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RESUMO

A criptosporidiose é uma infecção causada por um protozoário que habita o trato
gastrintestinal de animais e dentre eles do ser humano. Em hospedeiros
imunocompetentes, geralmente a infecção é auto-limitada e assintomática, porém a
gravidade é acentuada em imunocomprometidos e crianças, nos quais pode
determinar quadros de diarreia aquosa com muco, podendo causar desidratação,
desnutrição e interferência no desenvolvimento. Sua prevalência apresenta
variações entre diversos grupos populacionais e localidades, com maior frequência
entre crianças com menos de cinco anos, não tendo sido recuperadas informações
do Município de Petrópolis. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi identificar a
frequência de Cryptosporidium sp. em crianças de creche de Petrópolis. Após
sensibilização e adesão ao estudo, foi solicitada a coleta de duas amostras fecais
de dias diferentes sem conservante químico. No laboratório, as amostras foram
aliquotadas, conservadas com SAF e processadas pelas técnica de esfregaço
corado pela Safranina/Azul de Metileno, ensaio imunoenzimático (ELISA) para
pesquisa de antígenos de Cryptosporidium sp. e Ritchie modificado para
identificação de outros enteroparasitos. No período de agosto a setembro de 2018
foram convidados a participar do estudo funcionários e crianças de dois centros de
educação infantil (CEI) em Petrópolis-RJ, dos quais 51/117 (43,6%) aderiram ao
estudo e entregaram amostra fecal. Não foi identificada positividade por
Cryptosporidium sp. entre as crianças e funcionários das duas creches de Petrópolis
por meio das técnicas utilizadas. A positividade para outros enteroparasitos foi
evidenciada em 21,6% (11/51) dos participantes, sendo de 25% (9/36) em crianças,
com maior frequência entre as crianças do CEI de Pedro do Rio e de 13,3% (2/15)
em funcionários, todos do CEI do Centro de Petrópolis. Foi detectada positividade
por Endolimax nana, Giardia duodenalis, Entamoeba coli, complexo Entamoeba
histolytica, Blastocystis sp. e Ascaris lumbricoides, que foi o parasito com maior
frequência. Apesar do perfil socioeconômico epidemiológico das crianças de
Petrópolis não ter interferido na positividade por Cryptosporidium sp., o estudo
possibilitou a detecção de outros enteroparasitos entre protozoários como Giardia
duodenalis e Blastocystis sp. e helmintos como Ascaris lumbricoides. A negatividade
nas amostras de Petrópolis desse estudo pode ter sido ocasionada pelo pequeno
número amostral ou refletir a não circulação do parasito nestes grupos ou mesmo
em Petrópolis.

Palavra-chave: Cryptosporidium sp. Criança. Diagnóstico. Enteroparasito.
Petrópolis



ABSTRACT

Cryptosporidiosis is an infection caused by a protozoan that inhabits the
gastrointestinal tract of animals and among them of the human being. In
immunocompetent hosts, the infection is usually self-limiting and asymptomatic, but
the severity is greater in immunocompromised and children, in whom it may cause
watery diarrhea with mucus and may lead to dehydration, malnutrition and
developmental interference. Its prevalence varies among different population groups
and localities, most frequently among children under five years of age, and no
information was retrieved from Petrópolis, RJ. Thus, the aim of this study was to
identify the frequency of Cryptosporidium sp. in day care centers of Petrópolis, RJ.
After sensitization and adherence to the study, it was requested the collection of two
fecal samples of different days without chemical preservative. In the laboratory, the
samples were aliquoted, preserved with SAF and processed by Safranin / Methylene
Blue stain, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of
Cryptosporidium sp. and Ritchie modified for identification of other enteroparasites.
From August to September 2018, employees and children from two preschool
centers (CEI) of Petrópolis-RJ were invited to participate in the study, of which
51/117 (43.6%) adhered to the study and delivered a fecal sample. No positivity was
identified by Cryptosporidium sp. between the children and employees of the two
daycare centers of Petrópolis through the techniques used. The positivity for other
enteroparasites was evidenced in 21.6% (11/51) of the participants, being 25% (9/36)
in children, with higher frequency among the children of the CEI of Pedro do Rio and
13.3% (2/15) in employees, all from the CEI of the Petropolis Center. Positivity was
detected by Endolimax nana, Giardia duodenalis, Entamoeba coli, Entamoeba
histolyticacomplex, Blastocystis sp. and Ascaris lumbricoides, which was the most
frequent parasite. Although the socioeconomic profile of the children of Petrópolis did
not interfere with the positivity of Cryptosporidium sp., the study made possible the
detection of other enteroparasites among protozoa such as Giardia duodenalis and
Blastocystis sp. and helminths such as Ascaris lumbricoides. Negativity in Petrópolis
samples from this study may have been caused by the small sample number or
reflect the non-circulation of the parasite in these groups or even in Petropolis.

Key words: Cryptosporidium sp.. Children. Diagnostic. Enteroparasite. Petrópolis.
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1- INTRODUÇÃO

A criptosporidiose é uma infecção causada por espécies do gênero

Cryptosporidium, que são protozoários intracelulares com habitat principal no trato

gastrintestinal de uma diversidade de hospedeiros, incluindo o ser humano. Esse

parasito é um dos patógenos entéricos mais comuns mundialmente, afetando tanto

indivíduos imunocompetentes como imunocomprometidos e foi classificado pelo

Center for DiseaseControl (CDC) como um patógeno emergente (ZHU et al., 2000;

MEINHARDT et al., 1996; GUERRANT, 1997).

Cryptosporidium spp. foi inicialmente classificado no filo Apicomplexa e na

classe Coccidia, porém apresenta características que o distinguem de outros

coccídios, como por exemplo a possibilidade de autoinfecção endógena, localização

intracelular e extracitoplasmática na célula do hospedeiro e relativa especificidade de

hospedeiros. De maneira geral, há uma grande dificuldade na identificação das

espécies pela morfologia dos oocistos, sendo necessário a utilização de técnicas

moleculares a fim de identificar a espécie e o genótipo (SMITH et al., 2007; FAYER,

2004).

Em 2015, Clode et al. em um artigo de opinião, revisando publicações de

vários autores, apontaram a capacidade desse parasito de viver fora de células e

sua proximidade a gregarinas. Em 2016, Ryan et al., revisando o tema,

apresentaram a transferência formal desse parasito da subclasse Coccidia, classe

Coccidiomorphea para a nova subclasse Cryptogregaria, inserida na classe

Gregarinomorphea.

A estrutura infectante do parasito é o oocisto, sendo este esférico ou ovóide

com diâmetro entre 4,5 a 5,9 µm, o qual contém em seu interior 4 esporozoítos

periféricos e um corpo residual central. Os oocistos permanecem viáveis a

temperaturas entre 4ºC a 22ºC e sobrevivem a -20ºC. No extremo anterior do

esporozoíto está localizado o complexo apical, o qual é composto por organelas

secretórias e componentes não vesiculares que serão cruciais na adesão, na

invasão e na formação do vacúolo parasitóforo na célula do hospedeiro (DEL COCO

et al., 2009; XIAO et al., 2004; BOULTER-BITZER et al., 2007).
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A transmissão do parasito pode ser interpessoal, caracterizada como

antroponótica, através do contato direto por via fecal-oral ou indiretamente por água

ou alimentos contaminados. Outra forma de transmissão é a zoonótica, sendo os

animais um importante reservatório desse parasito (CHEN et al., 2002).

A duração e a severidade das manifestações clínicas dependem do estado

imune e da idade do hospedeiro infectado, espécie parasitária e dose infectante

(CAREY et al., 2004). Em imunocompetentes, a infecção geralmente é assintomática

ou auto-limitada, sendo a sintomatologia mais comum a diarreia aquosa com muco,

sem sangue e leucócitos (DEL COCO et al., 2009). Em imunocomprometidos, a

infecção pode se disseminar para outros sítios, como os pulmões e a árvore biliar

(MOR et al., 2010).

Segundo Del Coco et al. (2009) as crianças constituem uma população de

risco. Em países em desenvolvimento, a infecção é frequente em menores de um

ano, sendo o gênero Cryptosporidium um dos principais agentes etiológicos de

diarreia neste grupo. A infecção nesta população é considerada uma causa

importante de baixo peso corporal. O impacto da criptosporidiose é maior quanto

menor for a idade dos pacientes infectados.

Na Argentina, Saredi e Bava (1998) detectaram infecção intestinal por

Cryptosporidium spp. em 3,8% de 553 amostras fecais de pacientes pediátricos de 1

mês a 9 anos internados no Hospital de Crianças Ricardo Gutiérrez da cidade de

Buenos Aires. Bera et al. (2014), em um estudo conduzido na Índia com crianças de

até 5 anos de idade, detectaram pelo ensaio imunoenzimático para captura de

antígenos (ELISA) 27% de positividade em 175 amostras fecais.

No Brasil, Mangini et al. (1992) em 241 amostras de crianças com diarreia em

São Paulo-SP verificaram positividade em 17,43% por meio da técnica de formol éter

e esfregaços corados pela auramina e fucsina carbólica. Em Minas Gerais, Gennari-

Cardoso et al. (1996) estudando 94 crianças de zero a doze anos de Uberlândia com

diarreia aguda por meio das técnicas de Ritchie modificada e coradas pelas

safranina a quente e Kinyoun modificado a frio observaram frequência de 4,26%

para Cryptosporidium sp.
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Araújo (2004) realizou um estudo em 4 creches de Taubaté-SP utilizando as

técnicas de concentração em formalina-acetato de etila e esfregaços corados pelo

Kinyoun e obteve positividade em 0,2% (1/456).

No Rio de Janeiro-RJ, Silva et al. (2003), em crianças menores de 10 anos

com diarreia utilizando as técnicas Ritchie modificada e coradas com solução de

safranina a quente e Kinyoun modificada a frio, evidenciaram parasitismo em 3,3 %

(16/485). Já Carvalho-Costa et al. (2006) analisando amostras preservadas em SAF

de 193 crianças com diarreia severa, desta mesma cidade, por meio das técnicas de

Ritchie e coloração por safranina-azul de metileno obtiveram positividade em 18

(9,3%).

Baseado nesse contexto o objetivo desse estudo foi identificar a frequência de

Cryptosporidium sp. em crianças de creche de Petrópolis-RJ por esfregaços fecais

corados pela Safranina a quente e por ELISA para captura de antígenos.
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2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1- O PARASITO

As primeiras observações sobre o gênero Cryptosporidium foram feitas por

Ernest Edward Tyzzer em 1907, o qual descreveu a espécie Cryptosporidium muris

das glândulas gástricas de ratos de laboratório (TYZZER, 1907). Posteriormente, o

mesmo autor publicou uma descrição completa do ciclo biológico e descreveu uma

segunda espécie, também isolada de ratos de laboratório, Cryptosporidium parvum

(TYZZER, 1910; TYZZER 1912). Apesar da primeira descrição ter sido feita em 1907,

foi apenas 70 anos depois que a importância médica e veterinária deste protozoário

foi reconhecida, sendo os primeiros casos em humanos relatados por Nime et al. e

Meisel et al. em 1976.

Cryptosporidium spp. inicialmente foi classificado como um coccídio, porém

por apresentar características que o distingue de outros coccídios como: a

possibilidade de autoinfecção endógena, sítio de infecção, transmissibilidade

cruzada e relativa especificidade de hospedeiros foi inserido em uma família

especifica (SMITH et al., 2007). De maneira geral, há uma grande dificuldade na

identificação das espécies pela morfologia dos oocistos, sendo necessário a

utilização de técnicas moleculares para esse fim, bem como na identificação de

genótipos (SMITH et al., 2007; FAYER, 2004). Em 2015, Clode et al., em um artigo

de opinião apontaram a capacidade de multiplicação e desenvolvimento do parasito

em localização epicelular e extracelular, ambas podendo ocorrer simultaneamente

para a produção em massa de novos oocistos.

Em 2016, Ryan et al., baseado em informações microscópicas, moleculares,

genômicas e bioquímicas demonstraram similaridade entre Cryptosporidium e as

gregarinas, transferiram este parasito para a classe Gregarinomorphea e na nova

subclasse Cryptogregaria, que tem o mesmo como único membro. Gregarinas são

um grupo diverso de parasitos apicomplexos primitivos, grandes e unicelulares que

infectam primariamente os intestinos e outros espaços extracelulares de

invertebrados e vertebrados inferiores como anelídeos, artrópodes e moluscos os

quais são abundantes em fontes de água naturais (RYAN et al., 2016). Esses

microrganismos possuem diversidade na arquitetura e dimensão celular,

dependendo da estratégia parasitária e do ambiente em torno (LEANDER et al.,
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2003; LEANDER, 2008; VALIGUROVÁ, 2012). Essa habilidade de adaptação ao

ambiente é vista também no gênero Cryptosporidium, o qual exibe variedade nas

estruturas celulares de acordo com o meio que o cerca (ALDEYARBI & KARANIS,

2016).

Uma das semelhanças entre Cryptosporidium e as Gregarinas é a habilidade

de completar seu ciclo de vida na ausência de uma célula hospedeira. Hijjawi et al.

(2004), fizeram a descrição do desenvolvimento completo do parasito em cultura

axênica, revelando que Cryptosporidium não é um parasito epicelular obrigatório,

podendo viver fora de células em biofilme ou no lúmen intestinal. Além disso, este

parasito apresenta uma organela de alimentação, chamada epimerito por meio da

qual interage com a célula hospedeira (RYAN et al., 2016).

Outra característica que relaciona o gênero Cryptosporidium com as

Gregarinas é a presença de estágios extracelulares multinucleados (gamont-like) no

ciclo de vida, sendo a mesma observada primeiramente por Hijjawi et al. em 2002.

Posteriormente, Rosales et al. (2005), confirmaram a existência de estágios

extracelulares do parasito em cultura in vitro pelas microscopias: óptica, de

Normarski e de transmissão eletrônica.

São descritas 31 espécies válidas no gênero Cryptosporidium (Quadro 1),

sendo as espécies Cryptosporidium parvum e Cryptosporidium hominis as mais

comuns em humanos (RYAN et al., 2016). Mais de 40 genótipos de vários

hospedeiros vertebrados foram descritos, sendo reportadas diferenças no impacto

clínico de acordo com o genótipo, a espécie e o subtipo (CERTAD et al., 2017).
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Quadro 1 - Espécies válidas do gênero Cryptosporidium sp. e respectivos hospedeiros

Espécie Principais hospedeiros Relatos de Infecção em humanos

Cryptosporidium andersoni Bovinos Relatado

C. baileyi Galinhas Não relatado

C. felis Gatos Relatado

C. meleagridis Aves e humanos Relatado

C. muris Roedores e humanos Relatado

C. avium Periquitos Não relatado

C. parvum Mamíferos Relatado

C. serpentis Répteis Não relatado

C. wrairi Porquinhos da índia Não relatado

C. bovis Bovinos Relatado

C. ryanae Bovinos Não relatado

C. hominis Humanos Relatado

C. canis Canídeos Relatado

C. galli Aves Não relatado

C. molnari Peixes Não relatado

C. cuniculus Coelhos Relatado

C. fayeri Marsupiais Relatado

C. macropodum Marsupiais Não relatado

C. suis Suínos Relatado

C. ubiquitum Ruminantes Relatado

C. varanii Répteis Não relatado

C. scrofarum Suínos Relatado

C. agni Ovinos e Caprinos Não relatado

C. fragile Anfíbios Não relatado

C. rubeyi Esquilos Não relatado

C. viatorum Humanos Relatado

C. huwi Peixes Não relatado

C. scophthalmi Peixes Não relatado

C. tyzzeri Roedores Relatado

C. erinacei Ouriços Relatado

C. Proliferans Roedores, esquilos, equídeos Não relatado
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Fonte: adaptado de Xiao (2004), Zahedi et al.(2016), Slapeta (2013), Holubová et al. (2016) Kvác et al. (2016).

2.2- CICLO BIOLÓGICO

A forma infectante do parasito é o oocisto, sendo este esférico ou ovoide, com

4,5 a 5,9 µm de diâmetro médio. Esse possui 4 esporozoítos em forma de banana e

um corpo residual em seu interior (FAYER, 2004). O oocisto possui 3 camadas

visíveis ao microscópio eletrônico e apresenta uma linha de sutura de onde

emergem os esporozoítos, característica única do gênero Cryptosporidium (FAYER,

2004; PETRY, 2000). A parede do oocisto, rica em ligações de dissulfeto, permite

manter a capacidade infectiva do parasito. Os oocistos são viáveis a temperaturas

entre 4 ℃ e 22 ℃, e sobrevivem a -20 ℃ (DEL COCO et al., 2009).

O corpo residual apresenta elementos necessários à sobrevivência do

parasito. Em seu interior há um vacúolo lipídico, com inclusões proteicas,

ribossomos, citomembranas e grânulos de amilopectina, o que provém nutrição aos

esporozoítos (DEL COCO et al., 2009).

O esporozoíto apresenta forma de vírgula, com o extremo apical afinado ao

lado e o posterior arredondado. Os microtúbulos, situados lateralmente abaixo da

membrana plasmática unidos ao anel polar, percorrem o corpo do esporozoíto do

ápice até a parte média, permitindo assim seu deslocamento e ajudando no

processo de invasão (CAREY et al., 2004).

No extremo anterior do esporozoíto apresenta-se o complexo apical,

composto por organelas secretórias (roptrias, micronemas e grânulos densos) e

componentes não vesiculares (conóide e microtúbulos subpeliculares). Dentre as

organelas secretórias, as roptrias e os micronemas produzem e secretam uma

complexa mistura de proteínas que auxiliam na adesão e invasão da célula

hospedeira (BOULTER-BITZER et al., 2007). Do extremo anterior, surge um vacúolo

que se fusiona com a membrana celular para formar uma interface hospedeiro-

parasito, formando ovacúoloparasitóforo de localização intracelular e

extracitoplasmática (FAYER, 2004). No extremo posterior do esporozoíto se situa o

núcleo e próximo ao mesmo localiza-se uma organela semelhante a uma

mitocôndria (PETRY, 2000).
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O ciclo de vida é monoxeno e geralmente ocorre em células do trato

gastrintestinal do hospedeiro (Figura 1). Esse consiste em diversas fases de

desenvolvimento, incluindo ciclos sexuado e assexuado. Iniciado pela dissolução da

linha de sutura do oocisto, por diferenças de temperatura, pH, presença de sais

biliares e enzimas pancreáticas, por meio do qual os 4 esporozoítos sofrem

excistação (REDUKER, SPEER, BLIXT, 1985; FAYER, 2004). O desencistamento só

é observado em parasitos metabolicamente ativos, e envolve a ação de enzimas

parasitárias e intestinais (BOULTER-BITZER et al., 2007; PETRY, 2004). O contato

direto dos oocistos com o ácido siálico presente nas células intestinais também

constitui um estímulo para o desencistamento (CHOUDHRY et al., 2009). Os

esporozoítos liberados são móveis e invadem ativamente a célula hospedeira

(WETZEL et al., 2005).

Uma organela de fixação ou de alimentação se desenvolve entre o parasito e

o citoplasma celular. Neste local, o parasito cresce e realiza reprodução assexuada

ou fissão múltipla, também conhecida como merogonia. Esse processo dará origem

ao meronte do tipo I com 8 merozoítos em seu interior, esta forma evolutiva é

estruturalmente parecida com o esporozoíto. Após a ruptura do meronte, os

merozoítos liberados invadem novas células epiteliais e desenvolvem em seu interior

um meronte do tipo I ou um meronte do tipo II com 4 merozoítos. A produção de

merontes do tipo I possibilita a capacidade de reciclagem indefinida com a produção

contínua dessas formas evolutivas e justifica juntamente com a autoinfecção a

existência de infecções crônicas persistentes (BOUZID et al., 2013).

Os merozoítos liberados pelo meronte do tipo II parasitam novas células e se

diferenciam em macrogamonte (feminino) e microgamonte (masculino). O

macrogamonte evolui para um macrogameta imóvel feminino uninucleado e

permanece no interior do enterócito. Já o microgamonte se multiplica por fissão

múltipla, originando 16 microgametas móveis que abandonam a célula parasitada

em busca dos macrogametas localizados em outras células intestinais (BOUZID et

al., 2013).

Assim que ocorre a fecundação do macrogameta há a formação do zigoto,

sendo este considerado o único estado diploide do ciclo. Posteriormente, ao adquirir

parede cística, é denominado oocisto e sofrerá o processo de esporogonia. Nesta
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fase, o núcleo diploide sofre uma meiose reducional, dando origem a 4 células

haploides (os esporozoítos) contidas dentro do oocisto. Esta estrutura se libera do

enterócito e é eliminada para o ambiente. Dos oocistos produzidos, 20% sofrem

falha na formação de parede, sendo denominados oocistos de parede fina, os quais

podem romper-se dentro do intestino do hospedeiro e determinar autoinfecção (DEL

COCO et al., 2009).

Figura 1 – Ciclo biológico de Cryptosporidium sp. em células do hospedeiro. Fonte:

adaptado de Bouzid et al., 2013.

O período de pré-patência varia de acordo com o hospedeiro, a espécie do

parasito e a dose infectiva. Nos humanos, este período varia de 4 a 22 dias,

considerando estado imune do indivíduo (DEL COCO et al., 2009). Segundo Fayer

(2004), o período de patência em seres humanos pode variar entre 1 a 20 dias.

Além do ciclo intracelular, este protozoário pode realizar um ciclo extracelular

na luz intestinal ou em biofilme (Figura 2). Em biofilme, artificialmente, dependendo

de fatores do parasito ou do quorumsensing, os esporozoítos são liberados e

transformam-se em trofozoítos. Esses trofozoítos realizam sigizia, que é um

processo de pareamento de trofozoítasponta a ponta ou merogonia durante o
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período de desenvolvimento de merontes do tipo I, sendo os últimos transformados

em merontes do tipo II. A formação do meronte do tipo II representa o início da

reprodução sexuada no ciclo de Cryptosporidiumsp. Os merontes do tipo II liberarão

merozoítas que irão se transformar em macrogametócitos ou microgametócitos.

Apesar dos microgametócitos conterem muitos microgametas em seu interior, não

foi observada a produção de novos oocistos em biofilme aquático (CLODE et al.,

2015).

Na ausência de células hospedeiras, ocorre a produção de dois morfotipos

extracelulares sendo eles estágios similares a gametócitos (gamont-like) ou

gametócitos gigantes (gigantic gamont-like). Essas estruturas provavelmente se

originaram da fase de desenvolvimento dos trofozoítos com o propósito de produzir

maior número demerozoítos e trofozoítos para maximizar o potencial reprodutivo

sem necessitar da fase sexuada (CLODE et al., 2015).

Figura 2 – Proposta de esquema do ciclo de vida de Cryptosporidium sp. fora de
célula hospedeira (em biofilme ou no lúmen intestinal). Fonte: adaptado de Clode et
al., 2015.
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2.3 - PATOGENIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Segundo Kerri et al. (2005), a adesão e a invasão dos esporozoítos são

eventos primários cruciais para o desenvolvimento da patogênese. Durante a

interação com o enterócito, as proteínas de superfície do esporozoíto e as proteínas

secretadas por organelas especializadas do complexo apical facilitam a adesão,

invasão e estimulam a formação do vacúolo parasitóforo. Cryptosporidium entra na

superfície do epitélio intestinal e aloja-se dentro da célula hospedeira (SIBLEY,

2004). A adesão do parasito a superfície do enterócito desencadeia a ativação de

uma cascata de sinalização culminando na perda da função de barreira da mucosa e

na polimerização de filamentos de actina, ocorrendo mudança no citoesqueleto. O

parasito inibe a apoptose celular na fase de trofozoíto e a induz na fase de

esporozoíto e merozoíto. Por meio da liberação de proteases, fosfolipases e

hemolisinas Cryptosporidium sp. determina danos celulares diretos. Os enterócitos

parasitados produzem citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas que induzem

resposta inflamatória e atuam sobre a resposta imune inata e posteriormente

adaptativa. A ação multifatorial agrava o aumento da permeabilidade da mucosa,

alteração da absorção e aumento da secreção que contribuem para a diarreia

(CERTAD et al., 2017).

A apoptose secundária a infecção é um mecanismo defensivo da mucosa,

porémCryptosporidiumtem a capacidade de inibir a morte celular programada em

células parasitadas (DENG, RUTHERFORD, ABRAHANSEM, 2004). Entre 6 e 24

horas após a infecção há a predominância de um efeito anti-apoptótico, de 24 a 48

horas os sinais pró-apoptóticos são mais evidentes e isto permite que o parasito

complete seu ciclo antes da célula sofrer apoptose (OKHYUSEN &CHAPPELL,2002).

A criptosporidiose tem como principal manifestação clínica a diarreia aquosa,

sendo a mesma de intensidade e duração variáveis (MMBAGA & HOUPT, 2017).

Essa heterogeneidade é dependente de fatores do hospedeiro, como estado

imunológico e idade, e do parasito, como dose infectiva (CERTAD et al., 2017).

Segundo Cacció e Pozio (2006), em um artigo de revisão, o sintoma clínico diarreia

está presente em 92% dos casos analisados.
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No hospedeiro imunocompetente a infecção pode determinar três quadros

principais: portador assintomático, diarreia aguda e diarreia persistente que pode

continuar por semanas. Quando a infecção é sintomática o indivíduo apresenta um

quadro de diarreia aquosa, volumosa e com muco, sem sangue e leucócitos. Outros

sintomas apresentados são mal-estar abdominal, vômito, náusea, perda de peso,

anorexia, fadiga e aumento da temperatura corporal. A duração do quadro clínico é

de 9 a 15 dias e a liberação dos oocistos, a princípio intermitente, pode persistir

durante a fase de convalescência (CHEN et al., 2002).

Em imunocompetentes, a diarreia é geralmente autolimitada. Já os

imunocomprometidos e as crianças podem evoluir para uma infecção crônica com

duração de meses. Em pacientes com infecção pelo Vírus da Imunodeficiência

Humana (HIV) ou com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é possível

encontrar o parasito em localizações extra intestinais, como a árvore biliar, fígado,

pâncreas e pulmões (MOR et al., 2010; FAYER, 2004). Em crianças pequenas, a

diarreia crônica quando associada a desnutrição pode ocasionar a morte (CERTAD

et al., 2017).

2.4 -DIAGNÓSTICO

A pesquisa de Cryptosporidium spp. em laboratórios de análises clínicas

ainda se baseia principalmente na detecção microscópica de oocistos em material

fecal associada a colorações, como Ziehl-Neelsen, Kinyoun modificadas e/ou

anticorpos fluorescentes (IFA), bem como por métodos de detecção antigênica.

Embora a microscopia precise de instrumentos relativamente simples e consumíveis

baratos, é trabalhosa, requer um operador capacitado e carece de sensibilidade e

especificidade (RYAN et al. 2016). A utilização de técnicas de concentração, por

flutuação ou sedimentação, do material fecal aumenta a sensibilidade das técnicas

microscópicas (DEL COCO et al.2009),

As técnicas de coloração são geralmente necessárias devido ao fato de que

os oocistos são semelhantes em tamanho e forma às leveduras, a componentes

fecais e outros detritos (RYAN et al., 2016). As principais técnicas de coloração

utilizadas são: coloração de Kinyoun (MA & SOAVE, 1983), safranina azul de

metileno (BAXBY et al., 1984) e Ziehl-Neelsen modificada (HENRIKSEN &POHLENZ,

1981). Essas técnicas coram os oocistos em vermelho e contrastam o fundo (FAYER,
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MORGAN, UPTON, 2000). Embora úteis, estas colorações podem apresentar baixa

sensibilidade, principalmente em amostras com pequeno número de oocistos

(QUÍLEZ et al., 1996; MORGAN et al., 1998). Além dos métodos de coloração

convencional, há os de coloração negativa que utilizam a negrosina, o verde

brilhante ou o verde de malaquita, para corar o fundo da lâmina, leveduras e

bactérias, deixando os oocistos sem coloração (FAYER, MORGAN, UPTON, 2000).

Ignatius et al. (2016) avaliando o uso da microscopia de contrate de fase para

o diagnóstico da criptosporidiose concluíram que essa representa uma metodologia

específica, simples e barata apresentando custo inferior a coloração e ao diagnóstico

molecular e com sensibilidade significativamente associada aos valores da reação

em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) e com os números de oocistos

excretados.

Os limites de detecção de microscopia para Cryptosporidium sp. é de 50.000

a 500.000 oocistos por grama de fezes humanas, associado a infecções leves ou

intermitência, passando despercebidos quando métodos convencionais de detecção

são usados. Devido a intermitência de liberação dos oocistos preconiza-se que

sejam utilizadas três amostras fecais separadas para pacientes imunocompetentes e

duas para pacientes com SIDA no diagnóstico utilizando coloração por Ziehl-Neelsen

(RYAN et al. 2016). Embora úteis para a detecção de oocistos, os métodos

parasitológicos baseado em microscopia de luz são pouco confiáveis, demorados e

não permitem a identificação das espécies de Cryptosporidium (FALL et al., 2003,

JEX et al., 2008b, IGNATIUS et al., 2016).

Outra forma de diagnóstico que utiliza a microscopia é a histopatologia,

realizada geralmente com material de biópsia. Nos cortes histológicos, é possível

visualizar estágios endógenos com a coloração de Giemsa ou hematoxilina-eosina

(O’DONOGHUE, 1995)

Para aumento de sensibilidade no diagnóstico da criptosporidiose tem

sidoutilizado métodos baseados em fundamentos imunológicos para detecção direta

do oocisto por meio de anticorpos marcados, de anticorpos em soro de indivíduos

suspeitos ou de antígenos em material fecal. A não especificidade dos métodos

baseados em anticorpos ocorrem devido à reatividade cruzada com outros

microrganismos (FAYER, MORGAN, UPTON, 2000). Os testes de
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imunofluorescência diretos para detecção de oocistos são amplamente utilizados em

amostras ambientais e de material fecal devido a sua elevada sensibilidade (98,5%-

100%) e especificidade (96%-100%) (JEX et al., 2008b). Porém, a necessidade de

um microscópio de fluorescência e profissional treinado, pode representar um

entrave nos países em desenvolvimento com poucos recursos financeiros, onde a

criptosporidiose é um grande problema de saúde (RYAN et al., 2016).

Outro método de diagnóstico utilizado é a detecção de coproantígenos

solúveis de Cryptosporidium spp.por ensaio imunoenzimático (ELISA) ou

imunocromatográfico. A especificidade do ELISA é elevada (98-100%), porém a

sensibilidade para detecção de coproantígenos pode ser mais baixa do que as

técnicas microscópicas. A pesquisa de coproantígenos têm vantagens sobre a

microscopia como: detecção de infecções pré-patentes, nas quais não há eliminação

de oocistos nas fezes, utilização para triagem rápida e eficácia para trabalhar com

grande quantidade de amostras fecais (JEX et al., 2008b). Uma das limitações de

alguns desses testes é a leitura visual que pode determinar interpretações subjetivas

dos resultados (JOHNSTON et al., 2003; JEX et al., 2008b). Além disso, esses

métodos não permitem a determinação de espécies ou genótipos de

Cryptosporidium sp. envolvidos na infecção (JEX et al., 2008b).

As técnicas moleculares tem apresentado crescente utilização e importância

no diagnóstico da criptosporidiose, pois possibilitam a identificação de espécies e

genótipos. Estas técnicas são aplicadas no estudo da sistemática, em particular na

resolução de problemas taxonômicos, na genética de população e epidemiologia,

melhorando o entendimento da relação parasito hospedeiro (GRECA, 2010). Dentre

algumas técnicas moleculares utilizadas no estudo de Cryptosporidium spp. incluem-

se a reação em cadeia da polimerase convencional (PCR), a nested-PCR (NPCR), a

reação em cadeia pela polimerase em tempo real (RT-PCR) entre outras seguidas

por sequenciamento (ALMEIDA, 2004). Além disso, o uso de métodos moleculares

aumenta a sensibilidade de detecção (CHALMERS & DAVIES, 2010; GRECA, 2010).

Embora as técnicas moleculares sejam rápidas e altamente sensíveis, possuem

limitações, tais como: falso-positivos decorrentes de detecção de ácidos nucléicos

livres de microrganismos não viáveis ou de contaminação laboratorial e interferência

de contaminantes ambientais (FAYER et al., 2000). O sequenciamento constitui uma

etapa final das técnicas moleculares para identificação de espécies, sendo o
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sequenciamento direto do DNA o padrão-ouro para detectar variação genética ou

polimorfismo e pode ser aplicado para genes de única cópia ou múltiplas cópias

(JEX et al., 2008b).

Em amostras ambientais ou de alimentos, diversas metodologias vem sendo

utilizadas. A centrifugação é uma técnica direta, simples e rápida que visa

sedimentar o eluato das amostras de alimentos utilizando velocidade de

centrifugação e períodos de tempo diferentes, podendo haver a associação com

múltiplas soluções de flutuação. Além disso, em alimentos e água, tem sido utilizado

a separação imunomagnética, a qual aumenta a taxa de detecção e

consequentemente a sensibilidade diagnóstica. Nessas amostras utilizam-se,

também, técnicas de coloração, imunofluorescência direta, citometria de fluxo,

microscopia confocal e métodos moleculares (AHMED & KARANIS, 2018).

2.5 -EPIDEMIOLOGIA

2.5.1- CRIPTOSPORIDIOSE NO MUNDO

A infecção em seres humanos por Cryptosporidium sp. é distribuída

mundialmente nas populações urbanas e rurais em países desenvolvidos e em

desenvolvimento, configurando uma distribuição ampla (MEINHARDT et al., 1996).

Nos anos de 1980, as taxas de prevalência da infecção mundial por este parasito em

seres humanos abrangeram em torno de 1% a 30%. Essa variação foi associada a

diferenças geográficas, fatores demográficos, temporais e metodológicos

(CASEMORE, 1990; CASEMORE, SANDS, CURRY, 1985). Meinhardt et al. (1996)

analisaram em um artigo de revisão que durante a década de 1990 as taxas de

prevalência em pacientes com diarreia de países desenvolvidos variaram entre 4% a

30%. Estes mesmos autores relataram taxa média de positividade de 2% para a

população geral e de 4% para as crianças em países desenvolvidos, 4,9% na Ásia e

10,4% na África.

Ainda na década de 1990, segundo O'Donoghue (1995) as taxas de

prevalência em indivíduos assintomáticos variaram de 0 a 2% em países

desenvolvidos e de 0 a 9,8%. em países em desenvolvimento. A alta prevalência de

infecção em países em desenvolvimento foi associada à falta de saneamento, fontes
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de água contaminadas, superpopulação ou contato com animais domésticos

(O'DONOGHUE, 1995).

Em 2013, Lim, Mahdy e Sury reportaram que a criptosporidiose é frequente

em humanos e animais em países do sudeste asiático, como Laos, Vietnam,

Filipinas, Tailândia e Camboja. Na Europa, devido às mudanças climáticas, houve

um aumento de casos na região e a espécie Cryptosporidium hominis foi identificada

como o patógeno mais frequente (BAMAIYI & REDHUAN, 2016; PUMIPUNTU &

PIRATAE, 2018). Em outros países como a Costa Rica, Brasil, Argentina e Estados

Unidos da América, a criptosporidiose é uma grande preocupação devido ao

aumento do número de casos em indivíduos imunocomprometidos e em crianças

(PUMIPUNTU & PIRATAE, 2018).

Cryptosporidium spp. está associado com diarreia severa, aumento da

mortalidade e impacto negativo no desenvolvimento e crescimento das crianças na

África. Surtos de HIV/AIDS, má nutrição, alta taxa de pobreza e falta de saneamento

básico contribuem para a alta prevalência de contágio nesta região (BAMAIYI &

REDHUAN, 2016; SQUIRE & RYAN, 2017). O gênero Cryptosporidium é um dos

patógenos mais comuns responsáveis por morbidade e mortalidade significativa em

paciente com HIV/AIDS. Segundo Wang et al. (2018), apesar do uso da terapia

antiretroviral, as taxas de infecção pelo parasito ainda são altas e representam até

um terço dos casos de diarreia nestes pacientes. Por meio de revisão sistemática e

meta-análise a prevalência geral estimada para Cryptosporidium sp. em pacientes

HIV/AIDS foi de 14% (WANG et al., 2018).

A transmissão deste parasito pode ocorrer de forma direta ou indireta. A

transmissão direta ocorre via fecal-oral por ingestão acidental de oocistos após

excreção dos mesmos nas fezes de animal para animal, de animal para humano ou

vice-versa e entre humanos. A transmissão entre humanos é muito comum em

piscinas, parques aquáticos, creches, hospitais e durante o sexo oroanal. Já a

transmissão indireta está associada principalmente a ingestão de água com oocistos,

a ingestão de alimentos contaminados, fômites como roupas e sapatos expostos a

fezes contaminadas de humanos ou animais e por contaminação ambiental seguida

por ingestão (PUMIPUNTU & PIRATAE, 2018).
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O primeiro e maior surto de transmissão hídrica de criptosporidiose ocorreu

em 1993, em Milwaukee, Estados Unidos da América, no qual foi estimado a

infecção de 403 mil de pessoas com quadro de diarreia aquosa após a passagem

dos oocistos pelo sistema de filtração de água da cidade (MACKENZIE et al.,1994).

Segundo Baldursson e Karanis (2011), durante os anos de 2004-2010, o parasito foi

responsável por 60,3% dos surtos causados por protozoários através de veiculação

hídrica. Em 2018, Efstratiou, Ongerth, Karanis relataram que dentre 381 surtos

determinados por protozoários transmitidos por água, no período de 2011-2016, 63%

tiveram como etiologia Cryptosporidium spp.

A infecção por este gênero está associada a baixa dose infectante, sendo os

oocistos liberados já esporulados. Dessa forma, não necessitam de maturação

externa, apresentam resistência a condições adversas, tendo fácil dispersão no

ambiente (DEL COCO et al., 2009).

O parasito pode infectar espécies de mamíferos, peixes, répteis e aves

(FAYER, 2004). As espécies de Cryptosporidium relacionadas com formas

endêmicas e epidêmicas são Cryptosporidium hominis de transmissão antroponótica

e Cryptosporidium parvum de transmissão zoonótica sendo responsáveis por 90%

dos casos de criptosporidiose em humanos (CACCIÓ & POZIO, 2006).

2.5.2- CRIPTOSPORIDIOSE EM CRIANÇAS

Em 2015, o Global Burden of Disease Study (GBD) considerou

Cryptosporidium sp. como um dos três principais agentes etiológicos responsáveis

pela maioria das mortes por diarreia em crianças menores de 5 anos. O Global

Enteric Multicenter Study (GEMS), em 2013, apresentou o parasito como um dos

quatro principais contribuintes para doenças diarreicas moderadas a graves em

crianças durante os 2 primeiros anos de vida, em todos os locais estudados

(KOTLOFF et al., 2013). A infecção por Cryptosporidium sp. na população infantil

também está associada com desnutrição, retardo de crescimento, alteração da

resposta imune e déficits cognitivos (RYAN, ZAHEDI, PAPARINI, 2016). Segundo

Meinhardt et al. (1996), embora os primeiros relatos de criptosporidiose humana

tenham sido descritos em adultos imunocomprometidos, estudos subsequentes

confirmaram que em muitas regiões do mundo há um pico de incidência entre
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crianças saudáveis de 1 a 5 anos de idade. Nesta faixa etária há maior

susceptibilidade a infecções em relação a adolescentes e adultos devido à

imaturidade do sistema imunológico e à falta de consolidação de hábitos de higiene

(O’ DONOGHUE, 1995).

Em alguns países africanos, crianças representam um dos grupos de alto

risco para a criptosporidiose. A prevalência total de criptosporidiose em crianças de

0 a 15 anos no estado de Borno, na Nigéria foi de 42,9% (ANIESONA & BAMAIYI,

2013). Um estudo realizado em 4 províncias da África do Sul mostrou prevalência de

12,2% em crianças menores de 5 anos, sendo reportada infecção por

Cryptosporidium meleagridis(SAMRA et al., 2012).

Nos Estados Unidos da América, entre os anos 2011-2012, as crianças até 4

anos tiveram o maior número de casos reportados sendo 6,6 casos por 100,000

habitantes. Em países da América do Sul, a criptosporidiose afeta principalmente

crianças e imunocomprometidos, sendo a infecção por Cryptosporidium sp. uma das

causas de retardo do crescimento (BAIMAYI & REDHUAN, 2016).

Laubach et. al (2004) analisaram amostras de crianças com idades entre 0 a

5 anos residentes em duas vilas na cidade de Lake Atitlan, Guatemala. A

positividade obtida no estudo foi de 32% (32/100) através dos esfregaços corados

por Kinyoun modificado. Também foi observada que a faixa etária mais acometida foi

de dois a cinco anos.

Gatei et al. (2006) conduziram um estudo prospectivo para determinar a

prevalência de criptosporidiose em crianças menores de 5 anos atendidas em seis

laboratórios de microbiologia no Quênia. A prevalência obtida foi de 4% (183/4899)

utilizando esfregaços corados por Ziehl-Neelsen, além disso foi feita a NPCR para

diagnóstico de espécie, onde 87% dos fragmentos amplificados pertenciam a

espécie Cryptosporidium hominis (153/175).

Em 2008, Sirisena et al. analisaram 138 amostras diarreicas de crianças

menores de 12 anos atendidas em 5 hospitais no Sri Lanka. A positividade

encontrada foi de 5,7% (8/138) através de esfregaços fecais corados por Ziehl-

Neelsen modificado. No momento do estudo, 73,1% (101/138) das crianças

apresentavam diarreia aquosa e neste grupo 6,9% (7/101) foram positivas para o

parasito.
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Khushdil, Murtaza e Chattha (2016) conduziram um estudo em um hospital

militar em Skarzu, Paquistão. Foram incluídas 53 crianças entre 0 a 12 anos que

possuíam história de diarreia persistente por mais de duas semanas, as amostras

foram analisadas por esfregaço fecal corado por fucsina carbólica e a positividade

obtida foi de 20,8% (11/53).

Nassar, Oyekale e Oluremi (2017) coletaram 180 amostras de fezes de

crianças de 0 a 5 anos atendidas em hospitais no estado de Osun, Nigéria. A técnica

utilizada para detecção do oocisto e de antígenos foi o esfregaço fecal corado por

Ziehl-Neelsen modificado e o ELISA, respectivamente. As prevalências obtidas

foram de 38,3% (72/188) para o esfregaço corado e 46,8% (88/188) pelo ELISA.

No Peru, Silva-Díaz et al. (2016) avaliaram a frequência de infecção por

coccídios intestinais em 325 crianças com idades de seis meses a 10 anos

atendidas em um hospital e compararam as técnicas de coloração por ácido

resistente modificada e ELISA para diagnóstico de Cryptosporidium spp. Os autores

obtiveram positividade para este parasito de 3,7% (12/325) pela técnica de ELISA e

de 3,4%(11/325) pela coloração, observando índice de concordância de Kappa de

0,955. Os autores concluíram baseado na elevada concordância que ambas as

técnicas poderiam ser utilizadas tanto em estudos epidemiológicos como no

diagnóstico de amostras fecais para pesquisa de Cryptosporidium sp.

No México, Quihui-Cota et al. (2017) realizaram um estudo em 3 creches e 2

escolas na região de Cananea, Sonora. Foram analisadas 173 amostras fecais de

crianças com idades entre dois a oito anos, obtendo positividade em 27% (47/173)

pelos esfregaços corados por Kinyoun.

No Brasil, em comunidade, Newman et al. (1999) realizaram um estudo

longitudinal durante 4 anos, em crianças residentes em Gonçalves Dias no Ceará,

identificando oocistos do parasito em 31,2% (58/189) das crianças por meio da

técnica de concentração em formalina-acetato de etila e esfregaços corados pela

auramina e Kinyoun modificado e em 36,9% (58/157) das crianças acompanhadas

por um período de três meses. Também observaram que estas formas parasitárias

foram mais frequentes em crianças com diarreia persistente (16,5%) do que nas com

diarreia aguda (8,4%) e assintomáticas (4%). Bushen et al. (2007) deram

continuidade ao estudo de Newman et al. (1999) e conseguiram identificar as
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espécies em 42/58 amostras positivas evidenciando Cryptosporidium hominis em 24

e Cryptosporidium parvum em 18, não tendo observado infecções mistas.

Avaliando 241 amostras de diarreia aguda de crianças de 1 a 48 meses de

idade atendidas no Instituto da Criança do Hospital de Clínicas da Faculdade de

Medicina de São Paulo, Mangini et al. (1992) verificaram positividade em 17,43% por

meio da técnica de formol éter e esfregaços corados pela auramina e fucsina

carbólica. Os autores observaram maior frequência imediatamente após os meses

mais quentes e úmidos. Também com amostras de diarreia aguda de crianças

assistidas em unidades de atendimento médico, em Minas Gerais, Gennari-Cardoso

et al. (1996) detectaram positividade de 4,26% (4/94) das crianças, de zero a doze

anos, por ambas as técnicas de coloração de safranina a quente e Kinyoun

modificada a frio, após concentração por meio da técnica de Ritchie modificada.

Em Santa Catarina Schnack et al.(2003) avaliando enteropatógenos em 94

crianças com diarreia com menos de cinco anos de um Centro de Saúde de

Criciúma-SC evidenciaram positividade em 85,1% (80/94) das crianças por meio de

ELISA.

No Município do Rio de Janeiro-RJ, Silva et al. (2003), avaliaram 485

amostras de fezes de crianças com diarreia ou história de quadro clínico diarreico

menores de 10 anos submetidas a pesquisa de rotavírus, utilizando a técnica de

Ritchie modificada e coradas pela safranina a quente e Kinyoun modificada a frio, e

evidenciaram parasitismo em 3,3 % (16/485) sem associação com rotavírus. Os

autores sugeriram a inclusão de diagnóstico de Cryptosporidium sp. em amostras

diarreicas de crianças.

Carvalho-Costa et al. (2006) analisando amostras preservadas em SAF de

193 crianças com diarreia severa, atendidas em um hospital pediátrico do Rio de

Janeiro-RJ, por meio das técnicas de Ritchie e coloração por safranina-azul de

metileno obtiveram positividade em 18 (9,3%) crianças, sendo o parasito

frequentemente detectado em casos de diarreia aguda.

As creches, por se tratarem de ambientes fechados com aglomeração e

contato muito próximo entre pessoas, representam um fator de risco de exposição às

enteroparasitoses. Na Espanha, Artieda et al. (2012) analisaram 15 amostras de

crianças entre 0 a 2 anos sintomáticas que frequentavam uma creche com surto
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notificado de criptosporidiose em Gipuzkoa. Dentre as 15 amostras, foram

encontrados oocistos de Cryptosporidium sp. em 10 amostras por esfregaço corado

pela Auramina O. Ao realizar uma análise epidemiológica, foi constatado que o

parasito foi transmitido entre crianças que frequentavam a mesma sala ou

realizavam as mesmas atividades. Em 2014, Mateo et al. realizaram um estudo

transversal em 3 creches localizadas em Madrid. Ao analisarem 90 amostras fecais

de crianças entre 0 a 4 anos obtiveram prevalência geral de 3,3% para

criptosporidiose por imunocromatrografia e imunofluorescência.

No Brasil, Araújo (2004) realizou um estudo em 4 creches de Taubaté-SP

utilizando as técnicas de concentração em formalina-acetato de etila e esfregaços

corados pelo Kinyoun e obteve positividade em 0,2% (1/456). Mascarini e Donalísio

(2006) realizaram dois estudos transversais nos anos de 2002 e 2003 em 5 creches

do município de Botucatu-SP, escolhidas aleatoriamente sendo uma rural e quatro

urbanas, obtendo prevalência de 15,5% (59/379) no primeiro estudo e 3,7% (15/397)

pela coloração de Ziehl-Neelsen modificada. Os autores observaram que tanto a

frequência de Cryptosporidium sp. quanto de Giardia duodenalis foram maiores nas

faixas etárias maternal e nas áreas urbanas quando comparadas a área rural.

Andrade et al. (2008) estudaram a prevalência de Cryptosporidium spp. em

crianças de 0 a 6 anos de idade atendidas em um Centro de Educação Infantil em

Blumenau-SC. Dentre as 53 amostras analisadas, 4 foram positivas para

Cryptosporidium spp., resultando em positividade de 7,6% pelo método de Ziehl-

Neelsen e de 1,9% pelo ELISA.

Nascimento et al. (2009) analisaram a frequência de Cryptosporidium spp.em

amostras fecais de 182 crianças de 1 a 14 anos em uma creche localizada em

Recife-PE e obtiveram 32,4% de positividade utilizando a técnica de sedimentação

espontânea (técnica de Hoffman, Pons e Janner) e esfregaços corados por Ziehl-

Neelsen e fucsina carbólica (Kinyoun). Além disso, também verificaram que as faixas

etárias com maior frequência foram de 3 a 5 anos (54,2%) e de 0 a 3 anos (23,7%).

Mariano (2014) obteve prevalência de 39,1% em um estudo com 468 crianças

de 0 a 6 anos que frequentavam creches municipais de Itabuna, Bahia por meio da

técnica de Ziehl-Neelsen adaptado. A autora evidenciou que a maioria das famílias

era de baixa condição social (abaixo de um salário mínimo) e baixo nível de
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escolaridade, o qual consistiu do Ensino Fundamental, com elevado número de

indivíduos por residência (4 a 6 pessoas), o que favorece a transmissão de Giardia

duodenalis e Cryptosporidium sp. Segundo a autora o hábito de não lavar as mãos

com água e sabão se mostrou um fator facilitador da infecção por Giardia duodenalis

e Cryptosporidium sp.

Pacheco et al. (2014) obtiveram prevalência de 0,6% (3/493) ao analisar

amostras de crianças com idade de 0 a 4 anos que frequentavam creche em

Salvador, Bahia por meio da técnica de Ziehl-Neelsen modificada e ELISA.
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3- OBJETIVOS

3.1- OBJETIVO GERAL

Identificar a frequência de infecção por Cryptosporidium spp. em crianças de creche

de Petrópolis.

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Identificar a frequência da criptosporidiose por técnicas parasitológicas por

microscopia.

● Identificar a frequência da criptosporidiose por técnica imunológica

● Comparar os resultados das técnicas utilizadas para o diagnóstico da

criptosporidiose.
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4- MATERIAIS E MÉTODOS

4.1- GRUPO DE ESTUDO E LOCAL DE REALIZAÇÃO

No período de agosto a setembro de 2018, foram convidados a participar do

estudo crianças e funcionários de duas creches localizadas no município de

Petrópolis, Rio de Janeiro. A creche Centro de Educação Infantil Vila São José

apresentava 47 crianças e 19 funcionários e localizava-se no bairro Centro,

atendendo a crianças residentes na área urbana. A creche Centro de Educação Vila

Leopoldina apresentava 37 crianças e 14 funcionários e situava-se no bairro Pedro

do Rio, atendendo a crianças de uma comunidade de periferia residente na margem

de um rio.

A diretora de cada creche foi contatada e convidada a assinar o Termo de

Autorização, permitindo a execução do projeto. Solicitou-se a autorização para

apresentação do projeto aos pais e ou responsáveis em reunião, sendo o plantão de

atendimento para assinatura de TCLE, orientação de coleta de amostras feito no

mesmo dia. Foi enviada circular aos pais e/ou responsáveis esclarecendo sobre o

projeto e solicitando o comparecimento a reunião/palestra/plantão para

preenchimento da documentação obrigatória. O aceite de participação foi voluntário,

sendo as crianças representadas por seus pais e/ou responsáveis em caso de

menores de 18 anos, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE). Os funcionários também preencheram Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido (TCLE).

Foi entregue aos funcionários e aos pais e/ou responsáveis das crianças

participantes um questionário epidemiológico para o levantamento dos aspectos

socioeconômicos e culturais e identificação dos saberes. Os documentos foram

preenchidos pelo próprio ou com auxílio de um dos membros da equipe e devolvido
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junto com o TCLE assinado. Após essa etapa, o projeto e procedimentos de

diagnóstico foram apresentados as crianças autorizadas, sendo solicitado aceite de

participação por meio da assinatura ou coleta de digital no Termo de Assentimento.

Os resultados foram entregues em laudo individual e os indivíduos positivos

foram tratados conforme a parasitose diagnosticada, sendo utilizado o fármaco

Albendazol. Os resultados globais foram apresentados na forma de palestra aos pais

e/ou responsáveis e aos funcionários.

4.2- COLETA DE AMOSTRAS

As amostras fecais foram coletadas pelo responsável da criança em casa,

seguindo cronograma pré-estabelecido, constituídas por duas amostras sem

conservante de dois dias diferentes. O recebimento das amostras foi realizado na

própria instituição, as quais foram acondicionadas em recipiente isotérmico e

transportadas até o laboratório de Bioagentes ambientais do Instituto Biomédico da

Universidade Federal Fluminense. A coleta múltipla de amostras, em diferentes dias

se justifica, pois esse procedimento aumenta a eficácia do diagnóstico

(CARTWRIGHT, 1999; MELLO et al., 2000).

Foram incluídos no estudo crianças com idades entre 6 meses e 3 anos e 11

meses que estavam matriculadas nas creches participantes, devidamente

autorizadas pelos responsáveis.

4.3- PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

No laboratório, foi adicionado a cada amostra fecal 40 mL de conservante

Acetato de sódio- Ácido Acético-Formaldeído (SAF). As amostras foram

processadas, em pool, pela técnica de Ritchie modificado por Young et al.(1979)

para identificação de outros parasitos intestinais e pelo esfregaço permanente

corado pela Safranina a quente e ELISA para diagnóstico de Cryptosporidium sp. As

amostras de dois dias foram homogeneizadas e misturadas com água destilada.

Após a dissolução do material fecal, a solução foi filtrada em gaze sobre tamiz em

um cálice de fundo cônico. O filtrado foi homogeneizado e aliquotado em tubos de

centrífuga de fundo cônico de 15 mL para a realização das técnicas conforme listado

abaixo:

 15 mL do filtrado para realização de esfregaços fecais.
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 500 µl para realização da técnica imunoenzimática

4.4 - TÉCNICA DE ESFREGAÇO DE FEZES

O volume de 15 mL da suspensão de fezes em água, foi centrifugado por 10

minutos a 1500 rpm. O sobrenadante foi descartado e a partir de 5 µL do sedimento

foi realizado um esfregaço fino. O esfregaço após secagem foi fixado em solução de

metanol ácido clorídrico a 3% durante 5 minutos. Após fixação os esfregaços foram

lavados em água corrente e secos a temperatura ambiente. Procedeu-se a

coloração dos esfregaços pela Safranina/Azul de metileno para diagnóstico de

Cryptosporidium sp. (BAXBY et al., 1984).

Cada esfregaço de fezes foi coberto com solução aquosa de safranina a 1%.

A lâmina coberta pelo corante foi aquecida até começar a emissão de vapores. Após

isso, a lâmina foi lavada em água corrente e acondicionada em plano inclinado para

secagem a temperatura ambiente. O material foi contracorado com solução de azul

de metileno a 1% por cinco minutos. após esse tempo, a lâmina foi lavada em água

corrente. A leitura foi realizada em microscópio óptico Olympus BX41 em aumento

de 100X, 400X e 1000X.

4.5 - ELISA

O volume de 500 µl do sedimento foi acondicionado em microtubos tipo

eppendorf de 2 mL, congelados em freezer a –200C. Posteriormente, as amostras

foram processados por técnica imunoenzimática (ELISA) para pesquisa de

antígenos de Cryptosporidium sp. (IVD Research inc. Lot LN1336 ref CP 2-96). A

técnica foi realizada seguindo orientações do fabricante, sendo lidas em leitor de

ELISA (Thermoplate –Theader®) com comprimento de onda de 450 nm, diferencial

de 620 nm. O valor referencial de absorbância para definição de positividade foi

maior que 0,08 DO. Após todo o processamento laboratorial as amostras foram

descartadas em hipoclorito 2,5%.

4.6 - COMITÊ DE ÉTICA E ANÁLISE ESTATÍSTICA

Este trabalho faz parte do projeto “Parasitoses intestinais em crianças de

creche”, o qual foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade



35

Federal Fluminense CAAE 89858418.1.0000.5243, tendo obtido parecer favorável

em 11 de julho de 2018, sob número 2.766.913 (Anexo 1).

Os resultados obtidos foram analisados de forma descritiva. A associação

entre fatores de risco e a positividade e variação entre as duas localidades foi

analisada pelo teste de Fischer, com intervalo de confiança de 95% utilizando o

programa QuickCalcs - GraphPad Software. A concordância entre as técnicas foi

avaliada por meio do índice de concordância (Kappa).

Quadro 2 – Valores de referência para interpretação do valor de Kappa
K CONCORDÂNCIA

< 0,00
0,00 – 0,21
0,21 – 0,41
0,41 – 0,61
0,61 – 0.81
0,81 – 1,00

Sem concordância
Fraca

Ligeiramente Fraca
Moderada
Substancial

Quase perfeita (excelente)
Fonte: Landis JR, Koch GG. The measurementofobserver agrément for

categoricaldata. Biometrics 1977; 33: 159-174

Para análise da taxa de adesão considerou-se como valores de referência de

100% a 90% como excelente, de 89,9% a 70 como muito boa, de 69,9% a 50% boa

e 49,9 % a 30% regular e abaixo de 29,9% como fraca. Esses parâmetros foram

utilizados por falta de referência na literatura para avaliação desse parâmetro.
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5- RESULTADOS

A adesão ao estudo foi de 42,9% (36/84) entre as crianças e de 45,5% (15/33)

entre os funcionários. O total de participantes de cada instituição por categoria estão

apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Adesão de crianças e funcionários ao diagnóstico de parasitos intestinais
de duas creches de Petrópolis RJ

CEI crianças Funcionários
Total Participantes Total Participantes

Centro 47 12 (23,5%) 19 6 (31,6%)
Pedro do Rio 37 24 (64,9%) 14 9 (64,3%)

Total 84 36 (41,7%) 33 15 (45,5%)
CEI – Centro de Educação Infantil

Considerando a faixa etária, entre as crianças a maioria apresentou entre 1

ano a 2 anos e 11 meses e entre os funcionários entre 30 e 39 anos e 11 meses

(Tabela 2).

Tabela 2 – Faixa etária dos 51 participantes da pesquisa sobre enteroparasitos por
técnicas parasitológicas microscópicas e ELISA de dois Centros de Educação Infantil
de Petrópolis-RJ por meio de técnicas coproparasitológicas

Faixa etária Positivos Negativos
1 3 4 (7,8%) 10 (19,6%)
3 4 3 (5,9%) 10 (19,6%)
4 6 2 (3,9%) 7 (13,5%)
18 30 0 3 (5,9%)
30 40 2 (3,9%) 1 (1,9%)
40 50 0 6 (11%)
50 61 0 3 (5,9%)

Não foi detectado positividade por Cryptosporidium sp. entre os participantes

desse estudo. A positividade para outros enteroparasitos foi evidenciada em 21,6%

(11/51) dos participantes, sendo de 25% (9/36) em crianças, com maior frequência
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entre as crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) de Pedro do Rio e de 13,3%

(2/15) em funcionários, todos do CEI do Centro de Petrópolis (Tabela 3).

Tabela 3 – Resultado da positividade para enteroparasitos de amostras fecais de 36
crianças e dos 15 funcionários de dois Centros de Educação Infantil de Petrópolis-RJ
por meio de técnicas coproparasitológicas

CEI Positivo Negativo Total
Crianças Centro 2 (16,7%) 10 (83,3%) 12

Pedro do Rio 7 (29%) 17 (71%) 24
Funcionários Centro 2 (33%) 4 (67%) 6

Pedro do Rio 0 9 (100%) 9
Total 11 (21,5%) 40 (78,4%) 51
CEI – Centro de Educação Infantil

As espécies de parasitos detectadas estão apresentadas na Tabela 3, sendo

Ascaris lumbricoides evidenciado em seis crianças, todas do CEI de Pedro do Rio.

(Tabela 4).

Tabela 4 – Resultado da positividade por espécie/gênero de parasito intestinal de
amostras fecais de 36 crianças e dos 15 funcionários de dois Centros de Educação
Infantil de Petrópolis-RJ por meio de técnicas coproparasitológicas

Criança Funcionário
Espécie/Gênero Centro Pedro do Rio Centro Pedro do Rio
Endolimax nana 0 0 2 0
Giardia duodenalis 1 2 0 0
Entamoeba coli 1 1 0 0
Complexo Entamoeba histolytica 0 0 1 0
Ascaris lumbricoides 0 6 0 0
Blastocystis sp. 0 1 0 0

O monoparasitismo foi evidenciado em seis crianças, sendo duas do Centro e

quatro de Pedro do Rio e em um funcionário do Centro. Em quatro crianças, uma do

centro e três de Pedro do Rio e em um funcionário do Centro foi detectado

parasitismo por dois parasitos ao mesmo tempo, sendo evidenciada a associação

entre G. duodenalis e Blastocystis sp.,A. lumbricoides e G. duodenalis, Blastocystis
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sp. e A. lumbricoides, Entamoeba coli e Ascaris lumbricoides e Endolimax nana e

complexo Entamoeba histolytica respectivamente.

Em relação às condições de vida, a maioria das crianças (75%) vivia em casa

sem quintal ou com quintal de cimento sem jardim (27/36). Quanto ao grau de

escolaridade das mães 22% (8/36) variavam entre o não letramento 2,5% (1/36) e

ter cursado até o Ensino Fundamental I completo, 22% (8/36) apresentavam Ensino

Fundamental II incompleto e 14% (5/36) o Ensino Fundamental II completo,

equivalendo a 58% (21/35) mães com graus de escolaridade entre o não letramento

e o ensino Fundamental II completo, sendo observada maior heterogeneidade entre

as mães das crianças de Pedro do Rio (Tabela 5).

Quanto ao abastecimento de água das residências 55,5% (20/36) relataram

vir de caixa de água central e quanto a destino de dejetos 61% (22/36) relataram

despejo direto em rio. Considerando a água consumida na casa, 64% (23/36)

informaram ser direto da torneira. A presença de manifestações clínicas que

poderiam ser associadas a parasitismo intestinal foi relatada em várias crianças,

havendo associação de sintomatologia em 14% (5/36) crianças. O sintoma relatado

com maior frequência foi dor de barriga 41,5% (15/36) seguido pela diarreia em 12

crianças (Tabela 5). Foi observada maior frequência e variação entre as

manifestações clínicas entre as crianças de Pedro do Rio sem diferença estatística

entre as duas localidades considerando dor de barriga e diarreia
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Tabela 5 – Perfil sócioeconômico-ambiental das 36 crianças de dois Centros de
Educação Infantil participantes do estudo sobre parasitoses intestinais, obtidas por
meio de questionário, Petrópolis-RJ, 2018.

Variável Característica
CEI

Centro
n=12

%
CEI Pedro
do Rio n=24

%

Tipo de residência Casa sem quintal 3 25% 8 33,3%
Casa com quintal terra batida 1 8,3% 4 16,7%
Casa com quintal e jardim 0 0 3 12,5%
Casa com quintal cimento e sem
jardim 8 66,7% 8 33,3%

Não informado 0 0 1 4,2%
Escolaridade Mãe Não letrado 0 0 1 4,2%

EFI incompleto 1 8,3% 1 4,2%
EFI completo 2 16,7% 3 12,5%
EFII incompleto 1 8,3% 7 29%
EFII completo 3 25% 2 8,3%
Ensino Médio incompleto 1 8,3% 4 16,7%
Ensino Médio completo 3 25% 2 8,3%
Superior incomp./comp. 1 8,3% 3 12,5%
Não informado 0 0 1 4,2%

Renda familiar
Salário mínimo R$
954,00

0 – 0,5 salário (477) 2 16,7% 5 21%
0,5 – 1,0 salário 3 25% 7 29%
1,0 – 2,0 salários 2 16,7% 6 25%
> 2,0 salários 4 33,3% 6 25%

Não informado 1 8,3% 0 0

Abastecimento de
água

Rede Pública 4 33,3% 8 33,3%
Poço Artesiano 2 16,7% 0 0
Caixa d’água central 5 41,7% 15 62,5%
Captação fonte natural 1 8,3% 0 0
Poço superficial 0 0 1 4,2%

Tipo de água
consumida na
residência

Direto da torneira 9 75% 14 58,4%
Filtros domésticos 2 16,7% 8 33,3%
Direto da fonte natural 1 8,3% 2 8,3%

Eliminação do
esgoto da casa

Fossa seca 0 0 1 4,2%
Tubulação jogando em rio 7 58,3% 15 62,5%
Rede pública de esgoto 5 41,7% 8 33,3%

Número de
moradores na casa

≤ 4 7 58,3% 12 50%
5-8 3 25% 10 41,7%
8-11 1 8,3% 2 8,3%
Não informado 1 8,3% 0 0

Possui animal em
casa Sim 7 58,3% 18 75%

Não 5 41,7% 6 25%

Espécie de animal
que possui

Cachorro 3 25% 12 50%

Gato 4 33,3% 9 37,5%

Outros 0 0 2 8,3%
Utiliza hortaliças
cruas na
alimentação

Sim 10 83,3% 10 41,7%

Não 2 16,7% 14 58,3%

Alterações
intestinais nos
moradores da casa

Dor na barriga 5 41,7% 10* 27,5%
Prisão de ventre 3 25% 3 8,3%
Coceira 3 25% 7 19,5%
Diarreia 3 25% 9** 25%
Vômito 1 8,3% 1 2,5%
Não possui 2 16,7% 3 8,3%
Não informado 2 16,7% 2 5,5%

EFI – Ensino Fundamental I (1 ao 5 ano de ensino) EFII – Ensino Fundamental II (6 ao 9 anos de ensino)
*P=1,0, **P=0,7280
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6 -DISCUSSÃO

A taxa de adesão ao estudo, tanto entre crianças como entre funcionário foi

avaliada nesse estudo como regular. Esse fato pode ter sido devido à greve do

funcionalismo de Petrópolis no período de execução do estudo. Como resultado

dessa greve, a Instituição do Centro funcionou em meio período e muitos pais não

levavam as crianças a creche. Já a Instituição de Pedro do Rio reduziu o horário de

funcionamento regular em duas horas, sendo observada maior adesão. Uchôa et al.

(2009) obtiveram um percentual médio de participação de crianças de creches de

Niterói de 62,9% (372/591) sendo superior aos obtidos nesse estudo. Entre

escolares da cidade de Juazeiro, BA, Santos et al. (2014) obtiveram adesão de

20,8% (50/240) na realização do exame de fezes, sendo inferior à do presente

estudo. Segundo esses autores, essa baixa adesão ao diagnóstico ocorreu,

provavelmente, porque os estudantes tinham vergonha de levar suas amostras

fecais para a escola. Essa questão foi desconsiderada para as crianças, pois nesse

caso a coleta e entrega do material foi realizada diretamente pelos pais/responsáveis.

A adesão geral dos funcionários das duas creches de Petrópolis foi de 45,5%

sendo similar a obtida por Uchôa et al. (2009) com funcionários de creche de Niterói

que foi de 46,7% (57/122). Os autores relataram que a baixa adesão de funcionários

pode estar relacionada à vergonha ou descaso na coleta de material ou mesmo à

falta de consciência diante da importância do diagnóstico e do problema que os

parasitos intestinais representam para a saúde coletiva. Estes motivos também

podem ter interferido na adesão dos funcionários das creches participantes.

Diferente do relatado em outros estudos com crianças de creche não foi

evidenciada positividade por Cryptosporidium sp. nas duas Instituições de Petrópolis

pela associação da técnica parasitológica microscópica com coloração e pelo ELISA.

Silva-Díaz et al. (2016) evidenciaram positividade de 3,7% (12/325) pela técnica de

ELISA e de 3,4%(11/325) pela coloração para Cryptosporidium spp. e sugeriram que
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devido a elevada concordância entre as duas que a coloração pode ser utilizada na

rotina diagnóstica ou em estudos epidemiológicos. Em crianças de creche, por

técnica de esfregaço corado, Araújo (2004) obteve positividade de 0,2% (1/456) em

Taubaté-SP, Mascarini e Donalísio (2006) em Botucatu-SP de 15,5% (59/379) em

2002 e de 3,7% (15/397) em 2003 e Mariano (2014) de 39,1% em Itabuna, Bahia. A

negatividade nas amostras de Petrópolis pode ter sido devido ao pequeno número

amostral, já que em alguns estudos houve a detecção de apenas uma amostra

positiva (ARAÚJO, 2004) ou refletir a não circulação do parasito nestes grupos ou

mesmo em Petrópolis. A proposta de não circulação de Cryptosporidium sp. em

Petrópolis só poderá ser confirmada mediante estudos populacionais específicos,

uma vez que esta parasitose não é incluída na rotina do diagnóstico parasitológico

em amostras fecais de Laboratórios de Análises Clínicas que não realizem

pesquisas em populações específicas, como os HIV positivos.

Mariano (2014) obteve prevalência de 39,1% em um estudo com crianças

creches municipais de Itabuna, Bahia e evidenciou que a maioria das famílias era de

baixa condição social (renda abaixo de um salário mínimo) e baixo nível de

escolaridade (Ensino Fundamental), com elevado número de indivíduos por

residência (4 a 6 pessoa), o que favorece a transmissão de Giardiaduodenalis e

Cryptosporidium sp. Condições similares de nível social e escolaridade também

foram evidenciadas entre as crianças de Petrópolis, diferindo apenas no parâmetro

de número de moradores por residência, que apresentou para a maioria das

crianças número igual ou inferior a quatro pessoas.

Apesar do perfil socioeconômico epidemiológico das crianças de Petrópolis

não ter interferido na positividade por Cryptosporidium sp., possibilitou a infecção por

outros enteroparasitos entre protozoários como Giardiaduodenalis e Blastocystissp.

e helmintos como Ascaris lumbricoides. A presença de fatores de risco associado a

positividade para enteroparasitos foi evidenciada nos estudos de Ferreira et al.

(2000), Mehraj et al. (2008), Gamboa et al. (2009) e Moraes Neto et al. (2010) entre

escolares.

Vários autores têm relatado a frequência de Cryptosporidium sp. entre

crianças com diarreia em unidades de atendimento em Saúde como Mangini et al.

(1992), Gennari-Cardoso et al. (1996), Carvalho-Costa et al. (2006), Schnack et al.

(2003), Silva et al. (2003) com taxas de positividade de 17,43% (42/241 ), 4,26%
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(4/94), 9,3% (18/193), 85,1% (80/94) e 3,3 % (16/485), respectivamente. Newman et

al. (1999) observaram que os oocistos de Cryptosporidium sp. foram mais frequentes

em crianças com diarreia persistente (16,5%) do que nas com diarreia aguda (8,4%)

e assintomáticas (4%). Embora não tenha sido realizado uma análise sistemática da

consistência das fezes dos participantes das duas creches não foram observadas

fezes diarreicas. A característica das fezes também fortalece a sugestão da não

circulação desse parasito entre as crianças estudadas, embora essa manifestação

clínica também possa ser associada a infecção por outros enteropatógenos.

Nas duas Instituições de Petrópolis a positividade para enteroparasitos

detectada associada ao perfil socioeconômico – epidemiológico tornam essencial a

intervenção terapêutica, educativa e de infraestrutura. Neste estudo realizou-se a

intervenção terapêutica, sendo os profissionais e pais-responsáveis de crianças

infectadas orientados quanto a ações necessárias para o controle de parasitoses

intestinais. Porém cabe ressaltar que se não houverem mudanças, principalmente

nas condições de saneamento básico, que a reinfecção representa uma realidade

iminente, expondo essas crianças a condições inadequadas de vida, podendo vir a

interferir diretamente em seu desenvolvimento cognitivo e físico e

consequentemente impactando na formação da sociedade.
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7- CONCLUSÃO

Não foi identificada positividade por Cryptosporidium sp. entre as crianças e

funcionários de duas creches de Petrópolis por meio das técnicas de esfregaço

corado por Safranina a quente e ELISA
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Anexo 1 – Parecer Consubstanciado do Conselho de Ética e Pesquisa


