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RESUMO 

As infecções parasitárias ainda representam um grande problema de saúde 
mundial. Pacientes submetidos à hemodiálise (HD) são imunocomprometidos e 
podem estar suscetíveis a infecções por agentes patogênicos oportunistas, 
como enteroparasitos. Neste estudo, foi avaliada a frequência de infecção por 
enteroparasitos em pacientes em HD, em comparação com um grupo controle 
composto por seus familiares. Além disso, avaliou-se a correlação entre 
sintomas supostamente relacionados com enteroparasitismo com a presença 
de infecção. Foram coletadas amostras fecais de 97 pacientes e 42 controles. 
A prevalência de enteroparasitos foi de 51,5% entre os pacientes e 61,9% entre 
os controles (P= 0,25). As infecções por protozoários foram mais freqüentes do 
que por helmintos e houve predomínio do monoparasitismo em ambos os 
grupos. No geral, uma correlação definitiva entre os sintomas relatados e a 
presença de enteroparasitismo não pôde ser estabelecida possivelmente pela 
inespecificidade dos sintomas e pelo pequeno tamanho da amostra. A pesquisa 
de Cryptosporidium spp em 139 amostras fecais através da técnica safranina-
azul de metileno foi negativa, entretanto, 6 amostras de pacientes foram 
positivas através da PCR-RT. Houve boa correlação entre a técnica molecular 
empregada e a coproscopia no diagnóstico de Entamoeba histolytica/E. dispar, 
uma vez que 7 amostras fecais foram positivas para o complexo, resultado 
confirmado pela  PCR-RT. Adicionalmente, a caracterização molecular 
detectou apenas E. dispar nas amostras.  Nossos achados sugerem que a 
avaliação de infecções parasitárias através da coproscopia é relevante, mas 
sugere que a pesquisa de Cryptosporidium spp. seja concomitantemente 
realizada com métodos moleculares, especialmente em pacientes submetidos 
à HD. Embora freqüentemente negligenciada, a investigação para 
enteroparasitos pode ser útil no cuidado dos pacientes em HD. 
 

Palavras-chave: Hemodiálise, diagnóstico parasitológico, enteroparasitos, RT-
PCR, sintomas. 
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ABSTRACT  

Parasite infections still represent a major global health problem. Hemodialysis 

(HD) patients are immunosuppressed and may be susceptible to infections by 

opportunistic pathogens, such as enteroparasites. This study evaluated 

enteroparasite infection in HD patients, comparing with a control group 

composed by patients’ relatives. In addition, we evaluated the correlation 

between symptoms presumably associated with intestinal parasitism with the 

presence of infection. Fecal samples were collected from 97 patients and 42 

healthy individuals. The prevalence of enteroparasites was 51.5% among 

patients and 61.9 % among controls (P=0.25). Protozoan infections were more 

frequent and there was predominance of monoparasitism in both groups. As a 

whole, a definite correlation between the reported symptoms and the presence 

of enteroparasitism could not be established possibly due to the non-specificity 

of the symptoms and the small sample size.  The safranine-methylene blue 

technique was unable to detect Cryptosporidium spp in all 139 fecal samples, 

however, 6 samples were positive through RT-PCR. Besides that, E. 

histolytica/E. dispar were found in 7 fecal samples and there was correlation 

with the molecular technique. Indeed, through RT-PCR, only E. dispar was 

found in the positive samples.  Our findings suggest that evaluation of parasite 

infection is relevant but in order to have more accuracy for Cryptosporidium spp 

infections it is important to carry out more specific and sensitive molecular 

techniques, particularly in HD patients. Although frequently neglected, 

investigation for enteroparasites may be helpful for clinical management of HD 

patients. 

 

Keywords: Hemodialysis, parasitological diagnosis, enteroparasites, RT-PCR, 
symptoms 
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1. INTRODUÇÃO 

A infecção por enteroparasitos na população mundial ainda representa 

problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento. 

Essa situação está frequentemente associada a condições sanitárias 

inadequadas, pouca informação sobre a contaminação do solo, da água e dos 

alimentos e tem como consequência a manutenção da perpetuação de ciclos 

parasitários em nosso meio. Entretanto, mesmo em países onde condições de 

saneamento e educação são adequadas, alguns enteroparasitos podem 

predominar e determinar doença em grupos específicos de indivíduos tais 

como crianças e imunossuprimidos (Gil et al., 2013). 

Por outro lado, a frequência de Doença Renal Crônica (DRC) vem 

aumentando significativamente, devido ao aumento da expectativa de vida e 

consequentemente ao envelhecimento da população (KDIGO, 2013). A DRC 

tem um caráter tipicamente degenerativo, onde ocorre perda progressiva e 

irreversível da função renal, e o organismo acaba não sendo capaz de manter 

o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico. Mudanças significativas no 

desempenho de linfócitos e granulócitos, quadros de desnutrição e deficiência 

vitamínica - que podem ser resultantes de ingestão inadequada de alimentos 

bem como perdas durante o processo de diálise – são fatores que podem 

contribuir para o imunocomprometimento desses indivíduos (Anding, et al., 

2003). 

A imunossupressão pode resultar em um aumento na frequência de 

infecções, as quais são responsáveis por mais de 40% dos óbitos nesses 

indivíduos (Kulik, et al., 2008).  Ainda, infecções oportunistas por protozoários 

em indivíduos imunossuprimidos têm sido descritas com bastante frequência 

na literatura desde os primeiros casos da síndrome de imunodeficiência 

humana (AIDS), na década de 80 (Brum et al., 2013). Sendo assim, a 

identificação e caracterização dessas infecções parasitárias tornam-se 

importantes principalmente para o diagnóstico e acompanhamento dos 

pacientes, permitindo assim um tratamento adequado e melhorando a 

qualidade de vida (Paboriboune, et al., 2014). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. INFECÇÕES PARASITÁRIAS 

 

A presença de infecção por enteroparasitos na população mundial ainda 

representa problema de saúde pública. Estima-se que 340 espécies de 

parasitos infectem mais de três bilhões de pessoas no mundo, com morbidade 

e mortalidade variáveis (Azami et al.,  2010). Apesar dos avanços médicos e 

farmacêuticos e do desenvolvimento em engenharia sanitária, as infecções 

enteroparasitárias continuam entre as causas mais comuns de doenças 

infecciosas no mundo. Isso é um dado particularmente relevante nas áreas 

mais pobres e isoladas de regiões tropicais e subtropicais de países em 

desenvolvimento, onde o tratamento inadequado da água, a falta de 

saneamento básico e escasso atendimento à saúde são comuns. Além disso, é 

mais difícil implementar ações de controle a parasitos entéricos nessas regiões, 

devido ao alto custo com infraestrutura e insuficiência dos projetos 

educacionais oferecidos à população (Faria et al., 2017). 

Adicionalmente, a escassez de informações sobre a contaminação do 

solo, da água e dos alimentos tem como consequência a manutenção e 

perpetuação de ciclos parasitários em nosso meio. Políticas para controle de 

parasitos intestinais devem ser baseadas em dados epidemiológicos tais como 

prevalência de infecções e fatores de riscos associados, mas esses dados 

devem ser atualizados, o que não acontece em muitos países (Sandoval et al.,  

2015). No Brasil e em outros países em desenvolvimento, as infecções por 

parasitos intestinais persistem, apesar de a frequência ter diminuído devido à 

melhoria de condições sanitárias em algumas regiões (Faria et al., 2017). Além 

disso, o dimensionamento de infecções por enteroparasitos no Brasil tem sido 

realizado desde a década de 40, no entanto, ainda hoje os dados são limitados 

e isolados, refletindo geralmente a situação de pequenas localidades, o que 

torna difícil um diagnóstico abrangente (Basso et al., 2008). Entretanto, mesmo 

em países onde condições de saneamento e educação são adequadas, alguns 

enteroparasitos podem predominar, desencadeando doenças em grupos 
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específicos de indivíduos tais como crianças e imunossuprimidos (Faidah et al.,  

2016).  

A água é o principal veículo de disseminação de patógenos e as 

margens de rios exercem um alto potencial de transmissão parasitária, devido 

à disseminação de ovos de helmintos e cistos de protozoários via hídrica (Faria 

et al., 2017). Ainda, sabe-se que o tratamento convencional da água e do 

esgoto pode não ser suficiente para a destruição de cistos de protozoários e 

ovos de helmintos (Faria et al., 2017). Patógenos como Giardia lamblia e 

Cryptosporidium spp. são reconhecidos como importantes agentes de doença 

ribeirinha e são associados a severas afecções gastrointestinais. 

Adicionalmente, protozoários como Entamoeba histolytica e Cyclospora 

cayetanensis têm sido implicados em alguns surtos pelo mundo (Baldursson, et 

al., 2011). Além disso, protozoários como Blastocystis spp. e Endolimax nana 

têm ganhado relevância no cenário mundial, devido a sua alta prevalência e 

possível potencial patogênico, principalmente em indivíduos 

imunocomprometidos. 

 

2.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PARASITOS MAIS 

FREQUENTEMENTE ENCONTRADOS EM PACIENTES 

HEMODIALISADOS 

 

2.2.1 Cryptosporidium spp. 

 

Inicialmente observado em glândulas gástricas do camundongo Mus 

musculus em 1907 (Tyzzer et al., 1910), este parasito foi posteriormente 

identificado como causador de doença em humanos em 1976, em uma criança 

com enterocolite autolimitada e, meses depois em um paciente imunodeprimido 

com 39 anos de idade (Meisel et al., 1976). Com o advento da síndrome da 

imunodeficiência adquirida nos anos 80, o interesse pelo parasito aumentou 

significativamente (Casemore et al., 1985; Sunnotel et al., 2006). 

Recentemente, trinta e uma espécies foram validadas, e Cryptosporidium 

parvum e C. hominis são apontadas como responsáveis pela maioria das 

infecções em humanos, porém, em alguns países, C. meleagridis é tão 

prevalente quanto C. parvum (Ryan et al., 2015). 
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A transmissão ocorre via fecal-oral, por ingestão de água ou alimentos 

contaminados ou diretamente entre pessoas e contato com animais. No 

mundo, entre 2004 e 2010, foram registrados aproximadamente 524 surtos de 

doenças transmitidas pela água, atribuídos a protozoários e o Cryptosporidium 

spp. foi detectado como agente etiológico em 285 (54.4%) deles (Almeida et 

al., 2015). A Organização Mundial de Saúde (OMS) categorizou 

Cryptosporidium spp. como um patógeno-referência no controle de qualidade 

da água de consumo (Ryan et al., 2016). Isso ocorreu devido ao potencial dos 

oocistos se propagarem pela água, à rigidez de sua membrana, à sua 

resistência de inativação pelo cloro e à dificuldade de serem removidos da 

água, sem o uso de filtrações dispendiosas e prolongadas (Striepen e 

Kissinger, 2004). 

O parasito pertence ao Filo Apicomplexa e, até recentemente, era 

classificado dentro da Subclasse Coccidia. Todavia, há muito tempo especula-

se que o mesmo representa um elo perdido entre as gregarinas e coccídeos. 

As similaridades entre Cryptosporidium spp. e gregarinas são mantidas por 

dados microscópicos, moleculares, genômicos e bioquímicos. Evidências mais 

recentes mostram que as semelhanças incluem a habilidade do 

Cryptosporidium spp.completar seu ciclo na ausência de um hospedeiro, de se 

adaptarem modificando sua estrutura celular dependendo do meio externo, 

além da presença de estágios extracelulares “gametócitos-like” (Ryan et al., 

2016). Esses dados serviram de base para a transferência do Cryptosporidium 

da subclasse Coccidea, classe Coccidiomorphea para a nova subclasse, 

Cryptogregaria, dentro da classe Gregarinomorphea (Cavalier-Smith, 2014). 

Dessa forma, atualmente a classificação taxonômica do Cryptosporidium 

spp. é: reino Protista, filo Apicomplexa, classe Gregarinomorphea, subclasse 

Cryptogregaria, ordem Eucoccidiorida, família Cryptosporidiidae, gênero 

Cryptosporidium. 

 

Cryptosporidium spp. pode assumir diversas formas evolutivas, 

dependendo da fase do ciclo biológico (Figura 1). Nas células intestinais do 

hospedeiro, podem ser encontradas formas como merozoítas e gametócitos 

(masculinos e femininos) (Akiyoshi et al., 2003).  

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: https://www.cdc.gov. 

 

Figura 1. Ciclo biológico de Cryptosporidium spp. Adaptado de: https://www.cdc.gov 

 

O oocisto é resultado da reprodução sexuada do parasito, possui parede 

lisa e dupla, mede 3- 8,5 µm de diâmetro, e é liberado esporulado (contendo 

quatro esporozoítas) - característica que o torna infectante ao ser eliminado 

(Okhyesen et al., 1999) (Figura 2). 
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Figura 2. Oocistos de Cryptosporidium spp. em amostras fecais, corados pela 

hematoxilina férrica (A) e safranina- azul de metileno (B). Fonte: Cunha, FS 

(Laboratório de Parasitologia, HUAP/UFF) 

 

 

A severidade da infecção varia dependendo das espécies envolvidas, 

mas estima-se que a dose necessária para infectar 50% dos indivíduos (ID 50) 

seja em torno de 10-83 oocistos para C. hominis e 132 para C. parvum (Ryan, 

et al., 2016). 

A criptosporidíase comumente resulta em diarreia aquosa que pode ser 

profusa ou prolongada (Chalmers e Davies, 2010; Bouzid et al., 2013). Outros 

sintomas comuns são dor abdominal, náusea, vômito e febre baixa. Indivíduos 

imunocompetentes apresentam doença auto-limitada, porém em pacientes 

imunocomprometidos, a diarreia pode ser crônica ou prolongada e, antes da 

terapia antiretroviral, a criptosporidíase tinha relevante mortalidade (Hunter & 

Nichols, 2002). Ainda hoje, a doença é responsável por aproximadamente 30-

50% das mortes de crianças no mundo e depois do rotavírus, é a maior causa 

de diarreia e morte em crianças (Ryan et al., 2015). 

A excreção de oocistos nas fezes é irregular, por isso a pesquisa em 

amostras fecais seriadas e concentradas aumenta a probabilidade de 

detecção. Além disso, a pesquisa de antígenos fecais para Cryptosporidium 

spp. (teste de ELISA), reação de imunofluorescência direta e indireta e Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR) são úteis para uma triagem rápida de 

amostras fecais com poucos oocistos. 

Não existem vacinas disponíveis para este parasito (Mead, 2014) e as 

opções de tratamento para a criptosporidíase são limitadas. A Nitazoxanida 

(Annita®) é a única droga disponível que exibe eficácia clinica moderada em 

A B 
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crianças e indivíduos imunocompetentes. Entretanto a droga tem pouca ou 

nenhuma ação em imunocomprometidos, como portadores do vírus HIV (Ryan 

et al., 2016). 

 

2.2.2. Entamoeba histolytica /E. dispar 

 

Losh, em 1875 encontrou a forma vegetativa do parasito - trofozoíto  em 

um paciente com disenteria crônica. Anos depois, em 1893 Quincke e Roos 

descreveram a forma cística e Shaudinn nomeou o organismo de E. histolytica 

em 1903 (Bruncker, 1992). Em 1925, Brumpt sugeriu que na verdade tratava-

se de um complexo formado por duas espécies, com uma espécie patogênica 

que seria responsável pelos quadros clínicos da doença e outra não 

patogênica, chamando essa última de E. dispar (Marshall et al., 1997). 

O complexo E. histolytica/ E. dispar possui distribuição mundial, afeta 

cerca de 500 milhões de pessoas e 110.000 morrem anualmente por 

complicações, principalmente em países em desenvolvimento. Assim, a 

amebíase é considerada a terceira infecção parasitária responsável pelo maior 

número de mortes no mundo, seguindo malária e esquistossomose (Pinilla et 

al., 2008). 

A principal fonte da infecção é a eliminação de cistos em fezes de 

pacientes com amebíase intestinal do tipo crônica, assim como os 

assintomáticos. A transmissão pode ocorrer pela ingestão de alimentos e água 

contaminados por cistos do parasito ou diretamente entre pessoas, através de 

mãos sujas e contaminadas com material fecal (Rey, 2008). A contaminação de 

água por cistos desse parasito é comum em países em desenvolvimento, onde 

a qualidade da água de consumo em algumas localidades pode não ser 

adequada e conter material fecal (Marshall et al., 1997). Além disso, E. 

histolytica/E. dispar também pode ser transmitida mecanicamente por insetos 

coprófagos, como moscas e baratas (Graczyk et al., 2005). 

A Entamoeba sp. habita o intestino grosso de humanos e possui a 

seguinte classificação: reino Protista, sub-reino Protozoa, filo 

Sarcomastigophora, subfilo Sarcodina, classe Lobosea, ordem Amoebida, 

família: Entamoebidae, gênero Entamoeba. 
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O parasito possui diferentes formas evolutivas, as quais podem ser 

encontradas de acordo com a fase do ciclo biológico. São elas: trofozoítos, pré-

cistos, metacistos e cistos (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: https://www.cdc.gov. 

 

Figura 3. Ciclo biológico de Entamoeba histolytica / E. dispar. Adaptado de: 

https://www.cdc.gov. 

 

Os trofozoítos – formas vegetativas - colonizam a parede do intestino 

grosso e são pleomórficas, variando de 10-40 µm de diâmetro. O citoplasma 

apresenta duas regiões: uma hialina (ectoplasma) e outra granulosa 

(endoplasma). Esse último apresenta citoesqueleto e sistema de lisossomo 

primário e secundário, além de vacúolos digestivos que, na forma patogênica 

podem conter eritrócitos (Lohia, 2003). 
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Os cistos são redondos ou ligeiramente ovais, com 10-20 µm de 

diâmetro. Apresentam 1-4 núcleos, com cromatina periférica, corpos 

cromatóides em forma de bastões e cariossoma central (Figura 4). Possuem 

uma parede cística, que os protegem do suco gástrico e de fatores ambientais 

como acidificação, cloração e dessecação (Stanley, 2003) 

 

 

Figura 4. Cisto de Entamoeba histolytica/ E. dispar em amostra fecal, corado com 

hematoxilina férrica. Foto cedida por: Cunha, FS (Laboratório de Parasitologia, 

HUAP/UFF) 

 

 

Os sintomas, quando presentes, são diversificados. A manifestação 

clínica mais frequente é a colite não disentérica que responde por 90% dos 

casos sintomáticos. Essa forma se caracteriza por surtos de diarreia alternados 

com períodos de normalidade ou constipação, dor abdominal em cólica, 

náuseas, anorexia, vômitos e tenesmo (Gasparini & Portella, 2005). A forma 

disentérica é menos comum e caracterizada por evacuações frequentes 

(~10/dia) líquidas ou mucossanguinolentas, dor abdominal intensa, náuseas, 

vômitos, acompanhada de tenesmo ou frio intenso. Eventualmente, pode 

evoluir para um quadro mais severo de disenteria amebiana aguda 

consolidada, com prostração, desidratação grave e perfurações no intestino por 

ulcerações e necrose (Martinez-Palomo & Espinosa-Cantelano, 1998). 

A detecção de cistos de amebas pode ser feita através de método direto 

ou técnicas de concentração em amostras fecais frescas ou preservadas. Em 

fezes diarreicas eventualmente podem ser observados trofozoítos. A OMS 

recomenda que se o diagnóstico for baseado apenas na observação 

microscópica de cistos ou trofozoítos, o parasitologista deve indicar a detecção 



23 
 

de E. histolytica/ E. dispar. Adicionalmente, a coprocultura, a pesquisa de 

sangue oculto nas fezes, presença de leucócitos fecais, colonoscopia e os 

testes sorológicos têm ajudado bastante no diagnóstico e na terapêutica das 

infecções amebianas (Gasparini & Portella, 2005). 

Em indivíduos assintomáticos, é recomendado o tratamento com 

medicamentos que agem na luz do intestino, como as dicloroacetamidas. Na 

forma sintomática, o metronidazol é o tratamento de escolha, principalmente 

para formas graves e extraintestinais (Haque et al., 2006). 

 

2.2.3. Blastocystis spp. 

 

Apesar de ter sido descrito há mais de 100 anos por Alexeieff, ainda 

hoje, sabe-se pouco sobre seu potencial patogênico, diversidade genética, 

interações com hospedeiro e tratamento (Kaya et al., 2007; Tan, 2008). Devido 

ao seu pleomorfismo, este parasito já foi considerado um fungo, esporozoário e 

até mesmo cisto de outros organismos (Stensvold & Clark, 2016). Apenas nas 

últimas décadas, avanços nos estudos sobre a biologia de Blastocystis spp 

foram alcançados (Tan, 2008; Roberts et al., 2014).Os estudos moleculares 

baseados na técnica da PCR levaram à identificação de 17 subtipos (ST) e, 

entre eles, nove que podem causar infecção em humanos com prevalência 

variada (El Safadi et al., 2014; Salvador et al., 2016). De fato, apenas 4 são 

comuns (ST1, ST2, ST3 e ST4) e representam cerca de 90% dos subtipos 

isolados (El Safadi et al., 2014). A maioria das infecções no homem é atribuída 

ao subtipo ST3 (Salvador et al., 2016). 

De acordo com o consenso taxonômico, devido à sua extensa 

diversidade genética, todas as espécies do gênero Blastocystis receberam a 

mesma denominação, independente do hospedeiro. Assim, a espécie antes 

chamada de Blastocystis hominis agora é denominada como Blastocystis spp. 

(Del Coco et al., 2017). 

Blastocystis spp. é um protozoário entérico que habita o intestino grosso 

de seres humanos e muitos animais. É o parasito mais comumente achado nas 

pesquisas coproparasitológicas (Kurt et al., 2016). Estima se que mais de um 

milhão de pessoas sejam colonizadas ao redor do mundo (Del Coco et al., 

2017). As altas taxas de prevalência estão associadas a baixos niveis 
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socioeconômicos, sugerindo que a transmissão aumente com a deficiência de 

saneamento básico, proximidade com animais domésticos e gado e 

fornecimento de água de poços artesianos e riachos (Roberts et al., 2014; Kurt 

et al., 2016). O consenso geral é de que a transmissão desse parasito seja via 

fecal-oral (Bart et al., 2013; Basak et al., 2014). 

A classificação taxômica do Blastocystis spp é: reino Protista, filo Bigyra, 

classe Blastocystea, ordem Blastocystida, familia Blastocystidae, gênero 

Blastocystis. 

Apesar de ainda não haver consenso sobre o ciclo biológico do parasito, 

existem algumas hipóteses e entre elas a proposta de ciclo do Blastocystis spp. 

representada na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ciclo biológico de Blastocystis spp. Adaptado de: Roberts et al., 2011 

 

O parasito é achado com frequência similar em amostras fecais de 

pacientes sintomáticos e assintomáticos. Porém, ele tem sido detectado como 

o único agente causador de infecções gastrointestinais em que os pacientes se 

queixam de sintomas como dor abdominal, diarreia, náusea, vômito, inchaço e 

anorexia. Além disso, Blastocystis spp. também foi incriminado na etiologia de 

infecções dermatológicas, em que as queixas mais frequentes foram urticária e 
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prurido palmar e/ou plantar, assim como artrite infecciosa (Kurt et al., 2016; Del 

Coco et al., 2017). 

O exame parasitológico de fezes é o método de escolha para 

diagnóstico, feito através da detecção de formas evolutivas desse parasito 

(Figura 6). Para diferenciar suas formas, a cultura tem sido empregada e 

considerada um método muito sensível (Gasparini & Portella, 2005). 

 

 

 

Figura 6. Formas vacuolares de Blastocystis spp. em amostra fecal, 

coradas com lugol. Foto do autor. 

 

 

Em pacientes assintomáticos, o emprego de drogas para tratamento 

deve ser avaliado pela equipe clínica. Por outro lado, em pacientes 

sintomáticos com persistência de sintomas, e excluindo-se outras causas de 

enterocolite, recomenda-se iniciar o tratamento com metronidazol (Salvador et 

al., 2016). 

 

2.2.4. Strongyloides stercoralis 

 

S. stercoralis. é um geohelminto, endêmico em regiões tropicais e 

subtropicais, o qual se estima infectar aproximadamente 100 milhões de 

pessoas no Sudeste Asiático, América latina, além do norte e sudeste dos 

Estados Unidos. A ocorrência desse parasito em países desenvolvidos é 

explicada pela entrada de imigrantes provenientes de áreas endêmicas de 

regiões tropicais e sua concentração em aglomerados urbanos que criam 

condições favoráveis para a disseminação (Keiser & Nutman, 2004; Sadjad et 
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al.; 2013). O gênero Strongyloides contém cerca de 50 espécies que são 

parasitos obrigatórios de vertebrados e duas delas infectam humanos (S. 

stercoralis e S. fulleborni). S. stercoralis foi inicialmente descrito em soldados 

franceses que apresentavam diarreia crônica no Vietnam. Por outro lado, S. 

fulleborni – parasito natural de símios do Velho Mundo - foi verificado em 

infecções humanas em regiões florestais e de savana no Continente Africano 

(Sadjad et al.; 2013).  

A classificação taxonômica desse parasito é reino Animalia, filo 

Nematoda, classe Secernentea, ordem Rhabditida, família Strongyloididae, 

gênero Strongyloides. 

S. stercoralis habita geralmente o duodeno e jejuno proximal e tem seu 

ciclo descrito na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ciclo biológico de Strongyloides stercoralis Adaptado de: https://www.cdc.gov. 

 

Os sintomas relatados de estrongiloidíase geralmente são anorexia, 

náusea, dor e distensão abdominal, além de constipação intestinal. Na pele, 
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observa-se o“larva currens”, uma forma serpiginosa, migratória, com urticária 

(Sadjad et al.; 2013). 

O diagnóstico é baseado na identificação microscópica das larvas nas 

fezes, por técnicas como Rugai (Rugai et al., 1954) e Baermann-Moraes 

(Moraes et al., 1948), baseadas no termo-hidrotropismo das larvas (Figura 8). 

Entretanto, a análise do fluido duodenal para diagnóstico desse parasito é mais 

sensível. Além disso, as larvas também podem ser encontradas em fluidos 

pleural e peritoneal, linfonodos, escarro e urina. Pesquisas sorológicas 

empregando o teste imunoenzimático (ELISA) são sensíveis, porém pouco 

específicas, ao passo que técnicas moleculares, como PCR em tempo real são 

altamente específicas (Gasparini & Portella, 2005). 

 

 

Figura 8. Larva  rabditóide de S.  stercoralis em amostra fecal. Foto do autor. 

 

O tratamento de escolha é feito com Ivermectina nas formas não 

complicadas da infecção, obtendo se taxas de cura de até 100%. Também são 

empregados o Tiabendazol, o Cambendazol e o Albendazol – entretanto - nas 

formas complicadas o Tiabendazol permanece como droga de escolha por ter 

sua eficácia terapêutica clinica e cientificamente comprovada (Gasparini & 

Portella, 2004). 

 

2.2.5. Giardia lamblia 

 

Giardia lamblia (sin. G. intestinalis, G. duodenalis) é um protozoário 

intestinal responsável por quadros de diarreia em seres humanos e animais. 

Está entre os parasitos mais comuns em amostras fecais positivas e estima-se 

que cerca de 200 milhões de pessoas na África, Ásia e América Latina 
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apresentam giardíase sintomática (Molina et al., 2011). Surtos de giardíase são 

frequentemente relatados em crianças de idade escolar que frequentam 

creches, em ambientes coletivos fechados além de ser incriminada na etiologia 

da diarreia de viajantes (Osman et al., 2016). 

A transmissão ocorre através da via oral-fecal,e pode acontecer direta 

ou indiretamente entre humanos, contato com animais, consumo de água e/ou 

alimentos contaminados (Sprong et al., 2009) (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ciclo biológico de Giardia lamblia Adaptado de ://www.cdc.gov. 

 

O protozoário é flagelado e apresenta duas formas evolutivas: cisto e 

trofozoíto. Os trofozoítos tem contorno piriforme, medem 12-15 µm de 

comprimento e 5-9 µm de largura. No citoesqueleto, observamos a presença de 

4 pares de flagelos e um disco ventral. Possuem dois núcleos, localizados 

anteriormente, simétricos em relação ao eixo longo. Além disso, observam-se 

nas preparações coradas pela hematoxilina, os corpos parabasais, que 

correspondem ao Aparelho de Golgi (Rey, 2008). 

Os cistos são elípticos ou ovoides e medem cerca de 12 µm de 

comprimento. Em preparações coradas por lugol ou hematoxilina, as estruturas 

../../../../../Felipe/Downloads/HTTP
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internas estão duplicadas em relação ao trofozoíto, ou seja, quatro núcleos 

pequenos, com um cariossoma central e corpos parabasais (Rey, 2008). 

 

A classificação taxonômica desse protozoário é reino Protista, subreino 

Protozoa, filo Sarcomastigophora, subfilo Mastigophora, ordem Diplomonadina, 

família Hexamitidae, gênero Giardia. 

 

A giardíase apresenta um espectro clínico diverso. Se por um lado a 

grande maioria dos indivíduos parasitados é assintomática por outro pode ser 

verificado que alguns apresentam se com quadros de diarreia aguda e 

autolimitada ou persistente, dores abdominais, náuseas, anorexia e vômito. 

O diagnóstico é feito através da identificação de cistos ou trofozoítos em 

amostras fecais concentradas (Figura 10). Recomenda se a coleta de três 

amostras em dias alternados, procedimento que aumenta a sensibilidade do 

teste. Além disso, a detecção de coproantígenos pelo teste imunoenzimático 

(ELISA), testes rápidos por imunocromatografia e PCR em tempo real podem 

ser realizadas. Após o diagnóstico, o tratamento de primeira escolha pode ser 

feito com nitroimidazólicos como Metronidazol, Secnidazol e Tinidazol, com 

eficácia superior a 90%. A remissão dos sintomas pode ocorrer em 5 a 7 dias 

após o início do tratamento. Nas formas crônicas, a melhora pode ser mais 

lenta (Gasparini & Portella, 2005).  

 

  

 

Figura 10.  Formas evolutivas de Giardia lamblia encontradas em amostras fecais. 

Trofozoíto corado pela hematoxilina férrica (A) e cisto corado por lugol (B). Fonte: 

HTTP://www.dpd.cdc.gov/dpdx/Default.htm 

A B 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/Default.htm
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2.2.6. Endolimax nana 

 

O gênero Endolimax compreende um grande número de espécies 

descritas em mamíferos, pássaros, répteis e anfíbios. A ameba E. nana pode 

ser encontrada no cólon e também já foi detectada no apêndice durante 

inquéritos coproparasitológicos. A forma infectante do parasito é o cisto e sua 

transmissão está relacionada – assim como de outros protozoários intestinais – 

ao consumo de água e alimentos contaminados. 

Estima-se que prevalência global de E. nana seja de 13,4% em 

indivíduos saudáveis, o que representaria cerca de 950 milhões de pessoas. 

Baseado em queixas intestinais ou em revisões da literatura nos últimos 20 

anos, esse percentual diminuiu para 3.4%. É importante enfatizar que a maioria 

dos dados epidemiológicos relacionados ao parasito é oriunda de estudos 

gerais sobre parasitos intestinais. Ainda, a maioria dos estudos realizados 

sobre o parasito foi feita em países em desenvolvimento, situados na África e 

América do Sul (Poulsen & Stensvold, 2016). 

Apesar de ser considerado um protozoário intestinal não-patogênico, 

alguns autores defendem o contrário. Poulsen & Stensvold (2016) baseiam-se 

nos poucos artigos disponíveis sobre E. nana, para descrever essa ameba 

como possível agente patogênico, com capacidade de causar diarreia e 

inflamação intestinal. O quadro clínico pode ser sutil, no entanto, é sugerido 

que os sintomas podem se manifestar no caso de uma infecção intensa ou 

ainda, que a patogenicidade possa estar limitada a cepas particularmente 

virulentas. 

É necessária a atualização da taxonomia da E. nana, mas até o 

momento, a classificação é reino Protista, filo Amoebozoa, classe 

Archamoebae, ordem Mastigamoebida, familia Mastigamoebidae, gênero 

Endolimax. 

 

E. nana é uma das menores amebas intestinais que infectam humanos e 

são descritas duas formas: cistos e trofozoítos. O ciclo biológico está 

apresentado na Figura 11. 
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Figura 11. Ciclo biológico de Endolimax nana. Adaptado de: https://www.cdc.gov. 

 

Os cistos apresentam formato esférico ou elíptico. Podem ser maduros 

(com 4 núcleos) ou não. O citoplasma pode conter glicogênio difuso e, em 

certas ocasiões, é possível a observação de pequenos grânulos ou inclusões 

(Figura 12). O trofozoíto mede cerca de 8-10 µm. No núcleo, quando visível em 

preparações coradas, observa-se um cariossoma grande e irregular. O 

citoplasma tem aparência granular e muito vacuolizada. 

 

 

               Figura 12.  Cistos de Endolimax nana em amostra fecal corada pelo Lugol. Fonte: 

Poulsen & Stensvold, 2016 
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O diagnóstico desse parasito baseia-se tradicionalmente na identificação 

microscópica dos cistos nas fezes, tanto através do exame direto quanto após 

o emprego de técnicas de concentração.  

O tratamento com Metronidazol geralmente trata de maneira eficaz a 

infecção por E. nana. 

 

2.3. INFECÇÕES PARASITÁRIAS EM IMUNOCOMPROMETIDOS 

 

Como visto, os ciclos parasitários se perpetuam especialmente em 

países em desenvolvimento, onde as condições sanitárias e pouca higiene 

favorecem a ocorrência de parasitos intestinais. Porém, mesmo em países 

desenvolvidos, onde condições sanitárias adequadas e acesso à educação 

predominam, alguns parasitos têm papel importante no desencadeamento de 

doenças em grupos específicos, como em crianças, pacientes transplantados, 

que fazem uso de imunossupressores e radiação, assim como os que fazem 

hemodiálise (Ferreira, 2000; Barazesh, et al., 2015). 

Algumas populações de imunodeprimidos (hemodialisados, portadores 

de HIV, transplantados, mal nutridos, pacientes que fazem uso de 

corticosteroides e quimioterapia) correm risco de desenvolver quadros mais 

severos de diarreia aguda quando associada à infecção por protozoários 

intestinais comparados a indivíduos saudáveis. A morbidade causada por  

enteroparasitos afeta milhões de pessoas no mundo, e pode aumentar, 

acompanhando o aumento da quantidade de indivíduos imunossuprimidos 

(Marcos & Gotuzzo, 2013). 

A resposta imune contra parasitos, em geral, é dividida em duas amplas 

categorias: imunidade inata, que raramente elimina o parasito, e a adaptativa, 

que geralmente o elimina (Maizels, 2009). Quando se trata de um hospedeiro 

imunocompetente, a resposta contra parasitos é complexa, envolvendo 

mecanismos de defesa humoral e celular. Esses mecanismos envolvem a 

produção de citocinas pró-inflamatórias e a apresentação dos antígenos às 

células T. Células B ativadas também produzem e secretam IgA, impedindo a 

adesão de parasitos extracelulares (Faidah et al., 2016). 

Os indivíduos imunossuprimidos são mais suscetíveis a adquirirem 

infecções parasitárias por protozoários, particularmente devido à disfunção nas 
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células T. Esses parasitos podem desenvolver mecanismos para evadir a 

resposta imune e sobreviver dentro do hospedeiro. Os mecanismos 

subjacentes pelos quais os parasitos intestinais invadem e causam infecção no 

hospedeiro imunocomprometidos permanecem pouco compreendidos (Marcos 

& Gotuzzo, 2013). 

Os pacientes com doença renal crônica (DRC) avançada apresentam 

perda progressiva e irreversível da função renal, dependendo assim, de terapia 

substitutiva, como hemodiálise ou transplante renal. Esses indivíduos são 

caracterizados como imunodeprimidos, ou seja, com sistema imune 

significativamente comprometido (Gil et al., 2013). 

 

2.4. DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

A frequência de DRC vem aumentando significativamente, em parte, 

devido ao aumento da expectativa de vida e, consequentemente, ao 

envelhecimento da população. Sua presença está frequentemente associada a 

outras doenças como diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica 

(HAS). Segundo uma organização global que desenvolve diretrizes para o 

manuseio da DRC, “Kidney Disease: Improving Global Outcomes” (KDIGO), a 

DRC está compreendida em cinco estágios (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Estágios da doença renal crônica Adaptado de: KDIGO, 2013. 

 

Na fase inicial (G1), a função renal está normal e a taxa de filtração 

glomerular (TFG) é maior ou igual a 90 mL/ min/1,73m2 mas já se observa 

lesão histológica. A insuficiência renal funcional ou leve (G2) corresponde a 

uma fase na qual já ocorre início da perda de função dos rins, mas os níveis 

séricos de ureia e creatinina ainda são normais e o ritmo de filtração glomerular 
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está entre 60 a 89 ml/min/1,73m2. Na insuficiência renal moderada (G3), o 

paciente apresenta sintomas relacionados à uremia que variam de discretos a 

severos. Entretanto, alguns pacientes encontram-se clinicamente estáveis, 

apesar de serem observados níveis elevados de ureia e creatinina. Essa fase é 

subdividida em outras duas, (G3a e G3b), nas quais a faixa de ritmo de filtração 

glomerular está compreendida entre 45 a 59 e 30 a 44 ml/min/1,73m2, 

respectivamente. A insuficiência renal grave (G4) caracteriza-se pela 

percepção, pelo paciente, da disfunção renal. Os sinais e sintomas da uremia 

estão mais marcados e a anemia, a HAS, o edema, a fraqueza, o mal estar e 

os sintomas digestivos são os mais precoces. Corresponde a uma faixa de 

ritmo de filtração glomerular entre 15 a 29 ml/min/1,73m2 (KDIGO, 2013). 

A doença renal avançada (G5) corresponde à faixa de função renal na 

qual os rins perderam o controle do meio interno, com função bastante 

alterada. Nesse caso, o paciente encontra-se intensamente sintomático e os 

métodos de terapia renal substitutiva, como a diálise peritoneal, hemodiálise ou 

até mesmo o transplante renal podem ser necessários. Corresponde a um 

ritmo de filtração glomerular inferior a 15 ml/min/1,73m2 (KDIGO, 2013). 

A doença tem um caráter tipicamente degenerativo, em que ocorre 

perda progressiva e irreversível da função renal, e o organismo acaba não 

sendo capaz de manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico (Tayyeb et al. 

2010 e Anding, et al., 2003). Consequentemente, a uremia pode ocorrer e 

resultar no excesso de metabólitos não excretados, como a ureia. O 

aparecimento de um estado de imunodepressão natural pode ocorrer, devido à 

uremia e, subsequentemente, aumentar a incidência de infecções (Manesh, et 

al., 2014). 

A imunodepressão, nos pacientes com DRC, é comumente identificada 

por testes negativos de hipersensibilidade retardada e aumento na frequência 

de infecções, as quais são responsáveis por mais de 40% dos óbitos nesses 

indivíduos (Kulik, et al., 2008). Estima-se que a taxa de óbitos relacionada à 

sepse seja de 100 a 300 vezes mais comum em pacientes submetidos à 

hemodiálise do que na população geral (Manesh, et al. 2014). 

O surgimento de infecções oportunistas pode ser facilitado também por 

condições nas quais a imunossupressão é farmacologicamente induzida para 

tratar doenças autoimunes, alérgicas, desordens inflamatórias bem como a 
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prevenção da rejeição de transplantes (Keiser & Nutman, 2004). Além disso, os 

pacientes submetidos à terapia renal substitutiva – como o transplante renal – 

devem obrigatoriamente fazer uso diário de drogas imunossupressoras. Ainda, 

infecções oportunistas por protozoários em indivíduos imunossuprimidos têm 

sido descritas com bastante frequência na literatura desde os primeiros casos 

da síndrome de imunodeficiência humana, na década de 80 (Brum, et al., 

2013).  

Sendo assim, o diagnóstico visando a identificação e caracterização de 

infecções parasitárias é importante  para o acompanhamento dos pacientes, 

permitindo um tratamento adequado e melhorando tanto sua qualidade quanto 

sua expectativa de vida (Paboriboune, et al., 2014).
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Dados de prevalência da DRC pré-dialítica no Brasil são escassos, 

entretanto, estudos internacionais estimam que existam cerca de 15 milhões de 

portadores de algum grau de disfunção renal (Lugon, 2009). Os estudos sobre 

a prevalência de indivíduos em terapia renal substitutiva demonstram que havia 

quase 100.000 pacientes em diálise no Brasil em 2012, e que a prevalência de 

indivíduos com falência funcional renal era de 700 por milhão de habitantes 

(Sesso et al., 2012) 

Sendo reconhecida atualmente como um problema de saúde pública 

mundial, a DRC tem sido mais amplamente estudada. Um novo modelo 

conceitual, proposto pelo KDIGO possibilitou que profissionais e autoridades de 

saúde – incluindo investigadores – passassem a ver além da doença, ou seja, 

focassem seus antecedentes, prognósticos e fatores de risco. 

A DRC constitui-se em um fator de risco para o desenvolvimento de 

patógenos oportunistas, já que indivíduos com falência renal crônica e 

submetidos à hemodiálise têm a função imunológica significativamente 

comprometida. Dessa forma, estudos vêm sendo desenvolvidos – mais 

recentemente – com o objetivo de avaliar a presença, por exemplo, de 

parasitos em amostras fecais de pacientes com DRC em diálise ou pós-

transplante renal. 

Além disso, observa se que pacientes com DRC em diálise apresentam 

um amplo espectro de sintomas gastrointestinais, especialmente perda do 

apetite, diarreia (aguda ou crônica), náuseas, vômito e dor abdominal. Esses 

achados clínicos são muitas vezes semelhantes àqueles causados por alguns 

enteroparasitos, podendo atuar como fator de confundimento (viés) em 

algumas situações.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar a frequência de infecções por enteroparasitos nos casos de DRC 

em diálise através da análise de amostras fecais e tentar estabelecer 

correlação com achados clínicos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a frequência de infecções por enteroparasitos através de 

coproscopia em pacientes de duas clínicas de hemodiálise da região 

metropolitana do Rio de Janeiro; 

 Comparar os resultados dos exames parasitológicos com amostras 

fecais coletadas de grupo controle; 

 Avaliar o painel dos achados clínicos em indivíduos em diálise e sua 

possível associação com parasitismo (por protozoários ou helmintos); 

 Empregar a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para diagnóstico 

de infecções por Cryptosporidium spp. e diagnóstico e diferenciação das 

espécies E. histolytica / E. dispar; 

 Analisar comparativamente os resultados obtidos através de coproscopia 

com aqueles obtidos através da PCR no diagnóstico de Entamoeba histolytica/ 

E. dispar e Cryptosporidium spp. nas amostras fecais. 
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5. MATERIAL & MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo observacional, comparativo e transversal para o 

qual foi adotada uma amostragem de conveniência. O estudo foi realizado no 

período de fevereiro a dezembro de 2016. 

 

5.1. POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

5.1.1. Pacientes 

 

Indivíduos com DRC submetidos à hemodiálise provenientes das 

clínicas DERT (Depuração Extra Renal e Transplante) e CTRI (Centro de 

Terapia Renal de Itaboraí), localizadas nos municípios de Niterói e Itaboraí, 

respectivamente. Foram aceitos como voluntários na pesquisa pacientes em 

terapia renal substitutiva há mais de 180 dias, sem restrição de gênero e idade. 

 

5.1.2. Grupo controle 

 

Familiar e/ou acompanhante do paciente em hemodiálise, sem DRC 

declarada, que morasse na mesma residência e, portanto, estivesse sujeito aos 

mesmos possíveis fatores de risco.  

 

5.2. COLETA DOS DADOS 

 

Para cada participante, foi feita uma ficha de cadastro numerada, a fim 

de facilitar a identificação de seu material, bem como a elaboração de dados 

estatísticos. As fichas foram preenchidas pelos pesquisadores do estudo com 

dados demográficos e clínicos dos voluntários, às quais também foram 

anexados os dados provenientes dos exames clínicos dos pacientes envolvidos 

na pesquisa (Apêndice). 
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Foi concedido um informativo – em linguagem simples – sobre a 

natureza do trabalho executado, além de um pequeno manual de instruções 

para coleta de amostras fecais (Apêndice). 

A coleta de dados clínicos foi realizada sem conhecimento da presença 

de infecção por enteroparasitos, ou seja, sem conhecer o resultado dos 

exames parasitológicos dos voluntários. Todavia, ao final das análises 

coproparasitológicas, os resultados foram repassados aos médicos assistentes 

das respectivas unidades para que providências relativas ao tratamento fossem 

tomadas. 

 

 

5.3. ENSAIOS LABORATORIAIS 

 

5.3.1. Coleta de amostras fecais 

 

Foram coletadas dois tipos de amostras de cada voluntário – uma de 

fezes frescas e outra de fezes preservadas em formol a 10%, utilizando 

coletores universais previamente rotulados para a identificação dos mesmos. 

Os voluntários foram instruídos a coletarem três amostras em dias alternados  

e acondicionarem – a cada coleta - uma porção pequena de amostra fecal no 

recipiente plástico com líquido preservador. Além disso, deveriam coletar uma 

amostra sem conservante, a qual poderia ser mantida em geladeira por até 24 

horas até o momento da entrega aos pesquisadores do estudo. Em dias 

previamente agendados, as amostras foram entregues à nossa equipe e 

transportadas em caixas de isopor refrigeradas até o Laboratório de 

Parasitologia do Serviço de Patologia Clínica do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP). 

 

5.3.2.  Processamento das amostras fecais 

 

Uma parte da amostra sem conservante de cada voluntário foi 

aliquotada em criotubos e congelada a -20o C para posterior utilização em 

testes moleculares. O restante da amostra fecal foi utilizado para imediata 

realização de exames coproparasitológicos. As amostras obtidas em formol 
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foram usadas apenas para realização de exames coproparasitológicos. Após 

processamento e conclusão do trabalho, todas as amostras foram descartadas. 

As técnicas adotadas para a pesquisa coproparasitológica foram a 

técnica de Hoffman, Pons & Janer (1934) – método de sedimentação 

espontânea, a técnica de Ritchie (1948) -  método de centrífugo-sedimentação 

em formol-éter - e a técnica de Rugai (1954) - para pesquisa de larvas de 

nematóides. 

 

 Técnica de Hoffman, Pons & Janer, 1934 – Pesquisa de Cistos de 

protozoários e ovos de helmintos 

 

Uma suspensão foi preparada, empregando uma parte de fezes para 

aproximadamente 10 partes de água. Utilizando uma gaze dobrada 4 vezes, o 

preparado foi transferido para cálice de sedimentação.  

A esse cálice foi acrescentado água até que o nível do líquido 

alcançasse aproximadamente 2 cm de sua  borda e a  preparação assim obtida 

permaneceu em repouso por 2 horas para que a sedimentação ocorresse. 

Após esse período, uma alíquota do sedimento foi retirada com o auxílio de 

uma pipeta do vértice do cálice e uma gota da mesma, foi depositada sobre 

uma lâmina de microscopia. A lâmina foi coberta com lamínula e a leitura dos 

sedimentos foi realizada em duplicata, por dois diferentes operadores, em 

microscópio ótico (Nikon Eclipse E200®) em objetiva de 10x e 40x. 

 

 Técnica de Ritchie, 1948 – Pesquisa de cistos de protozoários, ovos 

e  larvas de helmintos 

 

Foi preparada uma suspensão de fezes em formol a 10% a qual foi 

filtrada em gaze dobrada quatro vezes para um tubo cônico de centrifugação. A 

esse tubo foi adicionado quatro a cinco mL de éter sulfúrico refrigerado, que foi 

agitado vigorosamente, após cuidadosa vedação com rolha de borracha. Após 

essa etapa o tubo foi centrifugado por um minuto a 1500 rpm. Nessa etapa, 

observou-se a formação de quatro camadas: no fundo do tubo, o sedimento – 

com as formas evolutivas de parasitos, em seguida uma camada de formol, 

depois um tampão de detritos e por fim, mais superficialmente, a camada 
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etérea. Essas camadas superficiais foram removidas e o sedimento formado foi 

colocado sobre uma lâmina de microscopia e observado em microscópio ótico 

Nikon Eclipse E200® com objetiva de 10x e 40x. 

 

 Técnica de coloração por safranina / azul de metileno - Pesquisa de 

oocistos de Cryptosporidium spp. 

 

Na técnica de coloração pela safranina/ azul de metileno foi feito um 

esfregaço do sedimento obtido através da Técnica de Ritchie, de espessura 

delgada, em lâminas de microscopia. Após a secagem das lâminas ao ar, estas 

foram fixadas em solução álcool acido (ácido clorídrico a 3% em metanol a 

100%) por 3 a 5 minutos. Em seguida, as lâminas foram lavadas em água 

corrente e coradas com safranina a 1% em água destilada, por 1 minuto. A 

lâmina assim preparada é aquecida até que ocorra a emissão de vapores, sem 

permitir que ocorra a fervura do corante. A safranina que estava sobre a lâmina 

foi descartada por inversão e a lâmina lavada em água corrente. As lâminas 

foram coradas com azul de metileno 1% por 30 segundos, lavadas novamente 

em água corrente e deixadas secar para que então fossem examinadas em 

duplicata, por dois operadores diferentes em microscópio óptico Nikon Eclipse 

E20 (Nikon), usando objetiva de 100x.  

 

 Técnica de Rugai, 1954 – Pesquisa de larvas termotrópicas, 

principalmente de S. stercoralis 

 

Amostras fecais frescas dos voluntários foram envolvidas em gaze 

dobrada quatro vezes, adquirindo o aspecto de uma “trouxa”. O material foi 

preso com uma presilha na borda de um cálice de sedimentação, contendo 

água aquecida a 45ºC, em quantidade suficiente para entrar em contato com a 

superfície ou borda inferior da “trouxinha”, sem cobri-la. A preparação ficou em 

repouso por uma hora – período suficiente para que as larvas (se presentes na 

amostra) dirijam-se para o fundo do cálice de sedimentação devido ao seu 

termo hidrotropismo positivo. Ao final desse período, foi coletada uma alíquota 

do fundo do cálice com o auxílio de uma pipeta Pasteur e a mesma foi 
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examinada, por dois examinadores, entre lâmina e lamínula em microscópio 

óptico Nikon Eclipse E20 (Nikon do Brasil®), em objetiva de 10x e 40x. 

 

5.3.3. Extração do DNA de amostras fecais 

 

Para este método de extração foi utilizado o Conjunto FastPrep DNA® - 

MP Biomedicals, iniciando pela introdução de 300 µL de fezes, diluídos em 

água destilada, l nos tubos “Lysing Matrix A” fornecidos pelo fabricante. Em 

seguida, foram adicionados 400 µL de solução para lise celular (CLS-VF -

CellLysis/DNA Solubilizing Solution for Vegetation), 200 µL de solução para 

precipitação de proteinas (PPS - ProteinPrecipitationSolution) e 20 µL de 

Polivinilpirrolidona (PVP). 

O tubo contendo a mistura foi transportado até um vórtex para que fosse 

feita a homogeneização e, então, foi inserido no equipamento Magna Lyser® 

(ROCHE), onde ficou por 10 segundos na velocidade 7000 x g para a lise do 

parasito. Em seguida foi feita uma centrifugação por 10 minutos a 20.000g. O 

volume de 600 µL do sobrenadante foi transferido para um tubo do tipo 

eppendorf e a este foram adicionados 600 µL de solução Binding Matrix 

fornecida no kit. O tubo foi agitado suavemente e incubado em temperatura 

ambiente por 5 minutos. Uma nova centrifugação a 20.000g por 1 minuto foi 

realizada. O sobrenadante resultante foi descartado e o precipitado foi 

ressuspenso em 500 µL do reagente Concentrated SEWS-M. Após a 

homogeneização a suspensão foi novamente centrifugada a 20.000g por 1 

minuto. O sobrenadante foi mais uma vez descartado e o precipitado 

submetido à nova centrifugação a 20.000g por 15 segundos. O sobrenadante 

foi descartado e o precipitado ressuspenso em 100 µL do tampão de eluição. A 

suspensão foi incubada por três minutos à temperatura ambiente, seguindo 

uma nova centrifugação a 20.000g por dois minutos e o sobrenadante 

contendo o DNA foi transferido para um novo tubo. 

5.3.4. Purificação do DNA 

Para a realização da PCR em Tempo Real, as amostras passaram por 

uma etapa de purificação do DNA, realizada com o QIAquick PCR Purification 

kit (QIAGEN), seguindo as instruções do fabricante. A alíquota de DNA diluída 
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em solução de TE (Tris-EDTA) foi colocada em um tubo do tipo eppendorf com 

um reagente denominado pelo fabricante como PB na proporção de 1:5. A 

seguir foi feita a homogeneização, e então, o material resultante foi aplicado a 

uma coluna de purificação mantida dentro de um tubo fornecido pelo kit. Após 

centrifugação a 17.900g durante 1 minuto, a coluna foi retirada do tubo e o 

filtrado descartado. A coluna foi novamente encaixada ao tubo e no seu interior 

foram aplicados 750 µL de um tampão de lavagem denominado PE, realizando 

em seguida uma centrifugação a 17.900g por um minuto. Ao fim desta 

centrifugação, o filtrado foi descartado e a coluna foi encaixada em um tubo do 

tipo eppendorf. O DNA foi eluído através da aplicação de 50 µL do tampão de 

eluição na coluna, denominado pelo fabricante como tampão EB. Logo após a 

aplicação deste tampão foi feita a última centrifugação a 17.900g por um 

minuto, na qual o filtrado resultante corresponde a solução de DNA purificada. 

 

5.3.5. PCR em Tempo Real, sistema SYBR Green 

 

5.3.5.1. PCR em tempo real Multiplex para diferenciação do complexo 

E.hystolitica /E. dispar 

 

A PCR-Multiplex em tempo real foi realizada segundo o protocolo de 

Gomes et al. (2014). As sequências alvo foram amplificadas utilizando um par 

de oligonucleotídeos iniciadores específicos para cada espécie (NÜNEZ et al, 

2001). Para E. dispar foram utilizados o EDP1 (5’ATGGTGAGGTTGTAG 

CAGA GA 3”) e o EDP2 (5’ CGATATTGACCTAGTACT 3’) sendo gerado um 

produto de 96 pares de bases (pb). Para E. histolytica, foram utilizados o EHP1 

(5’ CGATTTTCCCAGTAGAAATTA 3’) e o EHP2 (5’ 

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

teve um volume total de 25 µL e tem em sua composição 0,5 µL de uma 

solução 5 µM de cada iniciador (EHP1, EHP2, EDP1 e EDP2), 1,25 pmoles de 

RoxReferenceDye (Invitrogen), 8 µL de água deionizada, 12,5 µL de Platinum 

SYBR Green qPCRSuperMix-UDG (Invitrogen) e 2 µL da solução de DNA 

purificada.  
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A reação de amplificação foi realizada utilizando o termociclador ABI 

7500 System (Applied Biosystems, CA, EUA) sob as seguintes condições: uma 

etapa inicial a 50ºC por dois minutos, uma etapa a 95°C por 2 minutos; 35 

ciclos compostos pelos estágios de 15 segundos a 95ºC e 33 segundos a 55ºC; 

e um estágio final correspondente à curva de dissociação, constituído de 15 

segundos a 95ºC, seguidos de 1 minuto a 60ºC, 15 segundos a 95ºC e 15 

segundos a 60ºC. A visualização da amplificação foi obtida no programa ABI 

7500 System Software (AppliedBiosystems). 

 

5.3.6. PCR em Tempo Real, sistema TAQMAN 

 

5.3.6.1 PCR em tempo real Multiplex para diferenciação de 

Cryptosporidium parvum e C. hominis 

 

A abordagem sistemática para realizar o ensaio consistiu na combinação 

de um ensaio duplex para a detecção do gênero Cryptosporidium e C. parvum, 

e um simplex para a detecção de C. hominis.(JOTHIKUMAR et al., 2008)No 

ensaio duplex as sequências alvo foram amplificadas utilizando um par de 

oligonucleotídeos iniciadores específicos baseados na sequência gênica que 

codifica a subunidade menor do RNA ribossomal, JVAF (5’-

ATGACGGGTAACGGGGAAT-3’) e JVAR (5’- 

CCAATTACAAAACCAAAAAGTCC-3’), e a sonda gênero específica com o 

fluorófilo e supressor JVAP18S (CY5 – 5’-

CGCGCCTGCTGCCTTCCTTAGATG-3’ – BHQ2). Neste mesmo ensaio os 

iniciadores e sonda utilizados para C. parvum foram respectivamente, JVAGF 

(5´- ACTTTTTGTTTGTTTTACGCCG-3’), JVAGR (5’- 

AATGTGGTAGTTGCGGTTGAA-3’) e JVAGP2 (FAM – 5’- 

ATTTATCTCTTCGTAGCGGCG-3’ – BHQ1). No ensaio simplex os iniciadores 

utilizados são o JVAGF e JVAGR (já citados) e a sonda JVAGP1 (FAM – 5’- 

ATTTATTAATTTATCTCTTACTTCGT-3’ – BHQ3). 

O volume total de cada reação foi de 20 μL. Para a reação duplex foi 

utilizado 0,5 μL da solução a 10 μM de cada iniciador, 1μL da solução de 2 μM 
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de cada sonda, 1 μL de água deionizada, 10 μL de Platinum® Quantitative 

PCR SuperMix-UDG com ROX (Invitrogen) e 5 μL da solução de DNA 

purificado nas diluições de 1:2 e 1:20. Para a reação simplex foi utilizado 0,5 μL 

da solução a 10 μM de cada iniciador, 2μL da solução de 2 μM de sonda, 1,2 

μL de água deionizada, 0,8 μL de MgCl2, 10 μL de Platinum® Quantitative PCR 

SuperMix-UDG com ROX (Invitrogen) e 5 μL da solução de DNA purificado, 

nas diluições de 1:2 e 1:20. 

Na amplificação do DNA, utilizando o equipamento 7500 System 

(AppliedBiosystems), ocorreu uma etapa inicial de pré-desnaturação a 50ºC por 

2 minutos e 95ºC por 2 minutos, seguida por 45 ciclos que compreendem uma 

etapa de desnaturação por 10 segundos a 94ºC, hibridização por 33 segundos 

a 55ºC e extensão por 20 segundos a 72ºC.  

5.3.7. Reação de nested-PCR para o gene 18S do rDNA 

As sequências dos oligonucleotídeos utilizados nas reações de 

amplificação para os genes 18S, assim como os tamanhos esperados dos 

produtos formados estão descritos no Quadro 2: 

Iniciadores Sequência de bases ( 5’ – 3’) 
Tamanho dos 

fragmentos (pb) 

18S-1F TTCTAGAGCTAATACATGCG 

1325 
18S SSU-R2 CCCATTTCCTTCGAAACAGGA 

 
18SN-2F GGAAGGGTTGTATTTATTAGATAAAG 

819 – 825 
18S SSU-R4X CTCATAAGGTGCTGAAGGAGTA 

 

  

Quadro 2. Sequência de bases e tamanhos esperados dos fragmentos, de acordo com os    

iniciadores 

 

Para o gene 18S a primeira reação foi utilizado a enzima Taq DNA 

Recombinant (Thermo Fisher Scientific, Inc.) em uma solução tampão contendo 

(NH4)SO2  com concentração final de 1X, dNTP na concentração final de 0,2 

µM (USB, Affymetrix, Inc), MgCl2 fornecido pelo kit na concentração de 2,5μM, 

a Taq na concentração de 1,25U/μL, BSA (bovine serum albumin – Sigma 
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Aldrich Co.)  na concentração de 0,2 µM e os iniciadores Xiao F e SSU-R2 à  

0,2µM de concentração.  Foram adicionados à reação 2 μL de DNA genômico, 

que terá volume final de reação de 25 L. Os ciclos termais começaram com 

uma partida quente a 940C por 5 minutos. Os ciclos seguintes foram 

constituídos por: desnaturação das amostras a 94ºC/30 segundos, hibridização 

dos oligonucleotídeos a 56ºC/ 45 segundos e extensão dos produtos formados 

a 72ºC/ 1 minuto e 30 segundos, em um total de 35 ciclos, com uma etapa 

adicional de extensão a 72ºC/ 10 minutos.  

A segunda reação de nested-PCR para o gene 18S foi realizada em 

condições semelhantes aquelas utilizadas na primeira reação com algumas 

modificações:  os oligonucleotídeos utilizados serão o Xiao 2F e SSU-R4X, 

internos à região maior de 1325 pb, e que geraram produtos de 

aproximadamente 825 pb. O DNA utilizado como molde, corresponde aos 

produtos da primeira reação no volume de 5L, numa reação com volume final 

de 50L. O número de ciclos e as condições termais serão iguais aos da 

primeira reação.  

5.3.8 Análise do polimorfismo do gene 18s do rDNA pela fragmentação 

com enzimas de restrição (PCR-RFLP)  

Para identificação das espécies de Cryptosporidium foi realizado a 

digestão dos produtos da nested-PCR para o gene 18S, com as enzimas SspI 

(Thermo Fisher Scientific, Inc.), utilizando 17 µL de água destilada estéril, 2 µL 

de FastDigest Buffer 1X e 1 µL de FastDigest SspI 1X e 10 µL do produto 

amplificado na nested-PCR, incuba-se primeiramente a reação à 37ºC por 10 

minutos e depois inativa-se a enzima por 65ºC durante 5 minutos. A análise foi 

realizada em gel de agarose a 2,0%. Para enzima VspI (Thermo Fisher 

Scientific, Inc.) foi utilizando 17 µL de água destilada estéril, 2 µL de FastDigest 

Buffer 1X, 1 µL de FastDigest VspI 1X e 10 µL produto amplificado na nested-

PCR, incubando-se primeiramente a reação à 37ºC por 10 minutos e depois 

inativa-se a enzima por 65ºC durante 5 minutos. A análise foi feita em gel de 

agarose 2,0%. 
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5.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram expressos como média ± desvio-padrão ou frequência 

absoluta e relativa. Após investigação da normalidade das variáveis, os testes 

T para amostras independentes ou Mann-Whitney foram utilizados para 

comparar dois grupos independentes na dependência da distribuição da 

amostra. Para comparar as diferenças entre três ou mais grupos, utilizaram-se 

testes de análise de variância complementados pelo teste de Tukey. 

Proporções entre grupos foram analisadas usando o teste qui-quadrado ou 

teste de proporções. Foi considerado significativo valor de P < 0,05. Todas as 

análises foram realizadas utilizando o programa GraphPadPrism® versão 5.0. 
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6. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CAAE número 

45484515.4.0000.5243 em julho de 2015) (Anexo). Todas as atividades foram 

realizadas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice). 
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7.  RESULTADOS 

 

Cento e trinta e nove voluntários foram incluídos no estudo. Desses, 97 

eram pacientes submetidos à hemodiálise e 42, controles. A Tabela 1 contém 

as características gerais da população estudada. 

 

A média de idade da população estudada foi de 55 anos. Foi observado 

equivalência na frequência dos gêneros (aproximadamente 49% eram homens 

Tabela 1. Características gerais de pacientes e controles das duas clínicas de 

hemodiálise avaliadas 

 Total Pacientes Controles P 

n 139 97 42 - 

Idade, anos 55,0 ± 13,6 57,1 ± 11,7 50,1 ± 16,5 0,01 

Masculino 68 (48,9) 54 (55,7) 14 (33,3) 
0,01 

Feminino 71 (51,1) 43 (44,3) 28 (66,7) 

Faixa etária 

     20-30 anos 10 (7,2) 3 (3,1) 7 (16,7) 

0,01 

     31-40 anos 6 (4,3) 4 (4,1) 2 (4,8) 

     41-50 anos 25 (18,0) 19 (19,6) 6 (14,3) 

     51-60 anos 45 (32,4) 30 (30,9) 15 (35,7) 

≥ 61 anos 53 (38,1) 41 (42,3) 12 (28,6) 

Tempo de diálise, anos  - 8,5 ± 9,9 - - 

Ensino fundamental 
incompleto 

- 49 (59,8) - - 

Renda familiar ≤ 1 salário - 62 (44,6) - - 

Acesso à água tratada - 45 (54,2) - - 

Possui animal doméstico - 43 (55,8) - - 

Tabagismo - 10 (15,9) - - 

Etilismo - 15 (23,1) - - 

Dados expressos como n (%) ou média ± D.P. 

Valor de P obtido pelos testes  de Mann-Whitney, qui-quadrado ou teste de proporção. 
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e 51%, mulheres). A idade foi estratificada em faixas etárias, sendo que 7,2% 

dos voluntários tinham entre 20 e 30 anos, 4,3% estavam entre 31 e 40 anos, 

18% entre 41 e 50 anos de idade, 32% entre 51 e 60 anos e 38% tinham idade 

igual ou superior a 61 anos. 

 O grupo de hemodialisados tinha idade média de 57 anos, ao passo que 

os controles eram mais jovens, com 50 anos (P= 0,01). Em relação ao gênero, 

cerca de 56% dos pacientes e 33% dos controles eram masculinos (P= 0,01). 

As faixas etárias também foram comparadas entre os dois grupos quando 

diferença estatisticamente significativa foi encontrada (P=0,01). 

Aproximadamente 43% dos pacientes tinham 61 anos ou mais; no grupo 

controle, 36% tinham média de idade entre 51 e 60 anos. 

 Os pacientes que participaram do presente estudo estavam em 

tratamento de hemodiálise por, em média, 8,5 anos. Mais da metade dos 

pacientes relataram não ter completado o ensino fundamental (60%), ter renda 

familiar igual ou inferior a um salário mínimo (64%), não ter acesso à água 

tratada (54%) e possuir animal doméstico (56%). Ainda, 16% e 23% relataram 

tabagismo e etilismo, respectivamente. 

 As amostras fecais foram coletadas de pacientes e controles dos dois 

centros de hemodiálise. As características gerais dos pacientes dessas clínicas 

estão na Tabela 2. 
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Foram incluídos 42 pacientes da clínica 1. Eles tinham média de idade 

de 59 anos e a maioria era do gênero feminino (52%). Os 55 pacientes da 

clínica 2 tenderam a ser mais jovens com média de idade de 55 anos (P=0,08) 

e a maioria era do gênero masculino (62%). Foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa na frequência de indivíduos que relataram não ter 

completado o ensino fundamental entre as clínicas (67% na clínica 1 vs. 38% 

Tabela 2. Comparação das características gerais dos pacientes das 
clínicas estudadas 

 
Clínica 1 Clínica 2 P 

n 42 55  

Idade, anos 59,5±12,4 55,3 ± 10,9 0,08 

Masculino 20 (47,6) 34 (61,8) 
0,2 

Feminino 22 (52,4) 21 (38,2) 

Faixa etária    

     20-30 anos 2 (4,8) 1 (1,8) 

0,2 

     31-40 anos 0 4 (7,3) 

     41-50 anos 8 (19) 11 (20) 

     51-60 anos 10 (23,8) 20 (36,4) 

≥ 61 anos 22 (52,4) 19 (34,5) 

Ensino fundamental 
incompleto 

28 (66,7) 21 (38,1)* 0,005 

Renda familiar ≤ 1 salário 23 (54,8) 39 (70,9) 0,1 

Acesso à água tratada 33 (78,6) 22 (40,0)* 0,0001 

Convívio com animal 
doméstico 

16 (38,1) 30 (54,5) 0,1 

Tabagismo 5 (11,9) 6 (10,9) 0,8 

Etilismo 4 (9,5) 11 (20,0) 0,1 

Dados expressos como n (%) ou média ± D.P. 

Valor de P obtido pelos testes de Mann-Whitney, qui-quadrado ou teste de 

proporção. 
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na clínica 2, P= 0,005). Ainda, os pacientes da clínica 1 tinham mais acesso à 

água tratada do que os da clínica 2 (78,6 vs. 40,0%, P= 0,0001).  

  

7.1. Coleta de amostras fecais e técnicas laboratoriais  

 

O total de amostras fornecidas e as técnicas utilizadas estão descritos 

na Tabela 3. 

 

Pacientes e controles forneceram 266 amostras (preservadas e frescas). 

Os hemodialisados forneceram um total de 97 amostras fecais preservadas e 

88 amostras coletadas sem líquido preservador (frescas). Por outro lado, os 

participantes do grupo controle forneceram um total de 81 amostras, destas, 42 

preservadas e 39 frescas. Foram obtidos através das técnicas 

coproparasitológicas empregadas no estudo, 278 sedimentos – sendo 139 pela 

técnica de Ritchie e 139 pela técnica de Hoffmann, Pons & Janner.  As 88 

amostras frescas de pacientes e 39 de controles foram empregadas na técnica 

de Rugai e em testes moleculares. Assim, um total de 405 sedimentos foi lido 

Tabela 3. Número de amostras fornecidas pela população do estudo e 
técnicas empregadas 

 
Amostra Preservada  Amostra Fresca  

Total de 
amostras 

examinadas 

Ritchie  Hoffmann  Rugai   

Pacientes 97  97  88  282 

Controles 42  42  39  123 

Total 139  139  127  405 



53 
 

em duplicata – por diferentes avaliadores – sendo 282 amostras de pacientes e 

123 de controles. 

7.2. Frequência de enteroparasitos na população estudada 

 

Os percentuais de amostras positivas e negativas dos 2 grupos no 

exame microscópico estão na Figura 13. 
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Figura 13. Frequência de resultados dos exames coproparasitológicos positivos e negativos 
para enteroparasitos nos pacientes e controles (P=0,25). 

 

Foram avaliadas amostras fecais de 97 pacientes nas quais 50 (51,5%) 

tiveram diagnóstico positivo para enteroparasitos. O grupo controle foi 

composto por 42 voluntários com 26 amostras (61,9%) apresentando resultado 

positivo para algum parasito. 

 A relação dos parasitos encontrados e sua frequência estão na Tabela 

4. 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No geral, através da coproscopia, foi possível detectar uma frequência 

de infecção por enteroparasitos de 54,7%. O protozoário Blastocystis spp. foi o 

parasito mais prevalente, sendo detectado em 59 amostras (42,5%), seguido 

por 25 amostras (17,9%) com E. nana. Além disso, também foram observadas 

7 amostras (5,1%) com Entamoeba histolytica/E. dispar, 3 (2,2%) com larvas 

de S. stercoralis e uma (0,7%) com cistos de E.coli.  

 O enteroparasito Blastocystis spp. foi detectado em 59 das 76 amostras 

positivas do estudo, o que representa 77,6%. Quando a frequência desse 

protozoário foi avaliada entre as amostras positivas dos pacientes, sua 

prevalência atingiu um elevado percentual (80%) uma vez  que foi detectado 

em 40 das 50 amostras positivas para enteroparasitos  desse grupo. A elevada 

frequência do parasito se manteve entre os controles, tendo sido detectado em 

19 das 26 amostras positivas (73,1%). 

A infecção por protozoários foi mais frequente do que a causada por 

helmintos. O parasito S. stercoralis foi o único helminto observado, com três 

(3,1%) amostras fecais positivas dentre os 97 pacientes estudados. Dentre os 

controles, todas as amostras foram negativas com a técnica de Rugai. Ao 

Tabela 4. Enteroparasitos detectados através da coproscopia em 
amostras de pacientes e controles 

 
Total  Pacientes  Controles  P 

N 139 97 42  

Blastocystis spp. 59 (42,5) 40 (41,3) 19 (45,3) 0,66 

Endolimax nana 25 (17,9) 16 (16,5) 9 (21,4) 0,49 

Entamoeba histolytica/E. 
díspar 

7 (5,1) 3 (3,1) 4 (9,5) 0,11 

Strongyloides stercoralis 3 (2,2) 3 (3,1) 0 - 

Entamoeba coli 2 (1,4) 1 (1,1) 1 (2,4) 0,56 

Negativos 63 (45,3) 47 (48,5) 16 (38,1) 0,25 

Dados expressos como n (%) 
Valor de P obtido por teste de proporção 
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considerar apenas as 50 amostras positivas de hemodialisados, a frequência 

da infecção de S. stercoralis foi de 6%. 

A infecção parasitária foi similar entre os grupos do estudo. Com 

exceção dos infectados por S. stercoralis, todos os parasitos foram 

encontrados com frequência semelhante entre pacientes e controles não tendo 

sido observada diferença estatisticamente significante entre os grupos 

estudados (P> 0,05). 

 A distribuição da frequência de infecção por enteroparasitos nas duas 

clínicas está na Tabela 5. 

  

Ao compararmos os achados dos testes coproparasitológicos das 

clínicas, observamos resultados similares entre eles.  A frequência de 

enteroparasitos foi semelhante entre as clínicas, tanto no grupo de pacientes 

quanto no controle (P> 0,05). 

Através da microscopia, alguns voluntários tiveram diagnóstico positivo 

para apenas um parasito, enquanto outros apresentaram co-infecções. Esses 

dados são apresentados na Tabela 6.   

Tabela 5. Enteroparasitos detectados através da coproscopia em amostras de 
pacientes (Pac) e controles (Cont) nas duas clínicas estudadas 

 
Clínica 1  Clínica 2 P 

 

Pac 
(n=42)  

Cont 
(n=16)  

 
Pac 

(n=55)  
Cont 

(n=26)  
Pac Cont 

Blastocystis spp. 18 (43) 7 (44)  22 (40) 12 (46) 0,83 1,00 

Endolimax nana 9 (21) 4 (25)  7 (13) 5 (19) 0,28 0,72 

Entamoeba histolytica/ E. dispar - -  3 (5) 4 (15) - - 

Strongyloides stercoralis 1 (2) -  2 (3) - - - 

Entamoeba coli - 1 (6)  1 (2) - - - 

Total 28 (67) 12 (75)  35 (64) 21 (81) 0,83 0,72 

Dados expressos como n (%) 
Valor de P obtido pelo teste de Fisher. 
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A infecção por uma só espécie parasitária (monoparasitismo) foi mais 

frequentemente encontrada do que infecções mistas (poliparasitismo) em 

ambos os grupos com significância estatística sendo alcançada nos pacientes 

(74 vs. 26%; P= 0,01), mas não nos controles (76,9 vs. 23,1%; P = 0,06). 

A Tabela 7 mostra uma análise de regressão logística multivariada na 

qual foi testada associação de variáveis selecionadas com positividade na 

coproscopia. 

 

 

 

 

Tabela 6. Frequência de mono e poliparasitismo em amostras fecais 

positivas de pacientes e controles de duas clínicas de hemodiálise 

 Pacientes  Controles 

 n (%) P  n (%) P 

Monoparasitismo 37 (74,0) 
0,01 

 20 (76,9) 
0,06 

Poliparasitismo 13 (26,0)  6 (23,1) 

Dados expressos como n (%) 

Os valores de P foram obtidos através do teste de qui-quadrado. 

Tabela 7.  Análise da associação de parâmetros selecionados dos hemodialisados 
com o risco de infecção por parasitos 

 Risco (95% IC) Valor de P 

Higienização inadequada dos alimentos  0,95 (0,30 – 2,96) 0,92 

Ingestão de alimentos crus 0,85 (0,32 – 2,26) 0,74 

Contato com animal doméstico 0,57 (0,20 – 1,59) 0,28 

Sem acesso à água tratada 1,57 (0,56 – 4,37 0,38 

Renda Familiar ≤ 1 salário mínimo 1,63 (0,56 – 4,68) 0,36 

Escolaridade ≤ Fundamental incompleto 0,50 (0,17 – 1,46) 0,20 

Não- brancos 1,76 (0,59 – 5,23) 0,31 

Masculino 0,79 (0,27 – 2,30) 0,66 

Idade > 60 anos 0,99 (0,95 – 1,04) 0,92 

Valor de P obtido através  de regressão logística multivariada. 
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Através do valor de P encontrado, nenhum parâmetro selecionado foi 

considerado estatisticamente significante de risco para infecção por 

enteroparasitos. Porém, observa-se uma tendência de maior risco para 

infecção parasitária entre os indivíduos que relataram não ter acesso à água 

tratada (57%), com renda familiar menor ou igual a um salário mínimo (63%) e 

os não brancos (76%). Ainda, o contato com animal doméstico e a baixa 

escolaridade, dentre outros fatores, pareceram não influenciar na chance de 

infecção por parasitos entre os indivíduos avaliados. 

 

7.3. Correlação dos achados com aspectos clínicos 

 

Os dados dos exames parasitológicos de fezes foram correlacionados 

com a descrição – pelos pacientes – de sinais e sintomas supostamente 

relacionados à infecção por enteroparasitos, os quais foram estratificados na 

Tabela 8. 
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Tabela 8.  Frequência dos achados clínicos relatados pelos hemodialisados segundo a infecção por enteroparasitos  

 n Adinamia 
Dor 

abdominal 
Náusea 

Abdome 
aumentado 

Fisiose Constipação Diarreia 
Sem 

sintomas 

Blastocystis spp. 28 6 (21,4) 4 (14,3) 2 (7,4) 7 (25,0) 9 (32,1) 9 (32,1) 2 (7,4) 10 (35,7) 

Blastocystis spp. + Endolimax 
nana 

9 1 (11,1) 1 (11,1) 2 (22,2) 1 (11,1) 3 (33,3) - 2 (22,2) 4 (44,4) 

Blastocystis spp. + E. 
histolytica/E. díspar 

1 - - - - - - - 1 (100) 

Blastocystis spp.+ Endolimax 
nana + E. histolytica/E. díspar 

1 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) - 1 (100) - 

Blastocystis spp. + E. coli 1 - - - - - - - 1 (100) 

Endolimax nana 6 1 (16,7) 1 (16,7) - - - - - 4 (66,7) 

E. histolytica/ E. dispar 1 1 (100) - 1 (100) - - - - - 

Strongyloides stercoralis 3 2 (66,7) 2 (66,7) 1 (33,3) 1 (33,3) 2 (66,7) 1(1,33) - - 

Negativos 47 10 (21,3) 5 (10,6) 8 (17,1) 8 (17,1) 9 (19,1) 12 (25,5) 4 (8,5) 9 (19,1) 

 Dados expressos em n (%) E= Entamoeba. 
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Mais de 35% dos pacientes parasitados não apresentaram qualquer 

sintoma. As queixas mais comuns entre os indivíduos com parasitológico de 

fezes positivo eram fisiose e constipação, seguidos de adinamia e dor 

abdominal, para todos os parasitos encontrados.  

Ao avaliar individualmente os agentes de infecção, observa-se que há 

uma distribuição dos sintomas causados por monoinfecção de Blastocystis spp. 

Os pacientes que tiveram esse diagnóstico queixaram-se de constipação e 

fisiose (32% cada), abdome aumentado (25%) e adinamia (21,4%), dentre 

outros sintomas. Porém, 35,7% desses pacientes não apresentaram qualquer 

queixa. A co-infecção de Blastocystis spp. com outros parasitos como E. nana, 

Entamoeba histolytica/E. dispar e E. coli, causou sintomas ainda mais 

inespecíficos, como fisiose, náusea e adinamia. Porém a maioria dos pacientes 

que apresentaram infecções mistas não relataram sintomas. 

Para avaliar se a frequência de queixas relatadas estava relacionada 

com enteroparasitismo foi comparada a proporção dos sintomas entre os 

indivíduos parasitados por Blastocystis spp. (devido a maior detecção desse 

parasito nos positivos) e os negativos. Não houve diferença estatística entre os 

sintomas relatados por hemodialisados com o protozoário em questão e os 

negativos (P> 0,05). Porém foi observada uma tendência à náusea e fisiose 

nos indivíduos parasitados (P= 0,23 e 0,20 respectivamente). 

A monoinfecção por E. nana não foi acompanhada de sintomas na 

maioria (66,7%) dos indivíduos positivos. As queixas mais frequentes relatadas 

nesse caso foram adinamia e dor abdominal (16,7% cada). Todos os  pacientes 

infectados por Entamoeba histolytica/E. dispar e por S. stercoralis relataram 

sintomas gastrointestinais. Com relação a esse último, os mais comuns foram 

fisiose, adinamia e dor abdominal, seguidos por náusea, abdome aumentado e 

constipação.  

Os pacientes negativos para infecções parasitárias apresentaram 

sintomas gastrointestinais, como constipação (25%), adinamia (21%), fisiose 

(19%) e abdome aumentado (17%). 

Os dados relativos ao tempo em diálise segundo a positividade da 

coproscopia também foram analisados (Tabela 9). 
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Os pacientes não parasitados tenderam a estar em tratamento dialítico 

há menos tempo que os parasitados, porém, significância estatística não foi 

observada (6,2 vs. 10,9 anos; P=0,4). Dentre os pacientes com coproscopia 

positiva, aqueles com infecções mistas tenderam a estar em diálise há mais 

tempo, mas, de novo, significância estatística não foi alcançada (12,9 vs. 6,8 

anos, P=0,6). 

7.4. Pesquisa de oocistos de Cryptosporidium spp. através da 

coloração com safranina- azul de metileno 

Dos 139 sedimentos obtidos pela técnica de Ritchie – de pacientes e 

controles – foram confeccionadas 278 lâminas coradas com safranina-azul de 

metileno para pesquisa de oocistos de Cryptosporidium spp. Essas lâminas 

foram lidas em duplicata, por dois avaliadores. Não foram detectados oocistos 

do parasito em qualquer das amostras analisadas pela microscopia ótica.  

7.5. Comparação dos métodos diagnósticos 

 

Foram empregadas técnicas de diagnóstico molecular através da reação 

em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) para a detecção e 

diferenciação de Cryptosporidium spp., C. parvum e C. hominis e para a 

detecção e diferenciação do Complexo E. histolytica/ E. dispar. Os resultados 

estão na Tabela 10. 

Tabela 9. Tempo de diálise dos pacientes com coproscopia negativa ou 
positiva 

 
Tempo de 

diálise, anos  
P 

Negativa (47) 6,2 ± 4,5 
0,4 

Positiva (50) 10,9 ± 12,9 

Monoparasitismo (37) 6,8 ± 6,3 
0,6 

Poliparasitismo (13) 12,9 ± 15,1 

Dados expressos como média ± D.P. 
Valor de P obtido através do teste de qui quadrado. 
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Tabela 10. Comparação entre os métodos diagnósticos para detecção de 
Cryptosporidium spp. e Entamoeba histolytica/E. dispar 

 Pacientes Controles 

 
Hoffmann Ritchie PCR-RT Hoffmann Ritchie PCR-RT 

Cryptosporidium spp. n.a. 0 6 n.a. 0 0 

E.histolytica/E.dispar 3 n.a. 3 4 n.a. 4 

E. = Entamoeba 
PCR-RT- Reação em cadeia da polimerase, em tempo real 
n.a.=não aplicável 

 

 

A RT-PCR detectou a presença de Cryptosporidium spp. em 6 amostras, 

todas de pacientes. Através desse método de diagnóstico, apesar da detecção 

do gênero, não foi possível diferenciar as espécies deste parasito. Nenhuma 

amostra do grupo controle apresentou amplificação para esse parasito, sendo 

assim, consideradas negativas.  

As amostras consideradas positivas para o parasito através da RT-PCR 

foram submetidas ao nested PCR 18S. No gel, é possível observar 11 poços. 

No poço de número 1, foi colocado o padrão de peso molecular, nos poços de 

2 a 7, as seis amostras de pacientes positivas para gênero de Cryptosporidium. 

Nos poços 8, 9 10 e 11, foram alocados a solução “branco”, controle negativo e 

controles positivos para C. parvum e C. hominis respectivamente. A 

observação através de luz ultravioleta revela que duas amostras alocadas nos 

poços 4 e 5 apresentaram peso molecular de 820 pb e assim, amplificação de 

DNA  (Figura 14). 
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Figura 14. Gel de agarose 2% para visualização do nested PCR 18S. 

 

Em seguida, realizou-se o RFLP. Os poços marcados de 1 a 6 foram 

preenchidos com amostras de pacientes positivos para Cryptosporidium spp.  

Os poços 7, 8, 9 e 10, representam respectivamente branco, controle negativo 

e controle positivo para C. parvum e C. hominis. A interpretação do gel de 

agarose sob luz ultravioleta revelou a presença de uma amostra (poço 3) 

classificada como C. hominis (Figura 15). As outras amostras que não foram 

classificadas seguiram para sequenciamento, uma vez que o RFLP foi 

considerado inconclusivo.  

 

Figura 15. Gel de agarose 2% para visualização do nested PCR RFLP 

 

O diagnóstico positivo para Cryptosporidium spp. não foi relacionado 

com qualquer sintoma em 5 pacientes (83,3%). Apenas um paciente se 

queixou de constipação. 
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Através da coproscopia foi possível detectar sete amostras positivas 

para o complexo Entamoeba. histolytica/ E. dispar (três de pacientes e quatro 

de controles).  Todas as amostras com resultado positivo através da 

microscopia foram submetidas a RT-PCR. A técnica molecular empregada para 

evidenciação do complexo confirmou o resultado, detectando três amostras 

positivas de pacientes e 4 de controles, nos mesmos casos identificados pela 

coproscopia. Nas 7 amostras que apresentaram amplificação na RT-PCR, 

apenas a  E. dispar foi detectada. 
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8.  DISCUSSÃO 

As infecções por enteroparasitos ainda representam um problema de 

saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento. Porém, mesmo 

em países desenvolvidos, alguns parasitos têm papel importante no 

desencadeamento de doenças em grupos específicos como os indivíduos 

submetidos à quimioterapia, portadores da AIDS, transplantados e 

hemodialisados (Faidah et al., 2016; Rostami et al., 2007). O número de 

estudos que avaliam o enteroparasitismo em pacientes hemodialisados tem 

aumentado e têm sido demonstradas taxas relevantes de infecção por 

enteroparasitos nesse grupo de indivíduos, especialmente as causadas por 

protozoários. (Kulik et al., 2008; Barazesh et al., 2015). O diagnóstico precoce 

e tratamento dessas infecções pode ter impacto na saúde e qualidade de vida 

desses pacientes (Omrani et al., 2015).  

No presente estudo, foi possível comparar amostras fecais de pacientes 

em diálise com as de um grupo controle representado por familiares dos 

pacientes e que estariam, portanto, sujeitos aos mesmos fatores de risco. A 

maioria dos estudos compara pacientes hemodialisados com população 

atendida em ambulatórios hospitalares. Ao abordar familiares dos pacientes 

que moram na mesma residência, é possível avaliar se pacientes em 

hemodiálise estão mais sujeitos - ou não- a adquirir esse tipo de infecção. Esse 

é considerado um ponto forte e diferencial de nosso estudo. 

De forma similar ao previamente descrito para os pacientes em outros 

trabalhos (Rostami et al., 2007; Barazesh et al., 2015), houve uma ligeira 

predominância do gênero masculino em nossa amostra (55,7%). Entretanto, os 

pacientes estavam numa faixa etária ligeiramente superior (57,1 ± 11,7 anos) 

em comparação a estudos de outros países e brasileiros (Karadag et al., 2013; 

Omrani et al., 2015; Gil et al., 2013).  

Foram avaliados pacientes de duas clínicas da região metropolitana do 

Rio de Janeiro, uma (Clínica 1) no Município de Niterói e outra (Clínica 2) em 

Itaboraí. Assim, algumas características dessas duas cidades devem ser 

consideradas. De acordo com o último censo conduzido em 2010, a densidade 
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populacional de Niterói é 3,640,80 (habitantes/ Km2), enquanto que em Itaboraí 

essa taxa é 506,56. O índice municipal de desenvolvimento humano (MHDI) 

considera fatores como longevidade e qualidade de vida, acesso a educação e 

padrão de vida. O índice de gini é uma dispersão estatística cujos valores 

variam de zero (perfeita igualdade social) a um (perfeita desigualdade). O 

MDHI de Niterói é 0,837 e o índice de gini é 0,5963. Toda a população (100%) 

tem acesso à água potável e 92,7% tem cobertura sanitária. Em Itaboraí, o 

MDHI é 0,693 e o índice de gini 0,4967. A maioria da população (81,7%) tem 

acesso à água potável e apenas 40,3% tem cobertura de saneamento (Faria, 

2017). De acordo com essas características dos municípios pode se considerar 

que os pacientes da clínica 1 podem ser beneficiados por infraestrutura 

sanitária e outros fatores socioeconômicos relativamente melhores que os da 

clínica 2. 

Entretanto, a maioria dos pacientes atendidos pelas clínicas eram 

provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e seu baixo nível 

socioeconômico se refletiu em algumas características. Mais de 50% dos 

pacientes não completaram o ensino fundamental, declararam renda familiar 

inferior a um salário mínimo e não possuíam acesso a água tratada. Sabe-se 

que o acesso à educação é um fator importante na prevenção ao 

enteroparasitismo (Speich et al., 2015). Pelo MDHI um pouco mais elevado, era 

esperado que os pacientes atendidos pela clínica 1 tivessem maior 

escolaridade que os da clínica 2. Porém, a maioria dos hemodialisados 

atendidos pela clínica 1 declarou não ter completado o ensino fundamental, 

enquanto na clínica 2, cerca de 40% dos pacientes declararam o mesmo. A 

baixa escolaridade pode ser justificada por fatores como a enorme densidade 

populacional do município de Niterói, comparado com o de Itaboraí. No Brasil, 

o acesso às escolas e permanência até completar o ensino fundamental no 

país ainda é um problema. A maioria dos pacientes (78,6%) da clínica 1 relatou 

ter acesso à água fornecida por companhia de tratamento, enquanto que na 

clínica 2 esse percentual foi menor (40%). O acesso à água tratada também é 

um fator importante, pois o contágio horizontal se deve, muitas vezes, por água 

contaminada com parasitos, especialmente protozoários (Almeida et al., 2015).  
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Os pacientes da clínica 2 declararam renda familiar mais baixa, maior 

convívio com animais domésticos e mais indivíduos relataram etilismo quando 

comparados aos pacientes da clínica 1. No entanto, não foi observada 

relevância estatística na comparação entre as clínicas e esses fatores 

pareceram não influenciar a probabilidade de infecção por parasitos intestinais.   

Através de análise microscópica, foram detectados 50 (51,5%) pacientes 

e 26 (61,9%) controles positivos para enteroparasitos. Essa frequência de 

infecção parasitária é muito semelhante ao estudo de Gil et al. (2013), 

realizado em Minas Gerais, com amostras de 110 pacientes das quais 51,8% 

foram positivas para enteroparasitos. O grupo controle desse estudo teve 86 

indivíduos e 61,6% apresentaram enteroparasitos. Por outro lado, nossos 

achados foram um pouco mais elevados que os descritos por Kulik et al. 

(2008), que compararam 86 hemodialisados com 146 indivíduos no grupo 

controle encontrando frequência de enteroparasitismo de 45,1% e 26,7%, 

respectivamente.  

As infecções causadas por protozoários foram mais frequentes do que 

aquelas causadas por helmintos em ambos os grupos do estudo. Dentre os 

pacientes, Blastocystis spp. (41,3%), Endolimax nana (16,5%), Entamoeba 

histolytica/ E. dispar (3,1%) e Entamoeba coli (1,1%) foram os protozoários 

encontrados. Strongyloides stercoralis foi o único helminto detectado, presente 

em 3,1% das amostras desse grupo.  Esses resultados mostram tanto uma 

frequência quanto uma maior diversidade de enteroparasitos do que a maioria 

dos estudos semelhantes, do Brasil ou de outras nações. Na Turquia, Karadag 

et al. (2013) avaliaram 142 pacientes e encontraram 23,9% das amostras com 

formas evolutivas de Blastocystis spp. e 2,1% com E. histolytica/E. dispar. 

Barazesh et al. (2015), no Irã, avaliaram amostras fecais de 88 hemodialisados 

e os parasitos encontrados foram Blastocystis spp. (9%), E. coli (6,7%) e E. 

nana (2,3%). Ainda no Irã, Omrani et al. (2015) encontraram uma frequência 

um pouco maior de Blastocystis spp. (14,1%), E. histolytica/E. dispar (2,5%) e 

E. nana em 1,3% das amostras fecais de 78 hemodialisados. Nos estudos 

realizados no Brasil por Gil et al. (2013) e Kulik et al. (2008), o protozoário 

Blastocystis spp. foi detectado em 26,4% e 20,9% das amostras, 

respectivamente. Adicionalmente, também foram encontrados E. nana (20 e 
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16,3%), E. coli (6,4 e 4,7%) e Strongyloides stercoralis (0,9 e 2,3%). 

Curiosamente, dentre os estudos citados, S. stercoralis foi descrito apenas nos 

estudos brasileiros e entre indivíduos em hemodiálise. Rostami et al. (2007) em 

um estudo com transplantados renais observou apenas uma espécie de 

helminto, Hymenolepis nana em 0,3% da população.  

A frequência de Blastocystis spp. no presente estudo é alarmante 

(41,3%) e superior a de outros estudos realizados com imunodeprimidos. 

Paboriboune et al. (2014) relataram uma frequência de 26,3% desse parasito 

no sudeste asiático.  Por outro lado, Megrin et al. (2010) relatou 5,2%; seis 

anos depois, Faidah et al. (2016) encontraram 33,3% de amostras positivas 

para Blastocystis spp. na Arábia Saudita. No Brasil, Kulik et al. (2008), 

diagnosticaram o parasito em 20% das amostras analisadas. As taxas de 

frequência desse parasito nos diversos relatos variam muito entre os países e 

mesmo dentro de um mesmo país, a variação entre as regiões é significante. 

Isso nos permite indagar se o protozoário é realmente relatado nos laudos ou 

se é subnotificado. Interessantemente, apesar de o protozoário ser, 

atualmente, o organismo mais detectado em amostras fecais, certa 

controvérsia permanece, visto que sua patogenicidade ainda é questionada por 

alguns autores (Kurt et al., 2016, Andersen et al., 2016). S. stercoralis foi o 

único helminto detectado no nosso estudo e vale ressaltar que apenas no 

grupo imunodeprimido. Três pacientes apresentaram o parasito e o 

diagnóstico, em especial desse organismo deve ser relatado com urgência. S. 

stercoralis pode habitar o hospedeiro por anos e, em casos de deficiência 

imunológica, causar hiperinfecção, o que pode comprometer outros órgãos. 

Existem alguns estudos que relatam hiperinfecção por S. stercoralis como 

consequência do uso de imunossupressores no transplante renal (Rostami, et 

al., 2007). 

Não foram encontradas diferenças significativas no que se refere a 

prevalência de enteroparasitismo entre os grupos dos hemodialisados e os 

controles nesse estudo. Alguns autores relatam uma frequência maior de 

enteroparasitismo entre indivíduos em hemodiálise (Omrani, et al., 2015; Gil, et 

al., 2013; Faidah, et al., 2016), enquanto outros não relatam tal diferença 

(Rostami, et al., 2007; Karadag, et al., 2013; Azami, et al., 2009). Porém, em 
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comum, esses autores relatam o encontro de enteroparasitos considerados não 

patogênicos como Blastocystis spp., E. nana e E. coli. Interessantemente, 

alguns indivíduos relatam sintomas associados com a presença desses 

organismos quando, após exclusão de outras possíveis causas, os médicos 

decidem pelo tratamento antiparasitário. 

Apesar das disparidades sociais entre as clínicas, não houve diferença 

entre a prevalência dos parasitos. Vale ressaltar que a ameba E. histolytica/ E. 

dispar foi detectada apenas na clínica 2, onde os pacientes relataram ter 

menos acesso a água tratada. Sabe-se que a transmissão pode ocorrer por 

água e alimentos contaminados, o que pode justificar essa diferença de 

prevalência entre as clínicas. 

Foi evidenciado através da coproscopia um percentual maior de 

voluntários infectados por um único parasito. O monoparasitismo foi mais 

comum que o poliparasitismo tanto entre os indivíduos em diálise (74%) quanto 

no grupo controle (76,9%). Esses resultados vão ao encontro àqueles 

reportados por outros autores (Gil, et al., 2013; Karadag, et al.,2013; Azami, et 

al., 2009). Ainda, o parasito mais observado nos casos de infecção mista foi 

Blastocystis spp. No presente estudo, em todos os casos de poliparasitismo, 

esse protozoário foi detectado. As associações de Blastocystis spp. + 

Endolimax nana e Blastocystis spp. + E. coli, são as mais relatados por autores 

brasileiros e estrangeiros (Gil, et al.,2013; Karadag, et al., 2013).  

A comparação entre esses tipos de infecção (mono e poliparasitismo) foi 

relevante no grupo hemodialisado (P= 0,01); nos controles foi observada a 

mesma tendência, mas sem diferença estatisticamente significativa. Esse fato 

pode ser justificado pela diferença no número de indivíduos nos grupos. O 

grupo controle teve aproximadamente a metade de voluntários do grupo de 

pacientes, o que pode explicar o valor de P próximo a significância (P= 0,06). 

Assim, acreditamos que de maneira geral, a prevalência de monoparasitismo 

sobre o poliparasitismo não é ao acaso.  

Alguns aspectos demográficos podem influenciar na probabilidade de 

um individuo adquirir infecção por enteroparasitos. Como por exemplo, acesso 
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à água tratada, escolaridade e renda familiar baixa. Além disso, hábitos 

deficitários na higienização correta dos alimentos, – principalmente legumes e 

verduras – e contato com animais domésticos, também podem ter impacto. 

Esses fatores podem favorecer a disseminação de parasitos – especialmente 

os protozoários, que são transmitidos via fecal-oral.  A maioria dos pacientes 

do nosso estudo relatou esses “fatores de risco” e, por isso, foi avaliada a 

relação de positividade para parasitos com esses aspectos. Apesar de não 

terem sido encontrados valores estatísticos significativos, observamos que os 

indivíduos com renda familiar menor ou igual a um salário mínimo e os que se 

declararam “não brancos” tiveram parasitos detectados nas fezes. Os dados de 

Faria et al. (2017) e Sandoval et al. (2015) suportam nossos achados. Ao 

avaliar voluntários do Rio de Janeiro e Panamá respectivamente, eles 

observaram que o número de participantes infectados era menor em áreas com 

melhores condições sanitárias, econômicas e educacionais. As maiores taxas 

de infecção por enteroparasitos foram nas áreas com privação desses fatores. 

No geral, dados negativos devem olhados com cautela em nosso estudo, 

considerando o pequeno tamanho da amostra. 

Os sintomas causados por parasitos são inespecíficos e podem variar 

entre os indivíduos. Alguns pacientes parasitados não apresentaram nenhum 

sintoma gastrointestinal. Por outro lado, as queixas mais comuns entre os 

parasitados foram fisiose e constipação, seguidos de adinamia e dor 

abdominal, para todos os parasitos detectados. Esses resultados estão de 

acordo com os de Faidah et al. (2015) e Gil et al. (2013) os quais apontam 

fisiose como o sintoma mais frequente. Cerca de 35% dos imunodeprimidos 

desses estudos queixaram-se desse sintoma, que também foi o mais relatado 

no presente trabalho. Esses autores descrevem também que os pacientes se 

queixaram de dor abdominal, adinamia e náusea, entre outros. Assim como no 

presente estudo, Barazesh et al. (2015) destacam que a presença de 

parasitados teve correlação significativa com a dor abdominal. 

Interessantemente, os hemodialisados com coproscopia negativa relataram 

dores abdominais na mesma frequência que aqueles com exame positivo. 

Adicionalmente, alguns dos pacientes com exame parasitológico negativo 
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também apontaram alguns sintomas, entre os quais, os mais comuns foram 

constipação e adinamia. 

Os sintomas gastrointestinais foram muito variados entre os pacientes 

que eram monoinfectados por Blastocystis spp. e os que apresentaram 

infecção por Blastocystis spp. associada à E. nana. As manifestações clínicas 

relacionadas à infecção por Blastocystis spp. ainda são motivo de debate, pois 

indivíduos que apresentam esse parasito podem ser sintomáticos ou não. As 

queixas mais frequentes relacionadas ao protozoário são diarreia, constipação, 

dor abdominal e náuseas. Os trabalhos que realizam identificação de subtipos 

(STs) de Blastocystis spp. indicam os ST1 e ST3 como os mais frequentemente 

associados a infecções crônicas em indivíduos sintomáticos monoparasitados 

(Del Coco et al., 2017). 

Muitos autores reportam a falta de correlação clínica com o parasitismo 

causado por Blastocystis spp (Kurt, et al., 2016, Del Coco et al., 2017, 

Andersen & Stensvold, 2016), porém, sempre chamando atenção para o 

possível potencial patogênico desse parasito. Apesar da inespecificidade, os 

sintomas podem, em longo prazo, causar diminuição da qualidade de vida dos 

indivíduos parasitados.  

Vale ressaltar ainda que no presente estudo, hemodialisados com 

diagnóstico negativo para parasitos intestinais queixaram-se de alguns 

sintomas com a mesma frequência relatada por indivíduos parasitados. Assim, 

sintomas como constipação, fisiose e náusea foram comuns em pacientes 

parasitados ou não por Blastocystis spp. Em um estudo na Espanha, Salvador 

et al. (2016) chamam atenção para o fato de 56% dos pacientes com esse 

parasito serem completamente assintomáticos, 22% apresentarem sintomas e 

outros 22% dos pacientes terem sintomas que poderiam ser atribuídos a outras 

causas. Alguns estudos avaliam a presença de sintomas gastrointestinais mais 

frequentemente encontrados em hemodialisados e todos eles relatam sintomas 

semelhantes aos encontrados no presente estudo (Dong, et al., 2014, Cano et 

al., 2007, Murtagh et al., 2007). Dong et al. (2014) descreveram que a maioria 

dos pacientes submetidos à hemodiálise se queixava de dor abdominal, 

diarreia e constipação. Cano et al. (2007) também relataram que os pacientes 



71 
 

tinham dor abdominal, faziam uso de laxantes (ou seja, sofriam de constipação) 

e tinham síndrome do intestino irritável. Uma revisão sistemática feita por 

Murtagh et al. (2007) menciona que os pacientes submetidos ao tratamento de 

hemodiálise queixam-se frequentemente de fadiga ou cansaço (71%), 

constipação (53%), anorexia (49%),  dor (47%) e  náusea (33%).   

Dores abdominais podem estar associadas a gastrites ou úlceras 

pépticas, relativamente comuns nos primeiros anos de diálise. Esse grupo de 

pacientes pode ser mais suscetível à colite isquêmica devido à episódios de 

hipotensão que podem ocorrer no inicio do tratamento dialítico. Além disso, a 

dieta desses indivíduos, a restrição hídrica, a falta de exercício físico e uso de 

alguns medicamentos podem favorecer a constipação (Dong et al., 2014).  

É comum encontrar relatos de diarreia com E. nana geralmente 

associada a outros organismos que sabidamente causam esse quadro clínico. 

Assim, as infecções por E. nana geralmente são assintomáticas ao ponto 

dessa ameba ser considerada um organismo não patogênico que coloniza o 

cólon. Alguns autores discutem a capacidade da E. nana causar irritação das 

criptas da mucosa intestinal, diminuindo a capacidade de absorção de 

nutrientes, o que poderia causar agravamento da imunossupressão, 

especialmente em indivíduos imunodeprimidos (Poulsen & Stensvold, 2016).   

Todos os pacientes parasitados por S. stercoralis apresentaram 

sintomas gastrointestinais. Dois dos três parasitados (66,7%) queixaram-se de 

adinamia, dor abdominal e fisiose. Este helminto, comum em áreas tropicais e 

subtropicais, infecta milhões de pessoas no mundo e os sintomas mais 

associados a ele são náusea, dor abdominal, diarreia e, em alguns casos, 

obstrução intestinal. Em pacientes imunossuprimidos, deve-se sempre avaliar a 

possibilidade de infecção por esse nematóide, uma vez que a apresentação 

dos sintomas é inespecífica e os casos positivos podem evoluir para uma 

hiperinfecção, com risco de óbito (Sadjadi, et al., 2013). 

Aproximadamente 10% dos voluntários parasitados queixaram-se de 

diarreia, assim como em outros estudos da literatura (Gil et al., 2013; Faidah et 

al., 2015 e Barazesh et al., 2015). Uma queixa frequente do nosso estudo foi a 



72 
 

constipação, que acometeu cerca de 22% dos pacientes parasitados. Esse 

dado não é bem discutido na literatura, podendo estar associado com a 

medicação que esses pacientes usam. Aliás, muitos pacientes relataram o 

aparecimento de constipação após o inicio do tratamento de diálise. Os 

medicamentos quelantes de fósforo, muito utilizados em hemodialisados, estão 

entre os que mais são implicados com esse problema (Sinsakul et al., 2012). 

Os pacientes parasitados tenderam a estar em tratamento dialítico há 

mais tempo que os não parasitados. Apesar da falta de significância estatística, 

observa-se ainda que dentre os positivos, os pacientes com monoinfecções 

tenderam a estar em diálise há menos tempo. Essa avaliação não foi 

encontrada nos estudos que descrevem a interação entre enteroparasitos e 

hemodialisados. Porém, acreditamos que esse resultado ficou comprometido 

pela amostragem. As causas para a menor taxa de infecção entre os pacientes 

que dialisam há menos tempo são desconhecidas. Assim como as maiores 

taxas de infecções mistas em pacientes com mais tempo de diálise.  

O parasito Cryptosporidium spp. infecta o trato intestinal causando 

geralmente diarreia prolongada principalmente em imunodeprimidos. Nesse 

grupo de indivíduos, aparece como um dos parasitos mais comumente 

encontrados e, em especial em pacientes submetidos à hemodiálise (Oliveira et 

al., 2013).  

No presente estudo, para diagnóstico de Cryptosporidium spp. foram 

empregados dois métodos.  Nas amostras fecais de pacientes e controles 

concentradas pela técnica de Ritchie e coradas com safranina e azul de 

metileno, não foram observados oocistos. Quando foi empregado o diagnóstico 

molecular, através da PCR em tempo real, seis amostras (6,2%), todas de 

pacientes apresentaram amplificação para o DNA do parasito. Assim, a técnica 

molecular se mostrou mais sensível para detecção de Cryptosporidium spp. 

Tal como no presente estudo, Gil et al. (2013) e Turkcapar et al. (2002) 

detectaram a presença de Cryptosporidium spp. apenas no grupo de 

hemodialisados (26,4% e 20,3%). Nos grupos controles (com população 

saudável) dos dois estudos não foram encontradas amostras positivas para o 
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parasito. Porém, vale ressaltar que Gil et al. (2013) empregaram a técnica de 

ELISA para detectar coproantígenos de Cryptosporidium spp. e Turkcapar et al. 

(2002) detectaram o parasito através de microscopia. Adicionalmente, Baiomy 

et al. (2010) e Kulik et al. (2008) encontraram frequências de infecção por 

Cryptosporidium spp semelhantes em seus estudos - 3 e 4,7%, 

respectivamente – através de microscopia ótica.  Por outro lado, Seyrafian et 

al. (2006), no Irã, detectaram o parasito numa frequência maior (11,5%) através 

da microscopia.  

Van den Bossche et al. (2015) realizaram uma comparação entre a 

microscopia e testes rápidos – incluindo RT-PCR – para detecção e 

diferenciação de parasitos. Estes pesquisadores concluíram que especialmente 

para Cryptosporidium spp., o RT-PRC apresenta sensibilidade e especificidade 

excelentes, próximos ou iguais a 100%. Esses resultados são melhores que os 

da microscopia. Os autores sugerem ainda que o diagnóstico molecular pode 

ser uma ferramenta auxiliar importante na detecção e diferenciação desse 

parasito, principalmente em países em desenvolvimento e em situações de 

surtos, quando outras técnicas podem não estar disponíveis (Bossche et al., 

2015).  

Conforme observado, as frequências de detecção do parasito variam, 

assim como o método diagnóstico aplicado. Porém, vale ressaltar que o 

parasito é comumente encontrado e seu tratamento, mesmo em infecções 

assintomáticas, deve ser realizado a fim de evitar transmissão. 

A forma mais comum de detecção de enteroparasitos é através da 

análise de amostras fecais por microscopia. Trata-se de uma técnica de baixo 

custo, usada há anos. No entanto, é necessária coleta de amostras fecais 

múltiplas e treinamento do avaliador. Nas últimas décadas, a PCR em tempo 

real tem se mostrado uma técnica simples, rápida e sensível. Além disso, o 

sistema de amplificação de DNA automatizado tende a diminuir o risco de 

contaminação cruzada típico da PCR convencional e de outros métodos 

diagnósticos. Apesar da desvantagem apresentada pelos altos custos da RT-

PCR, seu desempenho vantajoso e resultados rápidos garantem seu uso como 
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uma importante ferramenta de diagnóstico para infecção parasitária (Tavares, 

et al., 2011). 

Sendo assim, a inserção desse método na rotina laboratorial poderia 

representar uma alternativa no diagnóstico por microscopia e substituiria de 

maneira eficiente o tempo gasto no laboratório. Além disso, para esse tipo de 

diagnóstico não é necessária a utilização de líquidos preservadores, como por 

exemplo, o formol que contém toxinas carcinogênicas (Coppenraet, et al. 

2009). É uma técnica com boa sensibilidade e especificidade, o que evita a 

liberação de resultados falso-negativos e permite ainda a diferenciação de 

parasitos liberados nos laudos como “complexos”, como por exemplo 

Entamoeba histolytica/ E. dispar. 

O diagnóstico do complexo Entamoeba histolytica/ E. dispar, foi feito 

através da técnica de Hoffman, Pons & Janer que detectou 7 amostras 

positivas, sendo 3 de pacientes e 4 de controles. A RT-PCR confirmou o 

resultado, apresentando – em nosso sistema – a mesma sensibilidade entre os 

métodos. A técnica molecular apresenta melhor sensibilidade para detectar 

DNA dos parasitos, como já é bem discutido na literatura. No presente estudo, 

consideramos a presença de inibidores na amostra ou mutações na região de 

ligação ao iniciador, fatores que podem levar à falta de amplificação de uma 

sequência de diagnóstico. Esses interferentes podem ser incriminados na 

obtenção de resultados falso-negativos, uma vez que esperávamos maior 

sensibilidade do RT-PCR.  Apesar da equivalência da detecção de amebas, a 

técnica molecular apresenta uma vantagem, já que é possível através de uma 

curva de dissociação, diferenciar as espécies. Observou-se então que as 

amostras consideradas Entamoeba histolytica/ E. dispar através da 

coproscopia, são na verdade E. dispar através da RT-PCR. Essa diferenciação 

é importante, pois a ameba detectada é considerada não patogênica e 

raramente causa algum impacto na saúde do hospedeiro. Ao passo que a 

espécie E. histolytica pode causar o quadro clínico de amebíase com graves 

sintomas gastrointestinais, como disenteria sanguinolenta. 

Fotedar et al. (2007) investigaram a prevalência de cistos de amebas em 

pacientes sintomáticos, através de microscopia e diagnóstico molecular. A 
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coproscopia revelou complexos amebianos em 2,9% das amostras e o 

diagnóstico molecular revelou as espécies E. dispar e E. moshkovskii como as 

mais comumente encontradas. De fato, dados atuais indicam que infecções 

causadas por E. dispar sejam talvez 10 vezes mais comuns que as causadas 

por E. histolytica no mundo (Fotedar et al., 2007).  

A RT-PCR para detecção e diferenciação de E. histolytica e E. dispar foi 

provavelmente uma das primeiras técnicas a serem utilizadas no diagnóstico 

molecular, especialmente para investigações epidemiológicas em situações em 

que os cistos tetranucleados são encontrados em amostras de fezes. A 

tecnologia da PCR também facilita os esforços para a identificação de E. 

histolytica em amostras biológicas diferentes das fezes, como por exemplo 

aspirados de abscessos hepáticos, líquido cefalorraquidiano e urina, sempre 

levando em consideração o potencial patogênico dessa espécie parasitária 

(Verweij & Stensvold, 2014).  

Apesar de sua elevada sensibilidade, o emprego da RT-PCR ou outra 

técnica molecular em rotina laboratorial tem – infelizmente  – custo operacional 

e de infraestrutura elevados, tornando seu uso ainda restrito a alguns 

laboratórios comerciais e de pesquisa. 

Estudos posteriores devem ser realizados para que avaliações clínicas e 

epidemiológicas sejam aprofundadas, especialmente nesse grupo de 

pacientes. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados obtidos através de técnicas coproparasitológicas 

indicaram a presença de infecções por enteroparasitos entre indivíduos 

em hemodiálise. 

 Quando comparados com os controles, os achados dos pacientes não 

apresentaram taxas superiores de infecções. 

 A correlação com sintomas foi considerada inespecífica.  

 O uso de técnicas moleculares possibilitou constatar a infecção por 

ameba não patogênica – E. dispar  – em pacientes e controles, além de 

evidenciar, apenas entre pacientes em diálise,  infecções por 

Cryptosporidium spp. que não foram diagnosticadas através da 

coproscopia. 

 Houve boa correlação entre os resultados obtidos através da 

coproscopia e da RT-PCR no que se refere às infecções por E. 

histolytica /E. dispar; entretanto, infecções por Cryptosporidium spp. só 

foram detectadas através da técnica molecular. 
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APÊNDICES 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

Data: _____/_____/_____ 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:___________________________________________ Nº de ordem: _________ 

Data de nascimento: ____/____/____                             Cor: (Pr)  (Pa)  (Br)  (Am)  (Ind) 

Sexo: (F) (M) 

Primeira diálise: ____/____/____     Unidade de diálise:________________________ 

Estado civil: (C) (S) (D) (O)___________    Educação: (N)  (FI)  (FC)  (MI) (MC)  (S) 

CPF:_____________________Telefone:____________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Renda Familiar: 

(   ) até 1 salário mínimo   (   )  2-5 salários mínimos 

(   ) 6-9 salários mínimos  (   ) acima de 10 salários mínimos 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

Função intestinal: (  ) Constipação_____  (  ) Diarreia ______  (  ) Normal _______ 

Estimativa de ingestão líquida total (litros): _____________ 

Possui água tratada na residência?   (     ) Sim  (     ) Não 

Em caso de resposta negativa, especificar a origem da água usada pela família 

................................................................................................................................ 

Apetite: (  ) excelente    (  ) bom   (  ) regular   (  ) ruim 

Refeições predominantes: domiciliar Sim (   ) Não (     ) 
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Hábito de ingerir frutas, legumes e verduras crus: Sim (   ) Não (    ) 

Realiza higienização correta dos alimentos: Sim ( )  Não ( ) 
Como:____________________ 

Possui animais de estimação na residência? Sim (       )   Não (       ) 

 

Flatulência: Sim (     )  Não (    )  Abdômen aumentado: Sim (    )   Não (     ) 

Náusea ou Vômito: Sim (    )   Não (     ) Dor abdominal: Sim (    )   Não (     ) 

Inchaço: Sim (    )   Não (     )  Adinamia (prostração): Sim (    )   Não (     ) 

AVALIAÇÃO FÍSICA 

Doença renal primária: (ND) (NH) (DPA) (GNC)  (Outras)  (Desc) 

Medicação em uso: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Comorbidades: DM (S) (N); HAS (S) (N); Neo (S) (N);  Litíase (S) (N); 

Etilismo (S) (N); Tabagismo (S) (N); DAC (S) (N); Revasc Mioc (S) (N); 

Outras (S) (N): 
__________________________________________________________ 

PAS (mmHg)  

PAD (mmHg)  

 

Peso Seco: ____________Altura: _____________________________________ 

Diurese residual (S) (N)       Volume total: ____________________________________ 
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UFF- Universidade Federal Fluminense 

HUAP- Hospital Universitário Antônio Pedro 

Laboratório Multiusuário de Apoio à Pesquisa em Nefrologia e Ciências 

Médicas- LAMAP  

Laboratório de Parasitologia – LabPar 

Departamento de Patologia – Faculdade de Medicina 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: Avaliação da Frequência de Enteroparasitos e Achados 

Clínicos Correlatos em Hemodialisados 

Instituição que pertence os Pesquisadores Responsáveis: Universidade 

Federal Fluminense 

Nome do voluntário: _______________________________________________ 

Idade: _______ anos 

R.G: _____________________  

Responsável legal (quando for o caso): _______________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

O(A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

Avaliação da Avaliação da Frequência de Enteroparasitos e Sintomatologia 

Associada em Indivíduos com Doença Renal Crônica em Processo de Diálise. 

Este trabalho está sendo feito sob a responsabilidade do Dr. Jocemir 

Ronaldo Lugon e da Dra Yara Leite Adami Rodrigues do Laboratório 

Multidisciplinar de Apoio à Pesquisa (LAMAP) e do Laboratório de 

Parasitologia (LABPAR) do Hospital Universitário Antônio Pedro os quais 

podem ser contactados no telefone (21) 2629-7282 e 2629-9091. 

V. Sa. será esclarecido que este estudo é para um maior conhecimento da 

associação entre Doença Renal Crônica e a probabilidade de aquisição de 

infecções oportunistas por parasitos intestinais e sua participação será em doar 

uma amostra fecal fresca e uma com três alíquotas, coletadas em dias alternados. 

A pesquisa não apresenta riscos e nem causa qualquer tipo de dor ao 

voluntário, sendo uma forma de melhorar as condições de saúde da população. 

O Pesquisador Responsável pela elaboração do teste forneceu todas as 

informações e estará disponível para responder perguntas sempre que o voluntário 



86 
 

tiver novas dúvidas. O voluntário possui total liberdade para entrar em contato com 

os demais pesquisadores envolvidos nesse estudo. 

Os resultados desse estudo serão dados para os voluntários e considerados 

confidenciais, sendo que os dados poderão ser divulgados na forma de 

comunicação científica, mas não será permitida a identificação pessoal do 

voluntário, garantindo aos mesmos total privacidade. 

Eu,RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de_______ 

 

__________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário ou seu responsável legal 
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COLETA DE FEZES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 A amostra pode ser obtida de qualquer evacuação; 

 Para evitar contaminação da amostra, urinar no vaso sanitário antes da evacuação.  

 Para a obtenção da amostra, colete as fezes inicialmente em um recipiente limpo e 

seco.  

 Evite contaminar a parte externa do frasco com fezes. 

 Tampe bem o frasco; 

 Caso visíveis, parasitas ou verme devem ser enviados na amostra fresca (sem 

conservantes). 

 Laxantes são contraindicados para obtenção da amostra. 

 Não há necessidade de encher completamente o frasco. 
 

COLETA DE AMOSTRAS COM CONSERVANTES: 

Coletar 03 (três) amostras de fezes em três dias alternados ou consecutivos, em recipiente 

específico, contendo líquido conservante, misturando as amostras ao líquido conservante.  

A cada dia, deve-se coletar uma pequena amostra das fezes e agitar o liquido, para que o 

conservante alcance todo o material.  

As amostras dos três dias devem ser armazenadas no mesmo frasco (com conservante). 

Não há necessidade de guardar o frasco com conservante em geladeira. 

ATENÇÃO: O líquido conservante contido no recipiente de coleta é tóxico (não ingerir). 

 

COLETA DE AMOSTRA FRESCA (SEM CONSERVANTE): 

Realizar a coleta preferencialmente pela manhã no dia da entrega aos pesquisadores. Se for 

preciso coletá-las no dia anterior, mantê-las armazenadas na geladeira. (Essa amostra deve 

ser entregue o mais rápido possível, para que não estrague). 

Apanhar 03 (três) porções pequenas do mesmo material fecal, em posições diferentes 

(começo, meio e fim das fezes). Em caso de fezes diarreicas, agitar o material e transferir um 

pouco para o frasco seco. 
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