíto 

de E. histolytica/E. dispar. À direita um trofozoíto de E. histolytica, apresentando um eritrócito no 

seu interior (inclusão escura). (Fonte: CDC - Centers for Disease Control and Prevention; 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Amebiasis.htm) 

 

 

 

 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Amebiasis.htm
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Figura 2: Cisto de E. histolytica/E. dispar corado com tricrômica apresentando corpo cromatóide 

com extremidades arredondadas (seta vermelha) e núcleo com cariossoma central (seta preta). 

Aumento de 1000X. (Fonte: CDC - Centers for Disease Control and Prevention; 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Amebiasis.htm) 

 
 

 
1.3. Ciclo Biológico 

 
 

 E.histolytica apresenta ciclo biológico monoxênico simples. A infecção do 

homem ocorre a partir da ingestão de água, de alimentos, ou através das mãos 

sujas contaminadas com as formas císticas maduras. O desencistamento tem 

lugar na porção terminal do intestino delgado do novo hospedeiro sob 

determinadas condições, como a baixa concentração de oxigênio. Cada cisto 

tetranucleado origina oito pequenas amebas com um só núcleo, caracterizando 

a fase metacística. Estas se alimentam e crescem na luz intestinal até evoluírem 

para a fase trofozoítica. Os trofozoítos, por sua vez, são maiores e mais ativos, 

fagocitam bactérias e outras partículas nutritivas do meio e podendo multiplicar-

se indefinidamente na luz do intestino grosso. Em determinado momento, os 

trofozoítos passam a se modificar para constituírem a forma pré-cística, reduzindo 

sua atividade, deixando de se alimentar e diminuindo de tamanho; em torno delas 

é segregado um envoltório resistente, a parede cística, ocorrendo também 

alterações no citoplasma, com o aparecimento de corpos cromatóides e vacúolos 

de glicogênio, e duas divisões do núcleo. Os cistos são expulsos com as fezes 

moldadas para o exterior, permanecendo no solo ou na água por algum tempo. 

Os trofozoítos podem também invadir e causar danos à mucosa do 

intestino e colonizar outros tecidos do hospedeiro, característica do ciclo 
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patogênico. Neste ciclo, os parasitos alimentam-se de hemácias, células e 

fragmentos celulares e multiplicam-se por divisão binária, mas sem produzirem 

cistos.  

          O ciclo não-patogênico, na luz do intestino grosso, e o ciclo patogênico, 

que se realiza nos tecidos da parede intestinal, do fígado ou de outros órgãos, 

podem ocorrer simultaneamente ou não (Rey, 2001). 

 

 
 

Figura 3: Ciclo biológico da Entamoeba histolytica, figura adaptada do CDC - Centers for Disease 

Control and Prevention. (Fonte: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Amebiasis.htm) 
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1.4. Patogenia e Sintomatologia 

 

 
 Existem inúmeras variáveis envolvidas na patogenicidade e na virulência 

da E. histolytica, as quais são influenciadas por fatores intrínsecos do hospedeiro, 

do parasito e do meio.  Os mecanismos de patogenia auxiliam na invasão ao 

tecido do hospedeiro, que é um processo complexo e constituído de vários 

estágios. A invasão do trofozoíto pode estar relacionada a fatores nutricionais e 

imunológicos do hospedeiro, bem como ao desequilíbrio da microbiota intestinal, 

localização geográfica e as passagens sucessivas do parasito por diversos 

hospedeiros, dentre outros aspectos responsáveis pelo grau de patogenicidade 

(Silva, 2003). 

 Quando ocorre a quebra do equilíbrio parasito-hospedeiro, os trofozoítos 

invadem a mucosa intestinal. A destruição da célula para permitir a invasão 

começa com o contato e ligação do trofozoíto, um processo mediado pela 

Gal/GalNAc lectina, que é capaz de se aderir especificamente a resíduos de 

galactose e N-acetil-D-galactosamina das células do hospedeiro (Tanyuksel & 

Petri, 2003). Há outras moléculas envolvidas nesse processo: uma proteína de 

membrana de 220 KDa, uma proteína rica em serina e um dímero de cisteína 

proteinase-adesina. Essa ligação do trofozoíto à célula hospedeira é rapidamente 

seguida pela morte desta, processo no qual já foram identificados dois 

mecanismos: permeabilização através de peptídeos formadores de poros 

(amebaporo) e a indução de apoptose. As células apoptóticas são geralmente 

fagocitadas pelo trofozoíto de E. histolytica. Outros fatores que auxiliam na 

invasão são as cisteína proteinases, hialurodinase e mucopolissacaridase 

secretadas, que atuam sobre as células do hospedeiro e desorganizam a matriz 

extracelular possibilitando a invasão e facilitando a difusão lateral do parasito no 

tecido (Figura 4) (Petri, 2002; Haque et al., 2003; Huston, 2004).  
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Figura 4: Amebíase intestinal. À esquerda, numerosas úlceras amebianas ao longo do intestino 

grosso. À direita, a lesão na mucosa se propaga lateralmente. (Fonte: Rey, 2001; Salles et al., 2003).  

 

 

No final do processo de invasão, as células do hospedeiro têm um papel 

importante para permitir esse processo, pois elas secretam citocinas, como, por 

exemplo, a interleucina-8 (IL-8), que atraem neutrófilos e macrófagos (Figura 5). 

As evidências através de modelos experimentais indicam que essa resposta 

inflamatória tem um papel importante nesse processo de invasão da mucosa, 

incluindo a liberação de mediadores inflamatórios quando o neutrófilo é lisado 

pela E. histolytica, intensificando a lesão no tecido. Na corrente sangüínea, o 

trofozoíto interage com o sistema complemento e várias moléculas da superfície 

do parasito são responsáveis por resistir a esse ataque, como os complexos 

lipofosfopeptideoglicanos, a peroxiredoxina, inúmeras proteases e a Gal/GalNAc 

lectina (Reed, 1995; Ackers & Mirelman, 2006). 
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Figura 5: Modelo esquemático do processo de invasão da mucosa. (Adaptado do artigo de Ackers & 

Mirelman, 2006) 
 
 
 

Uma vez invadida a mucosa e a submucosa, os trofozoítos se multiplicam 

e prosseguem penetrando no tecido e causando microulcerações. As úlceras 

podem variar de tamanho e formas, e se estenderem por grandes proporções no 

intestino grosso. Os trofozoítos presentes nas úlceras disseminam-se por via 

hematogênica ou linfática para outros órgãos, como fígado, pulmão, cérebro e em 

certas circunstâncias, a região anal ou vaginal (Figura 6) (Reed, 1995; Stauffer & 

Ravdin, 2003; Salles et al., 2003; Huston, 2004). 
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Figura 6: Trofozoítos de E. histolytica em uma amostra de biópsia de cólon (à esquerda) e  

perianal (à direita), corados com hematoxilina e eosina (H & E). Aumento de 1000X. (Fonte: CDC - 

Centers for Disease Control and Prevention; http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Amebiasis.htm) 

 

 
 A amebíase pode apresentar uma diversidade de manifestações. Em torno 

de 90% das infecções intestinais são assintomáticas, constituindo o hospedeiro 

um reservatório vasto do parasito. Nestes casos, E. histolytica na luz intestinal se 

comporta como comensal, não existindo nenhuma evidência de infecção, a não 

ser a eliminação de cistos nas fezes. As formas clínicas frequentemente 

observadas variam de colite não disentérica, disenteria amebiana e amebíase 

extra-intestinal (Tanyuksel & Petri, 2003). 

A colite não disentérica apresenta sintomas vagos que podem passar 

despercebidos. Manifesta-se por evacuações diarréicas ou não, podendo conter 

sangue ou muco. Cólicas e desconforto abdominal podem surgir, e raramente 

observa-se febre. Esta infecção é caracterizada pela alternância de períodos 

silenciosos e manifestações clínicas (Haque et al., 2003; Tanyuksel & Petri, 

2003). No entanto, a chance da infecção assintomática evoluir para uma doença 

invasiva é de aproximadamente 10%. A manifestação clínica mais comum e 

súbita na amebíase intestinal geralmente é a disenteria amebiana, a qual se 

caracteriza por dor abdominal, febre (em menos de 40% dos casos), leucocitose 

discreta, flatulência e evacuações freqüentes. As evacuações, em princípio, 

caracterizam uma diarréia aquosa, mas rapidamente evoluem para disenteria, 

com eliminação de muco e sangue. Pode haver de oito a dez evacuações diárias. 

Os sintomas mais graves podem se atenuar de quatro a cinco dias e a doença 

passar para uma fase crônica ou subaguda. Se o doente não for tratado, o quadro 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Amebiasis.htm
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pode permanecer por várias semanas, causando anorexia e fraqueza, assim 

como nervosismo (Rey, 2001).  

 Outra manifestação clínica da amebíase é a colite amebiana crônica, na 

qual há ocorrência de crises diarréicas que duram poucos dias e são intercaladas 

por períodos longos sem sintomas. A doença crônica pode gerar diversos 

incômodos no doente, tais como: fadiga, perda de peso, reduzida capacidade 

para o trabalho, perturbações funcionais gastrointestinais, insônia, inquietação, 

nervosismo e palpitação. Os sinais clínicos se evidenciam pelo cólon ligeiramente 

doloroso, mucosa friável e recoberta de muco com múltiplas ulcerações 

superficiais. 

 Na amebíase intestinal, a evolução para a forma fulminante, que é um dos 

quadros graves de grande destaque, atinge principalmente mulheres grávidas, 

pacientes imunocomprometidos e pacientes que fazem uso de corticosteróides. 

Essa forma se caracteriza por uma profusa diarréia mucossanguinolenta, febre, 

uma pronunciada leucocitose, dor em todo o abdômen, ulcerações na mucosa do 

cólon, podendo ainda ocorrer íleo paralítico, perfuração da parede intestinal e, 

por conseqüência, uma peritonite. A formação de ameboma, lesão única no ceco, 

por células granulomatosas pode também causar sintomas obstrutivos, passíveis 

de serem confundidos com carcinomas. A mortalidade é superior a 40% nesta 

forma grave da amebíase (Haque et al., 2003; Stanley, 2003). 

 Na amebíase extra-intestinal a manifestação clínica comumente 

encontrada é a necrose coliquativa ou abscesso hepático. Os abscessos 

hepáticos amebianos surgem devido à difusão hematogênica dos trofozoítos, 

acredita-se que pela circulação porta. O lobo direito do fígado é frequentemente 

mais afetado do que o esquerdo. Os primeiros sinais podem ocorrer meses 

depois de o indivíduo trafegar por área endêmica, muitas vezes nunca tendo 

apresentado uma história clínica de disenteria amebiana. A incidência do 

abscesso hepático é maior em adultos que em crianças. Os sintomas desse 

envolvimento do fígado podem surgir com febre, calafrios, náuseas, suores, 

fraqueza, vômitos, perda de peso e dor no hipocôndrio direito. Os achados 

laboratoriais mais comuns são leucocitose sem eosinofilia, anemia moderada, 

níveis aumentados de fosfatase alcalina e elevada taxa de sedimentação de 

hemácias (Rey, 2001). O diagnóstico é feito mediante a apresentação dos 



14 

 

sintomas, concomitante com a evidenciação das lesões através de técnicas de 

imagem e evidenciação por diagnóstico laboratorial. 

 Outras localizações extraintestinais podem ocorrer, principalmente de 

forma secundária ao abscesso hepático amebiano. A amebíase pleuropulmonar, 

por exemplo, se dá a partir da ruptura do diafragma adjacente ao abscesso 

hepático, causando empiema e efeitos no parênquima do pulmão direito que se 

encontra mais próximo do fígado; se houver a formação de uma fístula hepato 

bronquial, o paciente pode apresentar expectoração de um material escuro e 

necrótico, podendo conter inclusive trofozoítos. O abscesso hepático pode 

também resultar em outras complicações graves a partir de rupturas. A ruptura 

do peritônio pode causar peritonite e choque. A ruptura do pericárdio é ainda mais 

grave, gerando sinais similares à de uma pericardite, com uma elevada taxa de 

mortalidade. Há também ocorrências mais raras como as lesões cerebrais, que 

podem ser confundidas com abscessos piogênicos ou serem completamente 

inespecíficas, tornando o diagnóstico bastante difícil a não ser que haja 

antecedentes amebianos em outros órgãos. É considerada por alguns a fase 

terminal das formas graves de amebíase. Existem também relatos de casos de 

lesões cutâneas, doenças genitais ou no trato urinário (Rey, 2001; Stanley, 2003). 

 

1.5. Diagnóstico Laboratorial 

 

 

1.5.1. Exame Parasitológico de Fezes (EPF) 
 
 

O EPF por tratar-se de um exame relativamente rápido e de baixo custo, é 

amplamente utilizado na rotina laboratorial para a demonstração dos parasitos 

gastrointestinais por microscopia óptica (Machado et al., 2001). Tem como 

objetivo a demonstração de formas evolutivas, sendo considerado o “padrão 

ouro” em relação à especificidade diagnóstica.  

          Durante muito tempo, o diagnóstico da infecção por E. histolytica foi 

baseado no exame parasitológico de fezes por métodos de concentração, no qual 

é realizada a pesquisa de formas evolutivas de E. histolytica no sedimento. 

 No entanto, a sensibilidade da técnica é de até 60% e pode também gerar 
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resultados falso-positivos devido à inexperiência técnica, a eliminação 

intermitente do cisto de Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar e a não 

diferenciação morfológica de outras amebas intestinais, leucócitos e artefatos que 

podem promover erros no diagnóstico microscópico (Rey, 2001; Ali et al., 2008). 

Como a técnica não permite a identificação da espécie do parasito, acaba tendo 

um caráter mais sugestivo do que diagnóstico, relatando apenas a presença de 

cisto do complexo E. histolytica/E. dispar, como estabelecido pela OMS. Somente 

a visualização de trofozoítos contendo hemácias fagocitadas é considerada uma 

característica capaz de diferenciar E. histolytica de outras amebas de morfologia 

idêntica, como E. dispar, ou semelhante, como E. moshkovskii e E. harymanni. 

Contudo, esse é um achado raramente visto (Van Hal et al., 2007).  

Diferentes métodos podem ser utilizados no EPF. O método direto não 

requer concentração, podendo ser útil para a identificação do trofozoíto vivo 

presente em fezes diarréicas e permitindo a observação de eritrócitos 

fagocitados no seu interior, distinguindo E. histolytica de E. dispar. Neste método 

mistura-se uma pequena quantidade da amostra em 0,9% de solução de cloreto 

de sódio ou solução de lugol (Petri et al., 2009). Esse material deve ser 

posteriormente corado, para melhor visualização das estruturas. Dois métodos 

de coloração são recomendados: hematoxilina férrica e tricrômica (De Carli, 

2001; Ferreira, 2003). Para a identificação da forma cística, geralmente presente 

em fezes moldadas, métodos de concentração devem ser utilizados como: 

sedimentação espontânea HPJ (Hoffman, Pons e Janer, 1934) ou por 

centrifugação e flutuação com sulfato de zinco (Faust et al., 1938; Póvoa et al., 

2000). 

Para preservar a morfologia do protozoário as amostras fecais que não 

forem entregues ao laboratório imediatamente devem ser preservadas. Esta 

preservação pode ser temporária, quando os espécimes são refrigerados (3ºC a 

5ºC) em recipientes hermeticamente fechados para evitar seu ressecamento, ou 

permanente, quando entram em contato com algum tipo de conservante. Na 

rotina laboratorial os mais utilizados são: mertiolato-iodo-formaldeído (MIF), 

fixador de Shaudinn, acetato de sódio-ácido acético-formaldeído (SAF) e 

formalina (solução de formaldeído) (De Carli, 2001). 

O MIF permite obter ao mesmo tempo a preservação e a coloração de 

quase todos os estágios dos protozoários. Possibilita também o exame direto a 
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fresco imediato do material fecal ou depois de várias semanas, sem a 

necessidade de outra coloração (De Carli, 2001). A despeito do que afirma a 

maioria dos autores, o MIF não conserva bem os trofozoítos de Entamoeba, que 

não são identificáveis com segurança no exame direto, e, além disso, o material 

nele conservado é inútil para a coloração pela hematoxilina férrica, muitas vezes 

indispensável para a identificação do parasito. Contudo, permite a conservação 

de cistos do complexo por vários meses (Barreto, 1962). 

O fixador de Shaudinn é frequentemente utilizado na preservação de fezes 

frescas e na preparação de esfregaços permanentes corados. Tem a vantagem 

de conservar muito bem os cistos e trofozoítos de E. histolytica/E. dispar e permitir 

a coloração pela hematoxilina férrica sempre que for necessário. No entanto, o 

material fixado não permite a coloração pelo lugol nas preparações não 

permanentes utilizadas para a pesquisa de cistos. Contém na fórmula cloreto de 

mercúrio-II, uma substância tóxica ao homem e ao meio ambiente (Barreto, 1962; 

De Carli, 2001). 

A solução de SAF foi desenvolvida como uma alternativa para o uso do 

fixador de Shaudinn, pois não contém na sua fórmula cloreto de mercúrio-II. 

Apresenta bom rendimento no diagnóstico de trofozoítos e cistos. Proporciona 

excelentes resultados após coloração pela hematoxilina férrica. Portanto, a 

utilização desse fixador oferece boa qualidade no diagnóstico e elimina os 

problemas ambientais (Garcia & Shimizu, 1998; De Carli, 2001). 

A formalina é recomendada para a preservação de cistos de protozoários. 

Pode ser utilizada nas concentrações de 5% e 10%, sendo esta última a mais 

utilizada. Permite a utilização das amostras conservadas em conjuntos 

diagnósticos com presença de anticorpos monoclonais. No entanto, não preserva 

os trofozoítos e a morfologia dos protozoários não é preservada adequadamente 

para colorações permanentes (De Carli, 2001). 

Visando elevar a sensibilidade do EPF, foi lançado recentemente no 

mercado o Coproseco® (Figura 7), frasco coletor contendo formalina seca 

(paraformaldeído 22%), que segundo o fabricante apresenta as seguintes 

vantagens: conserva e mantém a integridade da amostra por até 30 dias sem 

refrigeração, possibilita a coleta de até três amostras no mesmo frasco, não 

interfere na pesquisa de sangue oculto, permite a aplicação de várias técnicas 
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diagnósticas na mesma amostra, não derrama, neutraliza o odor das fezes, e 

garante a segurança para o técnico laboratorial e praticidade ao paciente. 

Apesar do EPF ser o método usual para diagnóstico da amebíase, os 

problemas de sensibilidade e especificidade levaram os pesquisadores a buscar 

outros métodos complementares. O diagnóstico laboratorial da amebíase 

atualmente pode ser feito por várias técnicas, envolvendo microscopia óptica, 

métodos imunológicos para detecção de antígenos e anticorpos, e métodos 

moleculares. 

 

 

          Figura 7: O coletor fecal Coproseco®. (Fonte: divulgação) 
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1.5.2. Análise do Padrão Eletroforético de Isoenzimas 

 

O trabalho pioneiro realizado por Sargeaunt et al. em 1978 demonstrou 

uma nova técnica como alternativa para o diagnóstico da amebíase, a 

caracterização de padrões isoenzimáticos, um método bioquímico que permite a 

diferenciação do complexo E. histolytica/E. dispar. Este método é considerado 

“padrão ouro”, cujo princípio reside na mobilidade eletroforética das enzimas da 

via glicolítica hexoquinase, fosfoglicomutase, malato e glicose fosfoisomerase, de 

trofozoítos em cultura. Estas isoenzimas foram agrupadas em padrões 

eletroforéticos (zimodemas) que diferenciam as espécies. O comportamento 

eletroforético da isoenzima hexoquinase é considerado também marcador de 

patogenicidade (Blanc & Sargeaunt, 1991; Ackers, 2002).  

A eletroforese dessas isoenzimas no estudo de Sargeaunt permitiu que 

fossem identificados mais de 20 zimodemas, que são padrões eletroforéticos de 

mobilidade que aquelas enzimas tinham e que eram comuns a algumas cepas de 

amebas em cultura. Foi descrito no estudo o total de 24 zimodemas, 21 destes 

zimodemas descritos a partir de isolados humanos, sendo 9 pertencentes a E. 

histolytica e 12 a E. dispar (Tanyuksel e Petri, 2003; Fotedar et al., 2007).  

Contudo, foi percebido após novos estudos, o desaparecimento de alguns 

zimodemas ao ser feita a remoção da flora bacteriana de algumas culturas, 

fazendo que ao fim desses estudos só permanecessem 4 zimodemas confiáveis 

(3 de E. histolytica e 1 de E. dispar), obtidos a partir de culturas axênicas (sem 

flora bacteriana). Dessa forma, os zimodemas restantes parecem estar 

relacionados a enzimas bacterianas (Ali et al., 2008).  

A análise de isoenzimas a partir de amebas de cultura apesar de ser 

considerada a técnica “padrão ouro” no diagnóstico diferencial da infecção por E. 

histolytica, apresenta certas restrições. Há necessidade de uma cultura prévia por 

um período de 7 a 14 dias, que não positiva em aproximadamente 30% das 

amostras de fezes com cistos (Ackers, 2002) e há o risco de uma espécie crescer 

mais do que a outra numa infecção mista, gerando erro na identificação. Além 

disso, a técnica acaba se tornando trabalhosa, devido à dificuldade de 

estabelecer e manter cultura com esses protozoários para a posterior análise 

eletroforética, o que exige um grande esforço e investimento do laboratório 

clínico, tornando o método inviável para a rotina laboratorial (Ali et al., 2008). 
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1.5.3. Métodos Imunológicos 
 
 

O diagnóstico mais preciso de um processo infeccioso é a demonstração 

do patógeno nos tecidos ou fluidos biológicos do hospedeiro. Porém, nem sempre 

isto é possível, quer pela ausência do agente infeccioso, quer pela falta de 

sensibilidade dos métodos utilizados ou por falhas técnicas (Ferreira & Ávila, 

2001). A combinação de fezes e sorologia é mais sensível e específica que a 

microscopia no diagnóstico da infecção por E. histolytica. Os testes sorológicos 

são positivos no momento da apresentação clínica da doença em 60-90% dos 

casos, sendo que nas regiões endêmicas apresentam de 5-10% de falsos 

positivos e falsos negativos (Petri et al. 2009). Os métodos imunológicos têm sido 

utilizados para a pesquisa de antígenos e anticorpos. As técnicas de 

imunodiagnóstico mais utilizadas no diagnóstico da amebíase são: reação de 

hemaglutinação indireta (HAI), imunofluorescência indireta (IFI) e teste 

imunoenzimático (ELISA).  

 
1.5.3.1. Detecção de Antígeno 
 

Muitas pesquisas e testes diagnósticos já existem com a proposta de 

detectar antígenos através de métodos imunológicos em materiais biológicos, 

como fezes, soro, fluido de abscesso e saliva (Tanyuksel & Petri, 2003). Os 

métodos de detecção de antígenos em fezes, por exemplo, são tão sensíveis e 

específicos quanto à cultura e a análise de isoenzimas (Delialioglu et al., 2008). 

Alguns ensaios usam anticorpos policlonais capazes de se ligarem a antígenos 

comuns à E. histolytica e E. dispar, logo sendo incapazes de identificar a espécie 

encontrada. A utilização nesses ensaios de anticorpos monoclonais permitiu a 

detecção de estruturas específicas de E. histolytica devido a pequenas diferenças 

que foram encontradas entre moléculas dessas duas espécies, como ocorre com 

a lectina, que é geralmente um dos antígenos mais pesquisados. Esta lectina 

(Gal/GalNAc lectina) é uma glicoproteína dimérica de 260 kDa capaz de aderir 

especificamente a resíduos de galactose e N-acetil-D-galactosamina das células 

do hospedeiro. A Gal/GalNAc lectina está presente na superfície do parasito e é 

mediadora da fixação do trofozoíto de E. histolytica à mucina do cólon e às 
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células-alvo. No entanto, outros antígenos têm sido utilizados também nesses 

métodos, como um composto rico em serina, lectinas da superfície do parasito, 

um lipofosfoglicano, uma lectina aderente de 170 KDa detectada na saliva e mais 

outro antígeno ainda não caracterizado (Fotedar et al., 2007). 

Esses ensaios podem ser feitos através de fitas imunocromatográficas ou 

de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) e apresentam várias 

vantagens se comparados com outros métodos usados para o diagnóstico de 

amebíase: eles têm uma excelente sensibilidade e especificidade; a 

disponibilidade de testes capazes de detectar o complexo E. histolytica/E. dispar 

e de testes específicos para E. histolytica, como o TechLab E. histolytica II, 

permite a diferenciação entre as duas espécies; o formato da placa contendo 96 

poços permite que o método seja feito em larga escala, auxiliando na rotina de 

um laboratório clínico e em estudos epidemiológicos; e sua rapidez e facilidade 

permitem que o método seja realizado nos laboratórios até por profissionais 

inexperientes nesta técnica (Tanyuksel & Petri, 2003). No entanto, a pesquisa de 

antígenos ainda apresenta algumas desvantagens significativas. Os testes atuais 

apresentam limitações com o fato de que os antígenos que são detectados 

podem sofrer desnaturação se passarem por um processo de fixação e 

conservação das amostras de fezes, sendo necessário o uso de amostras frescas 

ou congeladas e ainda assim podendo fornecer resultados falso-negativos. 

Apesar de existirem testes específicos para E. histolytica, há relatos na literatura 

de reação cruzada entre E. histolytica e E. dispar em alguns testes, que 

confirmam por PCR a presença de E. dispar na amostra. Além disso, já existem 

métodos moleculares sensíveis e específicos para o diagnóstico acurado da 

infecção e para estudos epidemiológicos mais detalhados (Furrows et al., 2004). 

 
1.5.3.2. Detecção de Anticorpos Específicos 

 

Testes sorológicos para a identificação da infecção por E. histolytica 

podem ser ferramentas de auxílio numa perspectiva diagnóstica em países onde 

a infecção pelo parasito não é endêmica. Baseando-se no conceito de que E. 

histolytica consegue causar uma produção de anticorpos em humanos e que a 

infecção por E. dispar não causa a mesma produção (Van Doorn et al., 2005), 

vários testes já foram estudados com a proposta de detectar anticorpos 
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específicos para antígenos de superfície de E. histolytica, conseguindo desta 

forma fazer a importante distinção entre E. histolytica e E. dispar, além de serem 

mais sensíveis que o EPF. Um anticorpo pesquisado no soro por estes testes, 

por exemplo, é o anticorpo IgG anti-lectina. A Gal/GalNAc lectina é uma proteína 

da superfície do parasito e já foi evidenciado na mucosa a presença de anticorpo 

IgA anti-lectina, como tentativa de proteção contra a fixação e invasão da mucosa 

por E. histolytica (Haque et al., 2001). 

 Como geralmente esta resposta de anticorpos no soro ocorre devido à 

invasão da mucosa, a detecção de anticorpos acaba se tornando mais útil em 

pacientes com suspeita de apresentarem a forma extra-intestinal da amebíase, 

principalmente nos casos em que esses pacientes não apresentam parasitos 

detectáveis nas fezes. Em pacientes com abscesso hepático amebiano, a 

sensibilidade da detecção de anticorpos no soro, por exemplo, é de 

aproximadamente 100% (Zengzhu et al., 1999). 

 No entanto, a sua aplicabilidade é mais importante em regiões onde a 

doença não é endêmica, ocorrendo a infecção somente em grupos específicos 

como homossexuais, imigrantes de regiões endêmicas e indivíduos que 

acabaram de retornar de alguma viagem a um país onde E. histolytica é 

endêmica. Nesses países, uma alta titulação de anticorpos específicos para o 

parasito, geralmente tem correlação com infecção atual. Isso não ocorre em 

regiões endêmicas e por isso é evitada, visto que muitas vezes a titulação no soro 

de um indivíduo nestas regiões não permite diferenciar se é decorrente de uma 

infecção recente ou passada, devido à possibilidade de repetidas exposições 

desses indivíduos ao agente (Tanyuksel & Petri, 2003). Então, os testes 

sorológicos podem ser uma ferramenta de auxílio no diagnóstico da doença, mas 

deve ser utilizada, também, alguma técnica que evidencie a presença do parasito 

ou uma técnica de imagem que evidencie a lesão. 

 

1.5.4. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Outras técnicas têm sido alvo de estudo para a utilização no diagnóstico 

da amebíase, principalmente no campo da biologia molecular. A reação em 

cadeia da polimerase, ou PCR, é um método sensível e específico no diagnóstico 

da amebíase intestinal, mas ainda considerado por alguns estudos como uma 
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técnica com certas desvantagens, como o tempo superior do que o gasto em 

alguns ensaios imunoenzimáticos e o custo. As abordagens baseadas na PCR 

têm sido aprovadas pela OMS e vem sendo implementadas na prática clínica e 

em estudos epidemiológicos em países desenvolvidos. A PCR poderá se tornar 

uma excelente opção como técnica diagnóstica desta infecção, devido a sua 

maior sensibilidade, sendo até 100 vezes mais sensível que as técnicas de 

detecção de antígeno (Mirelman et al., 1997).   

A PCR é um método que reside na amplificação “in vitro” de uma 

sequência específica de DNA através do uso de oligonucleotídeos iniciadores da 

reação. O procedimento consiste em uma etapa inicial de desnaturação para a 

separação das fitas de DNA, seguida por vários ciclos repetitivos de três etapas 

básicas (desnaturação das fitas do DNA, hibridização dos iniciadores e extensão 

do novo fragmento pela enzima Taq polimerase) que ocorrem em diferentes 

temperaturas de incubação, em um mesmo microtubo de reação e com 

reagentes termoestáveis. Posteriormente ocorre uma etapa final em que é feita 

uma extensão final dos produtos de amplificação (cópias da sequência 

específica). Atualmente, já existem trabalhos padronizando diferentes ensaios 

de PCR para espécies do gênero Entamoeba. 

O diagnóstico de E. histolytica por ensaios de PCR começou no início da 

década de 1990. A diferenciação entre E. histolytica e E. dispar realizada pela 

análise dos fragmentos de restrição de um único gene amplificado “in vitro”, foi 

primeiramente relatada por Tannich & Burchard em 1991. Sequências altamente 

específicas já foram reconhecidas para E. histolytica e E. dispar em moléculas 

de DNA circular extracromossomial, de forma que Nuñes et al., em 2001, 

puderam desenhar oligonucleotídeos iniciadores se baseando nas seqüências 

P145 E B133, previamente descritas. Essas sequências, primeiramente, foram 

reconhecidas como altamente específicas para o que se achava ser uma 

linhagem patogênica de E. histolytica e uma linhagem não-patogênica, 

respectivamente (Bracha et al., 1990). No entanto, novos estudos, posteriores 

ao reconhecimento da morfologia idêntica de E. histolytica e E. dispar, 

demonstraram que a sequência P145 é específica para E. histolytica enquanto 

a sequência B 133 é específica para E. dispar. O reconhecimento dessas e de 

novas sequências possibilita variações no PCR, dentre as quais está a Multiplex-

PCR. Nessa técnica é possível o uso de oligonucleotídeos iniciadores, 
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específicos para sequências de duas ou mais espécies de Entamoeba no mesmo 

tubo de reação, havendo amplificação do DNA dessas espécies caso estejam 

presentes na amostra, fornecendo então um diagnóstico diferencial de cada 

amostra testada (Figura 8). A Multiplex-PCR, por permitir o diagnóstico 

diferencial do complexo E. histolytica/E. dispar ao amplificar seqüências de DNA 

de ambas as espécies e de tamanhos previamente conhecidos e diferentes entre 

si, foi a técnica escolhida para o estudo. 

 

Figura 8: Multiplex-PCR para a diferenciação entre E. histolytica e E. dispar segundo 

Santos et al. (2007). 

 

Como o diagnóstico da amebíase é baseado geralmente na microscopia 

e a alta prevalência de espécies de morfologia idêntica ou semelhante são cada 

vez mais relatadas na literatura, infere-se a necessidade de detectar E. 

histolytica, que é o agente causador da doença, para o devido tratamento desses 

casos e também diferenciar esta espécie de outras espécies não-patogênicas, 

cuja presença pode não estar relacionada a sintomas intestinais apresentados 

pelo paciente. O diagnóstico diferencial dessas espécies de ameba pode 

prevenir a ocorrência de uma doença grave causada por E. histolytica ou evitar 
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que outras infecções intestinais sejam confundidas com amebíase e tratadas de 

forma equivocada.  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. Geral 
 
 
     Avaliar a eficácia do coletor fecal Coproseco® no diagnóstico da amebíase. 
 
 
2.2. Específicos 
 
 

 Comparar a conservação da morfologia dos cistos das amebas do complexo 

E. histolytica/E. dispar (lugol e hematoxilina férrica) utilizando o sedimento 

obtido após o método de sedimentação espontânea HPJ de fezes frescas, 

conservadas em formol 10% e no Coproseco® durante 2, 5, 10, 20 e 30 dias.  

 

 Comparar os resultados obtidos pela técnica de Multiplex-PCR para 

identificação do complexo E. histolytica/E. dispar feita com a utilização de 

sedimento obtido após o método de sedimentação espontânea HPJ em fezes 

frescas e em fezes conservadas no Coproseco® por 2, 5, 10, 20 e 30 dias, de 

pacientes diferentes. 
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3. M ETODOLOGIA 
 
 
3.1. População 
 
 

Pacientes atendidos no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) com 

pedido médico para exame parasitológico de fezes em amostra fresca no período 

de outubro de 2008 a julho de 2009. 

 

 

 
3.2. Exame Laboratorial 
 
 

Para cada amostra positiva para E. histolytica/E. dispar pelo EPF, foram feitas 

alíquotas de cerca de 1,5 e 2,0 gramas (recomendação do fabricante) para o 

coletor em teste. O método de escolha foi o de sedimentação espontânea HPJ 

em fezes frescas e no mesmo material conservado à temperatura ambiente por 

2, 5,10, 20 e 30 dias no coletor de fezes Coproseco®.  

As fezes frescas e aquelas contidas no frasco coletor (seco, contendo 

paraformaldeído 22%) foram inicialmente homogeneizadas. De cada material 

fecal, foi preparada uma suspensão aquosa (1:10). A suspensão foi então filtrada 

para cálice de sedimentação, usando-se gaze dobrada e adicionada água até que 
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o nível do líquido ficasse a aproximadamente dois centímetros da borda do cálice. 

Após sedimentação por duas horas, foi realizada a observação de duas lâminas 

de sedimento fecal acrescido do corante temporário lugol por microscopia óptica 

(microscópio Nikon Eclipse E20), colocado entre lâmina e lamínula. 

 

3.3. Coloração 
 
 

A técnica utilizada foi uma adaptação de Ferreira, 2003. O sedimento foi 

fixado à lamínula utilizando soro humano, na proporção de 1:1 por 24h. 

Posteriormente a lamínula foi imersa no fixador Shaudiin por 5 minutos e lavada 

em água corrente por 1minuto. Seguiu-se a imersão da lamínula nos álcoois 70% 

e 95% por 2 minutos cada, respectivamente, e em seguida no álcool iodado por 

1 minuto para a remoção completa do mercúrio. A lamínula foi mais uma vez 

imersa nos álcoois 70% e 95% por 1 minuto cada, respectivamente, seguida por 

lavagem em água corrente por 1 minuto. Em seguida, a lamínula foi imersa em 

alúmen de ferro (sulfato de amônio férrico) durante 3 minutos e posteriormente 

lavada em água corrente por 1 minuto.  

A lamínula foi imersa no corante hematoxilina férrica 10% durante 5 minutos, 

seguidos de lavagem da mesma em água corrente por 1 minuto. Mais uma vez 

a lamínula foi imersa em alúmen de ferro até que o sedimento adquirisse uma 

coloração azul acinzentada (fase de diferenciação). Em seguida foi lavada em 

água corrente por 1 minuto. Seguiu-se a desidratação por imersão nos álcoois 

70% por 2 minutos, 95% por 4 minutos e absoluto por 4 minutos, 

respectivamente. Em seguida, a lamínula foi imersa em xilol por 4 minutos. A 

montagem da lamínula em lâmina foi realizada utilizando goma Damar. Na 

observação e captura de imagens das lâminas coradas foi utilizado o 

microscópio óptico Leica DM500 com câmera ICC50 acoplada (Leica 

Microsystems).  
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3.4. Reação em Cadeia da Polimerase – PCR  
 
 
3.4.1. Extração do DNA 
 
 
       A extração do DNA foi realizada segundo Santos et al. (2007), utilizando 

uma alíquota de 100 µL do sedimento homogeneizado das fezes. A esta alíquota 

foi adicionado 500 µL da solução de guanidina 5M, seguindo-se agitação manual 

e incubação a temperatura ambiente por 10 min. Ao lisado resfriado no gelo foi 

adicionado 250 µL de acetato de amônio 7,5M, misturado o conteúdo do tubo 

várias vezes por inversão e incubado no gelo por mais 10 minutos. O volume de 

500 µL de uma solução de clorofórmio-álcool isoamílico (24:1 v/v) foi adicionado 

e após agitação manual, a amostra foi centrifugada a 13.000 rpm por 10 minutos 

(Microcentrífuga Eppendorf – 5415 C). A fase aquosa foi transferida para um 

novo tubo de microcentrífuga e 0,54 volumes de isopropanol foram adicionados 

para precipitação do DNA. Os tubos foram invertidos várias vezes para mistura 

das soluções e posteriormente centrifugados a 6.500 rpm por 1 min. Seguiu-se 

então a lavagem do DNA com etanol 70% (v/v), através de centrifugação a 7.000 

RPM por 2 minutos e descarte do sobrenadante, sendo repetidas estas etapas 

de lavagem por cinco vezes. Após secagem dos tubos em estufa a 37ºC por 24 

horas, o DNA foi dissolvido em 50 µL de tampão TE (Tris-HCl 10 mM e EDTA 

0,1mM) pH 8,0. O DNA dissolvido foi colocado em banho a 58ºC por 1 hora. O 

DNA extraído foi armazenado a -20º C até a sua utilização.   

 

3.4.2. Amplificação 

 

       A Multiplex-PCR foi realizada segundo Santos et al. (2007) com algumas 

modificações, utilizando os pares de iniciadores descritos por Nuñes et al. 

(2001). Para E. dispar, EDP1 (5’ATGGTGAGGTTGTAGCAGAGA 3’) e EDP2 (5’ 

CGATATTGACCTAGTACT 3’) gerando um produto de 96 pares de bases (pb). 

Para E. histolytica, EHP1 (5’ CGATTTTCCCAGTAGAAATTA 3’) e EHP2 (5’ 

CAAAATGGTCGTCTAGGC 3’), gerando um produto de 132 pb.   

O volume total da reação de PCR foi de 50µl. A mistura de reação foi 

preparada com 42 µL do PCR Supermix (Invitrogen, USA), 4 µL da solução a 20 

pmoles/L de cada primer (EDP1, EDP2, EHP1 E EHP2), 2  µL de albumina de 
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soro bovino (BSA – Sigma Chem.  Co., USA), 2 µL de água, 0,12 µL de MgCl2 e 

2 µL da solução de DNA extraído. A amplificação do DNA, utilizando-se o 

termociclador Mastercycler® (Eppendorf, CA, USA), foi realizada com uma pré-

desnaturação a 94ºC por 3 minutos, depois seguida de 30 ciclos, que 

compreendem uma desnaturação inicial a 94ºC por 30 segundos, a hibridização 

a 55ºC por 30 segundos e extensão a 72ºC por 30 segundos. Ao final desses 

ciclos, foi feita uma extensão à 72ºC por 7 minutos.  Quatro controles foram 

incluídos em todos os experimentos: (1) todos os reagentes exceto o DNA 

(Branco); (2) DNA de E. histolytica de uma cepa controle; (3) DNA de E. dispar 

de uma cepa controle; (4) controle negativo (DNA de outro organismo qualquer, 

podendo ser humano).  

 
3.2.3. Visualização do Produto Amplificado 
 
 
 Na Multiplex-PCR os produtos de amplificação foram aplicados em gel de 

agarose a 2%, imersos em tampão Tris-Borato-EDTA (TBE) 0,5 X e foi realizada 

uma eletroforese a 100 V. Após esta eletroforese, o gel foi corado numa solução 

de brometo de etídio durante 10 minutos e em seguida descorado em água 

destilada durante 30 minutos para, então, ser feita a visualização das bandas de 

DNA amplificadas diante de iluminação ultravioleta (UV). A captura de imagens 

foi realizada utilizando o sistema MiniBIS Pro DNR (Bio-Imaging Systems, Bio 

America Inc.). 
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4. RESULTADOS  
 
 
4.1. Conservação morfológica dos cistos de E.histolytica/E.dispar  

 
Visando observar o tempo de preservação das estruturas morfológicas do 

parasito, foram selecionadas 15 amostras frescas positivas pelo EPF para o 

complexo E.histolytica/E.dispar. Cinco amostras foram submetidas ao 

conservante presente no Coproseco® para cada tempo que foi de 2, 5 e 20, 10 e 

30 dias.  

Duas amostras de 30 e 10 dias, e 3 amostras de 20 e 5 dias apresentam 

fungos macroscópicos (Figura 9). Nas lâminas coradas com lugol e 

confeccionadas com os sedimentos obtidos através do método de HPJ destas 

amostras, foram encontrados hifas e leveduras de fungos saprófagos (Figura 10). 

O tempo máximo de conservação dos cistos do complexo E.histolytica/E.dispar 

no Coproseco® foi de 20 dias, no entanto estes se apresentavam mal preservados 

(Tabela 1). 
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Figura 9: Fotografias de amostras conservadas no coletor fecal Coproseco®. A 

maioria das amostras conservadas por 30 (A), 20, 10 e 5 (B) dias apresentaram 

fungos macroscópicos.  
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Figura 10: Fotografias de sedimentos de amostras conservadas em formalina 

seca e corados pelo lugol. Foi observada a presença de leveduras (A) e hifas (B) 

naquelas amostras que apresentaram fungos macroscópicos. Aumento de 

1000X. 
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Tabela 1: As 15 amostras clínicas conservadas no Coproseco®. Aquelas 

assinaladas com asterisco (*) apresentaram fungos macroscópicos e nestas 

amostras não foram encontrados cistos do complexo E.histolytica/E.dispar. O 

tempo máximo de conservação observado foi de 20 dias, porém os cistos se 

apresentavam mal preservados. Cistos bem preservados foram encontrados com 

2 dias de conservação. 
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Para comparar o grau de preservação das estruturas morfológicas 

fornecido pelo Coproseco® amostras de fezes frescas, conservadas em formol a 

10% por 2 anos e conservadas em vapor de parafomaldeído a 22% por 10 dias 

foram submetidas à coloração de hematoxilina férrica.  

A preservação da morfologia e a diferenciação das estruturas dos cistos 

de E.histolytica/E.dispar foram perdidas de acordo com o tipo de conservante. O 

grau de distinção das estruturas do parasito foi maior nas amostras frescas. 

Naquelas conservadas em formol 10% a morfologia e as estruturas diferenciais 

do parasito foram parcialmente perdidas, mas ainda permitiam o diagnóstico da 

amebíase. Por fim, na formalina seca, a morfologia do parasito foi completamente 

perdida, o que impossibilitou o diagnóstico desta parasitose (Figura 11). Além 

disso, foi observado que o conservante presente no Coproseco® interferiu na 

coloração de hematoxilina férrica. 
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Figura 11: Fotografias de cistos do complexo E.histolytica/E.dispar submetidos à 

coloração de hematoxilina férrica. Nas lâminas confeccionas com amostras 

frescas (A) os cistos apresentaram suas estruturas características bem 

preservadas, como os corpos cromatóides em forma de bastão (1) e um núcleo 

com cariossoma central e cromatina regularmente distribuída em torno da 

membrana nucelar (2). Em lâminas provenientes de amostras conservadas em 

formol 10% (B) ainda é possível visualizar algumas estruturas, como o núcleo (3) 

e corpos cromatóides (4). Já nas lâminas contendo amostras conservadas em 

formalina seca (C) não é possível distinguir as estruturas do cisto. Aumento de 

1000X. 
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4.2. Diferenciação entre E.histolytica e E.dispar por Multiplex-PCR 

 

Para analisar o tempo de conservação do DNA no Coproseco®, foram 

selecionadas 15 amostras frescas positivas pelo EPF para o complexo 

E.histolytica/E.dispar. Cada amostra foi separada em duas alíquotas, sendo uma 

delas mantida fresca e a outra submetida à formalina seca para cada tempo, que 

foram de 2, 5 e 20, 10 e 30 dias. Para comparar esta conservação também foi 

realizada a Multiplex-PCR do sedimento proveniente do método de HPJ destas 

mesmas amostras. 

Nas 5 alíquotas conservadas por 2 dias quando comparadas àquelas que 

não foram conservadas, apenas duas amostras não-conservadas foram positivas 

para E.dispar (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fotografias dos géis de agarose a 2,0% mostrando a amplificação por 

Multiplex-PCR das amostras não-conservadas (A) e conservadas (B) em 

formalina seca por 2 dias. Em A, somente as amostras 1 e 2 são positivas para 

E. dispar. Em B, não ocorreu amplificação. PM: Padrão de Peso Molecular. C+ E.h: 

Controle Positivo de E. histolytica. C+ E.d: Controle Positivo de E. dispar. C-: Controle Negativo. 

B: Branco. 
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Nas 5 alíquotas conservadas por 5 dias quando comparadas àquelas que 

não foram conservadas, duas amostras não-conservadas foram positivas para 

E.dispar e uma apresentou co-infecção por E.histolytica e E.dispar. Apenas uma 

amostra conservada foi positiva para E.dispar. Além disso, a banda desta amostra 

apresentou menor intensidade quando conservada em comparação com aquela 

fresca (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Fotografias dos géis de agarose a 2,0% mostrando a amplificação por 

Multiplex-PCR das amostras não-conservadas (A) e conservadas (B) em 

formalina seca por 5 dias. Em A, somente as amostras 1 e 2 são positivas para 

E. dispar, 3 é duvidosa para E. histolytica e E. dispar, e 5 é positiva para E. 

histolytica e E. dispar. Em B, a amostra 1 foi positiva para E. dispar. PM: Padrão de 

Peso Molecular. C+ E.h: Controle Positivo de E. histolytica. C+ E.d: Controle Positivo de E. dispar. 

C-: Controle Negativo. B: Branco. 
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Nas 5 alíquotas conservadas por 20 dias quando comparadas àquelas que 

não foram conservadas, duas amostras não-conservadas foram positivas para 

E.dispar e uma apresentou co-infecção por E.histolytica e E.dispar. Nenhuma das 

amostras conservadas apresentou positividade para as amebas do complexo 

E.histolytica/E.dispar (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Fotografias dos géis de agarose a 2,0% mostrando a amplificação por 

Multiplex-PCR das amostras não-conservadas (A) e conservadas (B) por 20 dias 

na formalina seca. Em A, somente as amostras 1 e 2 são positivas para E. dispar, 

3 é duvidosa para E. histolytica e E. dispar, e 5 é positiva para E. histolytica e E. 

dispar. Em B não ocorreu amplificação. PM: Padrão de Peso Molecular. C+ E.h: Controle 

Positivo de E. histolytica. C+ E.d: Controle Positivo de E. dispar. C-: Controle Negativo. B: Branco. 
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Nas 5 alíquotas conservadas por 10 dias quando comparadas àquelas que 

não foram conservadas, duas amostras não-conservadas foram positivas para 

E.dispar. Duas amostras conservadas foram positivas para E.dispar, sendo que 

uma delas não apresentou amplificação quando fresca. A intensidade das bandas 

presentes nas amostras conservadas foi menor quando comparadas com 

aquelas não-conservadas (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Fotografias dos géis de agarose a 2,0% mostrando a amplificação por 

Multiplex-PCR das amostras não-conservadas (A) e conservadas (B) em 

formalina seca por 10 dias. Em A, somente as amostras 3 e 5 são positivas para 

E. dispar. Em B, as amostras 1 e 5 foram positivas para E. dispar. PM: Padrão de 

Peso Molecular. C+ E.h: Controle Positivo de E. histolytica. C+ E.d: Controle Positivo de E. dispar. 

C-: Controle Negativo. B: Branco. 

 

 

 

 

 

PM C + 
E.h. 

C + 
E.d.  C -  1 B   2    3 

4 
    
5 

132 pb 
96pb 

  PM 
C + 
E.h. 

C + 
E.d.   C -   1  B    2      3 

 4 
    
  5 

A B 



40 

 

Nas 5 alíquotas conservadas por 30 dias quando comparadas àquelas que 

não foram conservadas, somente duas amostras não-conservadas foram 

positivas para E.dispar. As amostras conservadas não apresentaram 

amplificação (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 16: Fotografias dos géis de agarose a 2,0% mostrando a amplificação por 

Multiplex-PCR das amostras não-conservadas (A) e conservadas (B) em 

formalina seca por 30 dias. Em A, somente as amostras 3 e 5 são positivas para 

E. dispar. Em B não ocorreu amplificação. PM: Padrão de Peso Molecular. C+ E.h: 

Controle Positivo de E. histolytica. C+ E.d: Controle Positivo de E. dispar. C-: Controle Negativo. 

B: Branco. 
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Segundo dados de De Souza, 2008 o Coproseco® é capaz de conservar o 

DNA das amebas do complexo E.histolytica/E.dispar por 48 horas. Visando 

eliminar possíveis interferentes presentes nas amostras anteriormente estudadas 

para conservação por 2 dias, foram selecionadas mais 9 amostras. Cada amostra 

foi dividida e alocada em dois grupos: conservado no Coproseco® por 48 horas e 

não-conservado. Em seguida, cada grupo foi submetido à Multiplex-PCR. 

Das amostras não-conservadas, apenas 6 amplificaram sendo positivas 

para E.dispar. Quando comparadas com sua correspondente conservada em 

formalina seca, apenas 5 amostras apresentaram amplificação e positividade 

para E.dispar. Uma amostra apresentou negatividade para as amebas testadas 

quando não-conservada, porém foi positiva para E.dispar na sua correspondente 

conservada. Apenas a amostra 3 apresentou intensidade da banda superior 

quando conservada em comparação com a sua correspondente fresca (Figura 

17).  
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Figura 17: Fotografias dos géis de agarose a 2,0% mostrando a amplificação por 

Multiplex-PCR das amostras do grupo não-conservadas (A) e conservadas (B) 

por 48 horas na formalina seca. Em A, as amostras 1, 3, 5, 7, 8 e 9 foram positivas 

para E. dispar. Em B, as amostras 1, 2, 3, 8 e 9 foram positivas para E. dispar. A 

amostra 2 não amplificou em A, mas foi positiva para E. dispar em B.  PM: Padrão 

de Peso Molecular. C+ E.h: Controle Positivo de E. histolytica. C+ E.d: Controle Positivo de E. 

dispar. C-: Controle Negativo. B: Branco. 
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4. DISCUSSÃO 

 

 A OMS aponta as diarréias como a segunda maior causa de morbidade 

e mortalidade em crianças nos países em desenvolvimento (WHO, 1997). Dentre 

elas, as causadas por parasitos intestinais são transmitidos pela via fecal-oral e 

apresentam ciclos de vida que consistem de um estágio cisto e outro estágio 

trofozoíto. Os cistos possuem uma parede resistente e são excretados nas fezes. 

A principal função da parede cística é proteger o parasito de uma possível 

dessecação no ambiente externo. Condições precárias de higiene promovem a 

transmissão destes protozoários, destacando-se dentre eles a ameba E. 

histolytica (Petri et al., 2009). 

          Tradicionalmente, o diagnóstico da amebíase é realizado através do EPF, 

uma técnica que não é capaz de identificar a espécie do protozoário através do 

cisto, devido à existência de uma espécie morfologicamente idêntica, sendo 

restrita a informar a presença de estruturas do complexo E. histolytica/E. dispar. 

A exceção é quando há a presença de trofozoítos com eritrócitos fagocitados em 

seu interior, característica de E. histolytica, e que constitui um achado muito raro. 

Essa restrição no diagnóstico é um problema para a conduta clínica visto que 

apenas E. histolytica pode causar doença, levando inclusive a óbito se não 

houver um tratamento adequado, enquanto E. dispar não está correlacionada a 

manifestações clínicas em humanos, sendo desnecessário expor o paciente a 

um tratamento nesses casos. Além desses problemas de sensibilidade e 

especificidade no diagnóstico, existe ainda a possibilidade de resultados falso-

positivos devido a erros diagnósticos dos profissionais diante de cistos de outras 

amebas morfologicamente semelhantes ou de macrófagos com eritrócitos 

fagocitados (Stanley, 2003; Santos, 2007). 

O uso de conservantes fecais facilita o diagnóstico através da microscopia 

não só quando ele é adiado, mas também quando é imediato. Isso acontece 

porque o material a fresco utilizado para o diagnóstico já pode apresentar 

estruturas alteradas morfologicamente, reduzindo a acurácia do diagnóstico. 

Logo, o uso do conservante, geralmente formalina a 10%, pode melhorar a 

qualidade do EPF. Nos estudos epidemiológicos, toma importância maior, já que 

o acondicionamento das fezes a baixas temperaturas nem sempre é possível. No 
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caso da PCR o uso de conservantes se justifica pelos mesmos motivos citados 

para microscopia ótica, mas também pela importância da degradação do DNA 

por nucleases nas amostras que não forem acondicionadas a –20ºC. O formol é 

considerado por alguns autores, inibidor da PCR em amostras fecais e inertes por 

outros (De Souza, 2008). 

Devido às suas propriedades, a hematoxilina férrica tem sido 

tradicionalmente recomendada para a coloração de protozoários intestinais. O 

processo de coloração pode ser simplificado sem perda da qualidade dos 

resultados, no entanto dificilmente é aplicada à rotina laboratorial (Ferreira, 

2003).  

O Coproseco® foi lançado como um novo coletor fecal visando a 

conservação das amostras através da formalina seca. Segundo o fabricante, tem 

importância nos estudos epidemiológicos onde há uma maior quantidade de 

amostras e por conservar as mesmas a seco sem refrigeração por 30 dias. 

Através do método de sedimentação espontânea foram analisadas todas 

as amostras fecais que chegaram ao laboratório de parasitologia do HUAP de 

outubro de 2008 a julho de 2009. Para testar a eficácia do coletor de fezes 

Coproseco® na preservação da morfologia dos cistos de E. histolytica/E. dispar, 

25 amostras de fezes frescas também foram colocadas neste coletor, e após 30 

e 10, 20 e 5, e 2 dias foram analisadas pelo mesmo método (HPJ). 

Segundo De Souza (2008) a formalina seca conserva as estruturas de 

enteroparasitos por dois dias sem prejuízos à sua morfologia. Neste trabalho 

observamos que a preservação da morfologia dos cistos de E. histolytica/E. 

dispar fornecido pelo conservante presente no Coproseco® (vapor de 

paraformaldeído a 22%) foi de no máximo dois dias. Nos demais tempos 

testados os parasitos apresentaram perda gradativa de suas estruturas 

características até sua total degradação ao final de 30 dias. Algumas amostras 

apresentaram hifas e leveduras de fungos saprófitos e quando isto ocorria os 

cistos eram totalmente degradados por estes fungos.  

O conservante interferiu na coloração de hematoxilina férrica, dificultando 

a focalização da lâmina e impedindo o diagnóstico da amebíase. As soluções 

que possuem como base o formaldeído não preservam adequadamente a 

morfologia dos organismos para colorações permanentes (De Carli, 2001). 
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Contudo, não está descrito na literatura o uso de amostras conservadas em 

paraformaldeído 22% para a coloração de hematoxilina férrica. 

De acordo com esses dados o Coproseco® pode ser útil para uso no 

diagnóstico da amebíase através do EPF para amostras conservadas por até dois 

dias. Como é um coletor que possui conservante a seco, poderá também auxiliar 

nos demais exames parasitológicos de rotina, pois facilitará a coleta pelos 

próprios pacientes sem acidentes ou vazamentos do líquido conservante. Além 

disso, irá colaborar para a biossegurança, eliminando o risco de contaminação do 

técnico e do meio ambiente no manuseio e descarte da amostra. 

 A necessidade de se pesquisar novas técnicas diagnósticas para a 

detecção específica do parasito diferenciando a espécie encontrada, levou ao 

desenvolvimento de métodos que poderiam ser adaptados para a rotina de 

laboratórios de análises clínicas. Desde então, variadas técnicas foram 

aperfeiçoadas e algumas outras surgiram com esse intuito, passando algumas 

delas até a serem comercializadas no formato de conjuntos diagnósticos.  

 Dentre as técnicas de diferenciação entre as espécies destacam-se 

aquelas que utilizam como ferramenta a biologia molecular. Devido à 

possibilidade de evidenciar a presença de DNA do parasito e pela sensibilidade 

obtida com a utilização de iniciadores que codificam o gene da subunidade 

menor do RNA ribossomal, foi decidido avaliar a PCR no diagnóstico diferencial 

do complexo E. histolytica/E. dispar. Nesta técnica, os primers utilizados 

codificam sequências específicas para cada espécie, nesse gene, e que 

apresentam tamanhos diferentes, possibilitando a diferenciação das espécies 

no gel de agarose, constituindo uma Multiplex-PCR (Nuñes et al., 2001; Gomes, 

2008). 

A fim de determinar o tempo de preservação do DNA das amebas do 

complexo E. histolytica/E. dispar fornecido pela formalina seca, foi realizada a 

Multiplex-PCR em 25 amostras, sendo que cada amostra foi dividida em dois 

grupos, fresca e conservada, sendo as amostras conservadas sublocadas em 

grupos de conservação de 30 e 10, 20 e 5, e 2 dias. Dentre as amostras frescas, 

6 apresentaram amplificação de fragmentos de DNA com 96 pb enquanto que 2 

apresentaram amplificação de fragmentos de DNA com 96 pb e 132 pb, 

caracterizando 6 infecções por E. dispar e 2 infecções concomitantes por E. 

dispar e E. histolytica. Este resultado comprova o que muitos estudos, como WHO 
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(1997), Huston & Petri (1999) e Tanyksel et al. (2005), têm relatado à respeito da 

maior prevalência de indivíduos infectados verdadeiramente por E.dispar, no 

caso a espécie não patogênica. E.dispar parece ser dez vezes mais comum que 

E.histolytica, pois a maior parte das 500 milhões de pessoas infectadas pelo 

complexo E.histolytica/E.dispar são portadores de E.dispar (Fotedar et al., 2007). 

Logo, a minoria das infecções diagnosticadas pelo EPF como sendo complexo 

E.histolytica/E.dispar, trata-se realmente de pacientes portadores da E.histolytica. 

Das amostras conservadas, observou-se que nem todas aquelas positivas 

quando frescas mantinham esta característica quando conservadas. O tempo 

máximo de conservação observado para o DNA dos parasitos foi de 10 dias, 

sendo que as amostras que amplificaram quando conservadas apresentavam 

intensidade da banda menor quando comparada com sua correspondente fresca.  

Os inibidores da enzima Taq polimerase estão presentes nas fezes 

podendo danificar o DNA do parasito em estudo (Furrows et al., 2004), sendo 

uma desvantagem na utilização deste tipo de amostra. A lavagem em salina 

tamponada do sedimento de fezes fixadas em diferentes concentrações de 

formaldeído minimiza os inibidores e propicia boa qualidade ao DNA extraído. 

Paglia & Visca (2004) afirmam que o tempo prolongado das fezes na solução de 

formaldeído 5% e 10% não influencia no rendimento da reação de PCR. Em 

contraste, diferentes estudos demonstraram que a preservação de amostras de 

fezes por mais de 7 dias em formalina 10% prejudica a amplificação do DNA de 

trofozoítos de Entamoeba histolytica (Ramos et al., 1999). A inibição da PCR 

pode também ser conseqüente à fragmentação do DNA devido ao tratamento de 

formalina (Paglia & Visca, 2004). Possivelmente, o DNA dos cistos deste estudo 

foram danificados durante este estudo, uma vez que as amostras permaneceram 

em vapor de paraforaldeído 22% por até 30 dias. 

De acordo com De Souza (2008) o Coproseco® não induz a ação de 

inibidores da reação quando amostras são conservadas por 2 dias, propiciando 

satisfatória amplificação das amostras verdadeiramente positivas, revelando 

assim tanto uma excelente especificidade como sensibilidade para o diagnóstico. 

No entanto, os dados expostos neste trabalho sugerem que houve perda 

gradativa do DNA do parasito ao longo do período de conservação da amostra e 

que após 2 dias poderá levar a resultados falso-negativos. Sugerimos que o 
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Coproseco® seja utilizado para a PCR com amostras conservadas por apenas 2 

dias, período em que a degradação do DNA é menor. 

Algumas amostras apresentaram amplificação somente quando 

conservadas e isto pode ocorrer devido à distribuição irregular de cistos nas 

fezes. Além disso, muitas vezes os cistos estão em quantidade tão baixa na 

amostra que a quantidade de DNA amplificado após a reação de PCR ainda se 

encontra abaixo do limite de detecção pela coloração com brometo de etídio no 

gel de agarose (Gomes, 2008).  

Neste trabalho, observamos que a conservação das amostras de fezes 

através do vapor de paraformaldeído 22% presente no Coproseco® alterou a 

morfologia dos cistos das amebas do complexo E.histolytica/E.dispar quando 

conservados por mais de 2 dias. Além disso, inteferiu na reação de amplificação 

do DNA por Multiplex-PCR em amostras conservadas por mais de 2 dias. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 Há preservação das estruturas características dos cistos das amebas do 

complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar pela formalina seca, 

conservante presente no Coproseco®, em amostras conservadas por 2 dias. 

 

  A formalina seca interfere na coloração de hematoxilina férrica, dificultando 

o diagnóstico da amebíase. 

 

 Quanto a diferenciação do complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba 

dispar por Multiplex-PCR, o Coproseco® é eficaz somente quando as fezes 

são conservadas por até 2 dias.  
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