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1 – RESUMO GERAL 

 

Os Microsporídios (Filo Microspora) são responsáveis por uma gama de quadros clínicos, e com 

expressivos índices de morbi-mortalidade, preferencialmente em pacientes com comprometimento do 

Sistema Imunológico. A ocorrência desses agentes tem sido subestimada em nosso meio, seja pelo 

desconhecimento por parte dos profissionais da saúde, como por existirem poucos laboratórios 

qualificados para sua identificação. O reconhecimento da espécie de Microsporídio que está causando a 

infecção é fundamental para guiar a terapêutica a ser adotada e definição do prognóstico do indivíduo 

infectado. Este reconhecimento só é possível através da Microscopia eletrônica e de técnicas 

biomoleculares, destacando-se a técnica da Reação da Polimerase em Cadeia (PCR). O presente estudo 

tem como objetivo abordar o uso do PCR no diagnóstico laboratorial das Microsporidioses intestinais 

humanas, avaliar o custo-benefício e viabilidade desta técnica na identificação destes patógenos, e 

descrever um estudo longitudinal, desenvolvido no IPTSP/UFG, sobre o perfil clínico, epidemiológico e 

laboratorial destes agentes. Visa especificamente relatar a experiência acumulada no período entre 

outubro 1999 e dezembro 2003 na identificação laboratorial dos mesmos. No total foram avaliados 723 

pacientes: sendo 393 pacientes com diarréia e/ou com algum tipo de imunossupressão e/ou 

imunodepressão procedentes dos hospitais-escola da UFG e de unidades referências em assistência à 

Saúde de Goiás (1,7 amostra por paciente); e 330 indivíduos da comunidade, selecionados aleatoriamente, 

aparentemente imunocompetentes, e provenientes de Unidades de Saúde de referência (amostra única). 

Todas as amostras foram submetidas a técnicas de HPJ, Rugai e colorações específicas para o diagnóstico 

de Coccídios (Kinyoun à quente) e Microsporídios intestinais (Hot-Chromotrope-Kokoskin), com 

concentração coprólogica prévia pela técnica de formalina-acetato de etila. Os achados laboratoriais 

genéricos de infecção por esporos de Microsporídios foram confirmados pela técnica de PCR, quando a 

amostra fosse suficiente. Os resultados demonstraram que no grupo de pacientes com imunodepressão 

e/ou imunossupressão a freqüência de infecção por esporos de Microsporídios foi 1,53% (6/393), 

enquanto no grupo de pacientes aparentemente sem comprometimento imunológico esta freqüência foi 

cinco vezes menor confirmando o caráter oportunista destas espécies. A confirmação e a identificação da 

espécie pelo PCR indicou a presença do Encephalitozoon intestinalis nas amostras analisadas. Estas 

foram quatro, dentre os seis diagnosticadas genericamente pela microscopia óptica. Duas amostras não 

foram submetidas ao PCR, pois uma foi insuficiente e outra foi preservada em solução de formalina a 

10%, preservante que interfere na reação de PCR. Estes achados revelam, por um lado, que estes agentes 

estão presentes em nosso meio podendo causar infecções isoladas ou associadas (co-infecções), entre eles 

ou com outros agentes infecto-parasitarios, constituindo-se num risco para as populações de pacientes 

imunosuprimidos; e por outro, sugerem na necessidade de implantar, técnicas diagnósticas mais 

aprimoradas, para definir os aspectos clínicos e epidemiológicos das Microsporidioses intestinais 

humanas em nosso estado.  
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2 -GENERAL OVERVIEW 

 

The Microsporidia (Phylum Microspora) are responsible for a range of clinical pictures, and with 

important mortality rate, usually in patients with compromising of the immunological system. Its 

occurrence has been underestimated in our milieu maybe for the lack of knowledge on the part of the 

professionals of the health, or, by existence of a few qualified laboratories for its identification. The 

recognition of the Microsporidia species causing the infection is fundamental to guide the therapeutic 

handling to be adopted and definition of the infected patient's prognostic. This recognition is only 

possible through electronic Microscopy and of biomolecular techniques, standing out the of the 

Polymerase Chain Reaction (PCR). Here, it is made a revision approaching the use of PCR in the 

laboratorial diagnosis of human intestinal Microsporidiosis, an evaluation of the cost-benefit and viability 

in the identification of these pathogens, and the description of a longitudinal study, developed at 

IPTSP/UFG, about the clinical, epidemiological and laboratorial profile of these particular agents, aiming 

to relate the accumulated experience in the period between October 1999 and December 2003 in the 

laboratorial identification of the same ones. In the total were appraised 723 patient: 1) 393 

immunocompromissed patients (with immunossuppression or immunodepression) with diarrhea coming 

from the School Hospital of UFG and of reference units in attendance to the health of the Goias State (1.7 

sample for patient); 2) 330 individuals from the community, by aleatory selection seemingly without 

disturbances of immunological systems and coming of the health reference units (unique sample). All of 

the samples were submitted to techniques of HPJ, Rugai and specific colorations for the diagnosis of the 

Coccidia (Hot Kinyoun) and intestinal Microsporidia (Hot-Chromotrope-Kokoskin), with previous 

coprological concentration through  the ethyl formalin-acetate technique. The suggestive laboratorial 

infections for microsporidium spores were confirmed by the PCR technique, when the sample was 

enough. The results verified that in the immunocompromised patients' group the infection frequency for 

spores of Microsporidia was 1.53% (6/393), while in the patients' group without immunological 

compromising this frequency was five times smaller confirming the opportunistic character of these 

species. The confirmation and the identification of the species for PCR indicated the presence of the 

Encephalitozoon intestinalis in the analyzed samples. These were four, among the six with generical 

diagnosis for the optical microscopy. Two samples were not submitted to PCR, because one was 

insufficient and another was preserved in formalin solution to 10%, preservant that it interferes in the 

PCR reaction.  These findings reveal, on one side, that these agents are present in ours milieu causing 

infections isolated or associated (co-infections), among them or with other infect-parasitic agents, being 

constituted in a risk for the populations of immunocompromised patients; and for other hand, they suggest 

in the need of implanting, more improvement diagnosis techniques, to define the clinical and 

epidemiological aspects of human  microsporidia species circulating in the Goiás State.  
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3 – PRÓLOGO 

 

A Microsporidose humana apresenta-se como uma das principais doenças de caráter 

oportunista em pacientes com comprometimento imunológico, em especial pelo VIH com 

contagem de células CD4 inferior a 50-100 por mm3 e com presença de diarréia crônica1.   

 O diagnóstico clínico das Microsporidioses intestinais humanas é sugestivo, tendo como 

suspeitos: indivíduos com comprometimento do Sistema Imunológico, diarréia crônica e perda 

de peso. O diagnóstico conclusivo da infecção por microsporídios é realizado por Microscopia 

óptica (MO), mediante o uso de técnicas de coloração especiais que, entretanto, não permitem a 

caracterização das espécies dos Microsporídios pelo polimorfismo dos esporos, ficando na 

dependência de técnicas e métodos mais precisos, como a Microscopia Eletrônica e métodos 

biomoleculares. 

 Estudos bio-moleculares têm se tornado uma alternativa ao reconhecimento da espécie de 

Microsporídios que esteja gerando a infecção. Este reconhecimento guia o manejo terapêutico a 

ser adotado e pode definir do prognóstico do indivíduo infectado2, 3.  

O diagnóstico destes enteroparasitos não tem sido freqüente no nosso meio, sejam por 

desconhecimento por parte dos profissionais de saúde ou pela falta de infra-estrutura dos 

laboratórios da rede pública (estadual ou municipal) para o estudo e caracterização destes 

agentes. 

Procuramos abordar: 

                                                 
1 Blanshard C, Ellis DS, Tovey DG, Dowell S, Gazzard BG. Treatment of intestinal microsporidiosis with 

albendazole in patients with AIDS. AIDS 6: 311-313, 1992. 

 
2 Fedorko D.P; Hijazi Y.M. Application of Molecular Techniques to the Diagnosis of Microsporidial Infection. Emerg Infect Dis 

2:183-191, 1996.  

 
3 Zhu X, Wittner M, Tanowitz HB, Kotler D, Cali A, Weiss LM. Small subunit rRNA sequence of Enterocytozoon bieneusi and 
its potential diagnostic role with use of the polymerase chain reaction. J Infect Dis 168:1570- 1575, 1993. 
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• Os aspectos gerais do diagnóstico biomolecular das Microsporidioses intestinais 

humanas, com ênfase na Reação da Polimerase em Cadeia (PCR); 

• Avaliar o custo-benefício desta técnica no diagnóstico destes patógenos; 

• Descrever um estudo longitudinal, desenvolvido no IPTSP/UFG, sobre o perfil 

clínico-epidemiológico e laboratorial dos  Microsporídios intestinais, que visa 

especificamente relatar a experiência acumulada no período entre outubro 1999 e 

dezembro 2003 na identificação laboratorial dos mesmos, através de colorações 

coprológicas para Microscopia óptica e da técnica de PCR. 

Com estes objetivos, esta dissertação de mestrado é composta por 3 

artigos, conforme a apresentação: 

 

Artigo I – Situação atual do diagnóstico laboratorial de parasitos 

emergentes na rede laboratorial privada conveniada ao sistema 

único de saúde (SUS) do município de Goiânia-GO, Brasil.  

 

Artigo II – Diagnóstico laboratorial de enteroparasitoses 

oportunistas, com ênfase nas Microsporidioses humanas, utilizando 

microscopia óptica, em Goiânia – GO, Brasil (1999-2003). 

 

Artigo III – Identificação laboratorial de Microsporídios 

intestinais,  através da Reação de Polimerase em Cadeia (PCR), em 

Goiânia-GO, Brasil (1999-2003). 
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4- INTRODUÇÃO 

 

Em 1959 foi reportado o primeiro caso de infecção intestinal por Microsporídios em 

humanos, sendo o primeiro registro, em indivíduos VIH positivo e com SIDA, descrito somente 

em 1985 (2). Atualmente, sabemos que a Microsporidose humana apresenta-se como uma das 

principais doenças de caráter oportunista em pacientes imunodeprimidos, em especial pelo VIH 

com contagem de células CD4 inferior a 50-100mm3 e presença de diarréia crônica (4, 6, 8).  

Dentre as espécies envolvidas, a Enterocytozoon bieneusi é a mais frequentemente 

encontrada, seguida da Encephalitozoon intestinalis (anteriormente classificada como Septata 

intestinalis) (8, 9, 10, 16), sendo que as duas espécies são habitualmente encontradas no trato 

gastrointestinal, podendo ocasionar infecção disseminada, especialmente por esta última espécie, 

com comprometimento do trato urinário, fígado, vias biliares, trato respiratório, seios paranasais, 

peritôneo, musculatura estriada, rins e SNC (2, 8, 11).  

O diagnóstico clínico das Microsporidioses humanas é sugestivo, tendo como grupo 

suspeitos indivíduos imunodeprimidos, em especial indivíduos VIH positivos e com SIDA, que 

apresentam contagem de células CD4 abaixo de 100 céls/mm3, diarréia crônica e perda de peso, 

colangiopatia inexplicável, ceratoconjutivites, ou doenças em múltiplos órgãos (5, 11). O 

diagnóstico conclusivo da infecção por Microsporídios depende do encontro do parasito por 

Microscopia óptica (MO). Este é realizado mediante o uso de técnicas de coloração especiais 

que, entretanto, não permitem a caracterização das espécies dos Microsporídios pelo 

polimorfismo dos esporos, ficando na dependência de técnicas e métodos mais precisos. Mesmo 

a utilização da Microscopia Eletrônica de Transmissão, que é considerado o “Gold Standard”, 

tem suas limitações por exigir equipamentos sofisticados, pessoal treinado e período de tempo 

relativamente grande para a execução do diagnóstico, o que o torna laborioso e inviável na rotina 

laboratorial (15). 
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Estudos biomoleculares cujo objetivo é possibilitar o reconhecimento da espécie de 

Microsporídio que está causando a infecção através do reconhecimento de uma porção específica 

de seu material genético (DNA), são fundamentais para guiar a terapêutica a ser adotada e 

definição do prognóstico do indivíduo infectado. Abordaremos sucintamente os aspectos gerais 

do diagnóstico biomolecular das Microsporidioses intestinais humanas, considerando que a 

Reação da Polimerase em Cadeia (PCR), e suas aplicações tem revolucionado a Saúde Pública 

ao permitir a detecção e a identificação de parasitos, ao mesmo tempo com alta especificidade e 

alta sensibilidade. A PCR vem atender as necessidades humanas frente à conjuntura 

epidemiológica atual, em que a morbidade e a mortalidade das infecções parasitárias tem 

crescido, estimuladas pelo surgimento de parasitos com resistência múltipla a drogas 

antiparasitárias, lentidão no desenvolvimento de novas drogas antiparasitárias, e ainda, o 

surgimento de parasitos ocasionando infecções oportunistas em pacientes com SIDA (18, 19, 23, 

25).   

A capacidade de amplificar fragmentos de ácido desoxirribonucléico (DNA) do parasito 

tem sido útil na detecção de vários espécimes de parasitos em tecidos, escarro, fluídos 

cefaloraquidianos, sangue, urina e fezes. O potencial de sensibilidade e especificidade no 

diagnóstico parasitológico pelo PCR varia de acordo com o método de detecção selecionado, a 

ser utilizado nesta reação.   

O PCR tem sido utilizado como ferramenta no diagnóstico laboratorial de patógenos 

humanos desde o seu desenvolvimento. Sua aplicação no diagnóstico de Microsporídios só foi 

possível a partir da caracterização do seu genoma, focando o gene da menor sub-unidade 

ribossomal RNA (SSU-rRNA) (12, 13). A seqüência desse gene foi descrita por Vossbrinck et 

al, em 1987 (21). Desde então, a utilização do PCR aplicada no diagnóstico dos Microsporídios 

tem sido descrito em todo o mundo (4, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24). No Brasil, relata-se a 

aplicação do PCR no diagnóstico laboratorial de Microsporídios intestinais em pacientes VIH+ 

com diarréia crônica no Rio de Janeiro, a partir do ano de 2000 (4).  
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Descrevemos a seguir a técnica de PCR, e variações, aplicada no diagnóstico de 

Microsporídios intestinais e descritas na literatura. 

TÉCNICA DE EXTRAÇÃO DO DNA 

 

A reação de PCR, no diagnóstico de Microsporídios intestinais, é precedida por técnica 

que visam extrair o material genético do agente (seja DNA ou RNA) e suas variações podem 

definir o nível de sensibilidade e especificidade do diagnóstico. São elas: 

A. Extração com solução de Isoticianato de Guanidina associado a resinas catiônicas 

– sílica (3).  

B. Digestão, respectivamente, pela Litycase e Proteinase K, com extração pela 

solução de Isoticianato de Guanidina associado a resinas catiônicas (sílica).  

C. Digestão, respectivamente, pela Litycase e Proteinase K, com extração por Fenol 

e Clorofórmio (14).  

A eliminação de esporos nas fezes pode variar, de acordo com o nível da imunidade, e, 

conseqüentemente, com a gravidade da doença, sendo particularmente maior a eliminação 

naqueles indivíduos com imunodeficiência celular grave, principalmente quando associado à 

redução de células do tipo CD4 (11). O baixo número de esporos eliminados nas fezes justifica a 

utilização de métodos de concentração coprólogica, procedendo as técnicas de extração de DNA. 

A combinação da técnica de concentração coprológica com água e éter, com a ruptura mecânica 

por pérolas de vidro, digestão por Proteinase K (enzima que digere DNAses e RNAses 

degradando ácidos nucléicos) e Quitinase (enzima que digere complexos protéicos presentes na 

membrana do esporo, fragilizando-a e facilitando a extração do DNA), com a técnica de extração 

por fenol e clorofórmio, descrita e aplicada por Müller e colaboradores em dez amostras fecais 

de pacientes infectados por esporos de Microsporídios, dos quais encontrou seis casos de 

infecções por Enterocytozoon bieneusi, outros três por Encephalitozoon intestinalis e um de co-

infecção pelas duas espécies (14, 17). A utilização de pérolas de vidro para a ruptura dos esporos 

foi utilizada e recomendada também em outros estudos (5, 13). 
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A extração por fenol e clorofórmio e precipitação do DNA por etanol é limitada pela 

perca de parte do DNA extraído durante as lavagens do material na sua execução. Uma 

alternativa a extração por fenol e clorofórmio, que é a mais utilizada, é a utilização de solução de 

Isoticianato de Guanidina para a ruptura da membrana do esporo associado a resinas catiônicas 

(silicoses, diatomáceas, sintéticas) que por atração eletrostática adere o DNA a si, aumentando a 

eficiência na extração do DNA (3).  

Tourzeau e colaboradores preferem a técnica de extração por fenol e clorofórmio e 

precipitação por etanol à técnica de extração por solução de Isotiacianato de Guanidina associado 

a resinas catiônicas, a fim de evitar interferências eventuais por inibidores presentes nas fezes. 

Tais interferências não são justificáveis, pois os inibidores presentes nas fezes (principalmente 

componentes heme) são lixiviados e eliminados durante as fases de lavagem da extração, uma 

vez que estes grupos não se aderem à resina catiônica (20).  

Alguns Kits de extração de DNA foram desenvolvidos para superar as dificuldades 

encontradas no diagnóstico bio-molecular destes agentes (24). A utilização de Kits comerciais de 

extração de DNA, procedido por digestão por Proteinase K, foi descrita no diagnóstico de 

Microsporídios intestinais em pacientes infectados pelo VIH e com diarréia crônica no Rio de 

Janeiro, Brasil (4).  

A utilização de enzimas (Proteinase K, Quitinase, Lyticase, entre outras) procedendo a 

variadas técnicas de extração de DNA é descrito em vários estudos, para a eliminação de 

inibidores, presentes nas amostras fecais, e fragilização da membrana do esporo, mas a utilização 

destes recursos refletem sensíveis aumentos nos custos e no tempo de execução do  diagnóstico 

(5, 13, 18).  

O desenvolvimento de novos métodos e técnicas de extração de DNA, que superem a 

possibilidade de falsos resultados negativos, causados pela baixa concentração de esporos nas 

fezes, formas inadequadas de estoque, presença de inibidores fecais, possibilitará não só aumento 
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na sensibilidade e especificidade do diagnóstico biomolecular das Microsporidioses intestinais 

humanas, mas também sua aplicação na rotina laboratorial.  

 

 

PRIMERS 

 O genoma dos Microsporídios foi caracterizado focando o gene da menor sub-unidade 

ribossomal RNA (SSU-rRNA) (12, 13). A seqüência desse gene foi descrita por Vossbrinck et al, 

em 1987, a partir do microsporídio Vairimorpha necatrix (22). Primers que amplificam 

seqüências conservadas do SSU-rRNA V. necatrix são utilizadas para o diagnóstico de infecções 

humanas por Microsporídios. A seqüência dos genes SSU-rRNA dos E. bieneusi e E. intestinalis 

já foram publicados permitindo a construção de primers específicos (Tabela 1) (15, 24, 25). 

Tabela 1- Pares de primers SSU-rRNA para o diagnóstico de Microsporidiose intestinal através 
do PCR em amostras fecais. 

Pares de Primers Designação Organismo 

amplificado 

Tamanho do 

fragmento 

amplificado em 

pares de base 

Ref. 

V1 (5´-CACCAGGTTGATTCTGCCTGAC-3´)  
PMP2 (5-CCTCTCCGGAACCAAACCCTG-3´) 

V1 

PMP2 

E. bieneusi 250-pb  17 
 

V1 (5´-CACCAGGTTGATTCTGCCTGAC-3´)  
PMP2 (5-CCTCTCCGGAACCAAACCCTG-3´) 

V1 

PMP2 

E. intestinalis 270-pb 17 

V1 (5´-CACCAGGTTGATTCTGCCTGAC-3´)  
EB450 (5´-ACTCAGGTGTTATACTCACCTG-3´) 

V1 

EB450 

 E. bieneusi 
 

353-pb 17 

V1 (5´-CACCAGGTTGATTCTGCCTGAC-3´) 

SI500 (5´-CTCGCTCCTTTACACTCG-3´) 

V1 

SI500 

E. intestinalis 375-pb 17 

EBIEF1/EBIER1 

SINTF1/SINTR 

EBIEF1/EBIER1  

SINTF1/SINTR 
E. bieneusi 607-pb 4 

EBIEF1/EBIER1  

SINTF1/SINTR 

EBIEF1/EBIER1  

SINTF1/SINTR 
E. intestinalis 520-pb 

 

4 

Eb.gc(5´-TCAGTTTTGGGTGTGGTATCGG-3´) 

Eb.gt (5´-GCTACCCATACACACATCATTC-3´) 

Eb.gc 

Eb.gt 

E. bieneusi.  NR* 16 

V1 (5´-CAGGTTGATTCTGCCTGAC-3´)  
Mic3 (5-CAGCATCCACCATAGACAC-3´´) 

V1 

Mic3 

E. bieneusi 446-pb 
 
 

7 

V1 (5´-CAGGTTGATTCTGCCTGAC-3´)  
Sep1 (5-CCTGCCCGCTTCAGAACC-3´) 

V1 

Sep 1 

E. intestinalis NR* 7 

*NR = não relatado no artigo referencial. 
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ELETROFORESE 

 

 De acordo com o tamanho do fragmento a ser amplificado, podemos utilizar géis com 

porosidade distintas para as suas separações. Para os fragmentos de DNA com até 500 pb de 

extensão, géis de poliacrilamida especiais permitem a separação das moléculas com diferença, 

em comprimento, de apenas um nucleotídeo. Contudo, os poros desse gel são muito pequenos 

para a passagem de moléculas de DNA maiores. Para estas moléculas maiores a fazem-se 

necessários géis mais porosos, formados por soluções diluídas de agarose (1).  

 

ENDONUCLEASES DE RESTRIÇÃO 

 

A diferenciação das espécies de Microsporídios intestinal patogênica ao homem, E. 

bieneusi e E.intestinalis, pode ser realizada com a aplicação da digestão por endonucleases de 

restrição dos produtos do PCR utilizando PstI e Hae III (13). Estas enzimas clivam o DNA em 

sítios específicos, determinados pela seqüência de nucleotídeos, produzindo fragmentos de DNA 

de tamanhos precisos e definidos (25).  

 Este processo se faz necessário para a conclusão da espécie, considerando que 

fragmentos de DNA amplificados são resultantes da utilização dos primers V1 e PMP2, e de 

extensão por números de pares de base muito semelhantes (13).  

 A diferenciação das espécies, pelas endonucleases de restrição é necessária, considerando 

a resposta diferenciada das espécies a ação de agentes antimicrobianos, capacidade de 

disseminação extra-intestinal e prognóstico da patologia (21). 

 
COMENTÁRIOS 

 

As dificuldades na aplicação do PCR na detecção e identificação de patógenos estão 

diretamente ligadas ao baixo número de organismos parasitos nas amostras analisadas. O baixo 

número de parasitos na amostra reduz a sua sensibilidade, dificultando a sua aplicação, por 

exemplo, em estudos epidemiológicos de campo, que exigem métodos de diagnóstico com alta 
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sensibilidade. Nestes estudos, existe ainda uma outra grande dificuldade, que é a obtenção de 

amostras frescas e recém coletadas, sem preservantes para o processamento pelo PCR, já que 

estes podem interferir nos resultados. O tempo de execução do PCR é comparável ao das 

técnicas tradicionais, uma grande vantagem com relação à Microscopia eletrônica de 

transmissão. Um outro fator limitante na aplicação desta técnica em estudos epidemiológicos é o 

custo, que apesar de ser superior ao das técnicas tradicionais de colorações coprológicas (15), 

aproximadamente dez vezes mais cara, é muito inferior ao custo da Microscopia eletrônica de 

transmissão (19).  

No entanto, a técnica de PCR apresenta alto potencial no diagnóstico laboratorial das 

Microsporidioses intestinais humanas. O diagnóstico bio-molecular apresenta vantagens sobre os 

métodos de diagnóstico rotineiros, que além da maior sensibilidade e especificidade, permitem a 

distinção entre as espécies infectantes, o monitoramento da resposta à terapia antiparasitária 

pelos pacientes e a identificação de cepas resistentes a essa terapia.  
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5 – ARTIGO I 
 

SITUAÇÃO ATUAL DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE 

PARASITOS EMERGENTES NA REDE LABORATORIAL PRIVADA 

CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO 

DE GOIÂNIA-GO, BRASIL. 

(Revista do Sistema Único de Saúde do Brasil - Epidemiologia e Serviço de Saúde, 
2004 – no prelo). 
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SITUAÇÃO ATUAL DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE PARASITOS 

EMERGENTES NA REDE LABORATORIAL PRIVADA CONVENIADA AO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO, BRASIL. 

 

CURRENT SITUATION OF DIAGNOSIS LABORATORIAL OF EMERGENT 

PARASITES IN PRIVATE NET LABORATORIAL WITH COVENANT TO HEALTH 

UNIQUE SYSTEM (SUS) OF THE CITY OF GOIÂNIA-GO, BRAZIL. 

 
 

Resumo 
 
As infecções intestinais causadas por Cryptosporidium parvum, Cyclospora sp, Isospora belli e 

espécies de Microsporídios intestinais são freqüentes em pacientes imunocomprometidos e, 

podem também acometer indivíduos imunocompetentes, ocasionando quadros clínicos entéricos 

semelhantes. O diagnóstico laboratorial diferencial dos agentes etiológicos envolvidos é 

essencial na escolha do manejo terapêutico e no prognóstico da infecção. Em face da 

importância, procurou-se determinar a existência do diagnóstico destes agentes emergentes na 

rede laboratorial privada conveniada ao SUS do Município de Goiânia-GO. Entre os achados 

mais expressivos, verificou-se que somente cinco (19%) laboratórios realizam diagnóstico para 

Coccídios intestinais e nenhum realiza identificação de esporos de Microsporídios. Este fato 

configura o desinteresse ou desconhecimento no diagnóstico laboratorial destes agentes 

intestinais emergentes na maioria dos laboratórios privados conveniados da rede SUS, no 

município de Goiânia-GO, Brasil. 

PALAVRAS CHAVES: Diagnóstico laboratorial. Coccídios intestinais. Microsporídios 

intestinais. Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Summary 
 
The intestinal infections caused by Cryptosporidium parvum, Cyclospora sp., Isospora belli and 

species of intestinal Microsporidia are frequent in immunocompromised patients, but they can 

also attack in immunocompetent individuals, causing similar enteric clinical pictures. The 

differential laboratorial diagnosis of these etiological agents is essential in the choice of the 

therapeutic handling and in the prognostic of the infection. Aiming this fact, we tried to 

determine the existence of the laboratorial diagnosis of these emerging agents in the private 

laboratories net in covenant to Health Unique System – SUS, Goiania – GO. Among the most 

expressive findings it was verified that only five (19%) accomplish diagnosis for intestinal 

Coccidian and that none accomplishes identification of spores of Microsporidia. This fact 

configures the complete indifference or lack of knowledge in the laboratorial diagnosis of these 

emerging intestinal agents in the private laboratories net in covenant to Health Unique System – 

SUS, Goiania – GO. 

KEY WORDS: Laboratorial diagnosis. Intestinal Coccidian. Intestinal Microsporidia. Health 

Unique System (SUS).  

 
Introdução 
 

Alguns protozoários têm se destacados como causadores de diarréia crônica em 

indivíduos imunocomprometidos, principalmente após o surgimento da pandemia da Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS). Infecções causadas pelo Cryptosporidium 

parvum, Cyclospora cayetanensis e Isospora belli são comuns nestes indivíduos1, sendo 

relatadas prevalências de 11,9%, 3% e 1%, respectivamente, em indivíduos com SIDA/AIDS em 

Havana, Cuba2. No Município de Goiânia, recentemente relatou-se oito casos de 

Criptosporidíase, sendo 87,5% (7/8 casos) em pacientes imunocomprometidos pelo SIDA/AIDS; 

sete casos de Ciclosporíase, sendo 71,4% (5/7 casos) em pacientes imunocomprometidos pelo 

SIDA/AIDS e onze casos de Isosporíase intestinal, sendo que 63,6% (7/11 casos) em pacientes 

imunocomprometidos pelo SIDA/AIDS Os demais achados destes agentes, foram  relatados em 
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indivíduos com confirmação de imunocompetência3 4 5 6 7. Como observado acima, apesar destas 

entidades terem um forte caráter oportunista, estas espécies têm sido relatadas como causadoras 

de infecções em indivíduos imunocompetentes8. Em 2000, ocorreu o primeiro relato de 

Ciclosporíase intestinal em um paciente imunocompetente no estado9.  

Outros parasitos que tem se tornado relevante são os Microsporídios, que tem como 

principais espécies causadoras de enterites o Enterocytozoon bieneusi e Encephalitozoon 

intestinalis. Foram relatadas freqüências de 27,5% em pacientes HIV-infectados com diarréia, 

desses parasitos no Rio de Janeiro10. No Município de Goiânia foram recentemente 

diagnosticados laboratorialmente quatro casos de Microsporidiose intestinal em pacientes 

imunocomprometidos, sendo dois casos pelo HIV e os outros dois por Leucemia Linfocítica 

Aguda e imunossupressão local de causa ainda desconhecida7.  

O diagnóstico laboratorial diferencial destas infecções tem uma especial importância pela 

semelhança entre seus quadros clínicos entéricos, sendo o fator que determina o manejo 

terapêutico a ser adotado11. Estes diagnósticos são realizados através de simples técnicas de 

coloração coprológica por microscopia de luz12 13 14 15 16. Apesar disto, o diagnóstico destas 

enteroparasitoses não tem sido freqüentes no nosso meio, sejam por desconhecimento por parte 

dos profissionais de saúde ou pela falta de infra-estrutura dos laboratórios da rede pública 

(estadual ou municipal) para o estudo e caracterização destes agentes17. Neste sentido visamos 

avaliar a dinâmica de funcionamento da rede de laboratórios privados conveniados ao SUS na 

realização do diagnóstico destes parasitos intestinais emergentes, no município de Goiânia-GO, 

Brasil. 

Metodologia 

Para a avaliação da dinâmica de funcionamento da rede de laboratórios privados 

conveniados ao SUS do Município de Goiânia-GO no diagnóstico de parasitos intestinais 

emergentes foram procurados 37 laboratórios que realizavam exames parasitológicos, dos quais 

27 se dispuseram a participar da pesquisa. Estes foram submetidos a um questionário que avaliou 
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o conhecimento, qualificação e principalmente as técnicas e/ou métodos laboratoriais, utilizados 

para o diagnóstico parasitológico.  

 

Resultados 

Na avaliação constatou-se que 74% (20/27) laboratórios dispunham de um ou mais técnicos de 

nível superior servindo suas seções de Parasitologia. Observou-se que somente 63% (17/27) dos 

laboratórios possuem técnicos de nível superior com algum treinamento em Parasitologia 

(mesmo considerando a graduação). Este número é ainda menor com relação ao número de 

laboratórios que dispunham de algum técnico de nível superior com especialização em 

Parasitologia: 19% (5/27). 

Somente 11% dos laboratórios (3/27) incluídos no estudo, todos de grande porte, 

possuem ocular micrométrica, recurso indispensável ao diagnóstico diferencial de inúmeras 

enteroparasitoses, em especial o diagnóstico diferencial entre C. parvum (4 a 6 µm) e Cyclospora 

sp. (8 a 10µm). Em relação às técnicas e/ou métodos somente 19% laboratórios (5/27) realizam 

alguma técnica específica para o diagnóstico de Coccídios intestinais (a base de coloração 

coprólogica álcool-ácido-resistentes e IFI para C. parvum) e nenhum (0%) realiza alguma técnica 

específica para o diagnóstico de Microsporídios intestinais, o que revela completo desinteresse 

no diagnóstico destes agentes patológicos pela rede privada e demonstram a carência do SUS no 

diagnóstico destes agentes oportunistas. Chama a atenção que dos cinco laboratórios que 

realizam diagnóstico para Coccídios Intestinais somente um possui ocular micrométrica. A falta 

deste equipamento impede o restante dos laboratórios que não o possuem no diagnóstico de 

enteroparasitos emergentes e de caratér oportunista.   

Discussão 

Já foram diagnosticados, entre o período de 1999 a 2001, oito casos de Criptosporidiase 

intestinal (87,5% de pacientes imunocomprometidos), sete casos de Ciclosporiase intestinal 

(71,4% de pacientes imunocomprometidos), onze casos de Isosporiase (63,3% de paciente 
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imunocomprometidos) e quatro casos de Microsporidiase intestinal (100% de pacientes 

imunocomprometidos) em Goiás, pelo IPTSP/UFG4 5 6 7. Relatada pela primeira vez em nosso 

estado, a Ciclosporíase foi comprovadas em dois pacientes que possuíam predisposição a um 

estado de déficit imunitário (SIDA, Hepatite B Crônica) que poderiam ser um dos fatores 

etiopatogênicos responsáveis pelo quadro, entretanto noutro desses pacientes não houve 

aparentemente nenhum quadro debilitante associado, e sim, o fato de exposição a prováveis 

fontes de infecção deste parasita (águas contaminadas e animais suspeitos)9.  

Estes dados confirmam a presença destes agentes emergentes em nosso meio e os 

resultados obtidos neste estudo demonstram a carência do diagnóstico laboratorial para estes 

agentes no nosso meio e confirmam a necessidade de se implantar no Sistema único de Saúde do 

Brasil métodos eficazes de diagnóstico e controle de agentes emergentes e oportunistas. É 

importante salientar que o manejo terapêutico, e conseqüentemente o prognóstico clínico são 

diferenciados de acordo com os parasitos, sendo de extrema importância, portanto a identificação 

laboratorial do agente. O estudo destes parasitas fica facilitado pela existência, no momento 

atual, de métodos viáveis, eficientes e baratos para o seu diagnóstico através da microscopia de 

luz, empregando técnicas de coloração, associadas a morfometria. 

Por estes motivos, o IPTSP/UFG, na qualidade de instituição formadora e de pesquisa 

vem procurando sensibilizar e capacitar à comunidade médica e biomédica no Estado de Goiás, 

no que se refere aos aspectos clínicos-epidemiológicos e laboratoriais dessas enfermidades.  Para 

tal, temos implantando um Centro de Referência para a pesquisa e o diagnóstico, tendo como 

proposta futura servir de apoio logístico aos laboratórios pertencentes e conveniados a rede do 

Sistema Único de Saúde – SUS no município de Goiânia. A idéia deste Centro de Referência é 

torná-lo um instrumento de cooperação técnica aos laboratórios da rede pública ou privada, seja 

na capacitação dos recursos humanos e/ou no auxílio para realização de procedimentos 

laboratoriais para definição ou complementação diagnóstica, assim como desenvolver estudos, 

pesquisas e ensino em relação a estas enfermidades. Considerando o custo-benefício destas 
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técnicas e a importância destes agentes em nosso meio, associado à responsabilidade do Estado 

em assumir o controle e monitoramento destas entidades, entendemos que os laboratórios 

pertencentes ao SUS e, se possível, os laboratórios privados devem adequar-se a sua rotina, para 

o diagnóstico e monitoramento essas enfermidades emergentes e re-mergentes, em prol de um 

manejo terapêutico adequado aos pacientes infectados. 
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Tabela 1- Perfil do diagnóstico laboratorial de parasitos intestinais emergentes de 27 

laboratórios pertencentes à rede laboratorial privada conveniada ao sistema único de saúde 

(sus) do município de Goiânia-GO, Brasil. 

Itens avaliados N° de Laboratórios / Total de 
Laboratórios avaliados (%) 

N° de Laboratórios com técnicos de com formação 
superior na seção de Parasitologia 

20/27 (79%) 

N° de Laboratórios com técnicos de com formação 
superior e com treinamento em Parasitologia 

(incluindo a graduação) na seção de Parasitologia 

17/27 (63%) 

N° de Laboratórios com técnicos de com formação 
superior e com especialização em Parasitologia na 

seção de Parasitologia 

5/27 (19%) 

N° de Laboratórios com Ocular micrométrica em 
seus microscópios 

3/27 (11%) 

N° de Laboratórios que realizam técnicas 
específicas para o diagnóstico laboratorial de 

Coccídios intestinais 
 

5/27 (19%) 

N° de Laboratórios que realizam técnicas 
específicas para o diagnóstico laboratorial de 

Microsporídios intestinais 
 

0/27 (0%) 
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6- ARTIGO II 
 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE ENTEROPARASITOSES 

OPORTUNISTAS, COM ÊNFASE NAS MICROSPORIDIOSES 

HUMANAS, UTILIZANDO A MICROSCOPIA ÓPTICA, EM GOIÂNIA –

GO, BRASIL (1999-2003).  

(A ser submetido à Revista de Patologia Tropical). 
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE ENTEROPARASITOSES OPORTUNISTAS, COM 

ÊNFASE NAS MICROSPORIDIOSES HUMANAS, UTILIZANDO MICROSCOPIA ÓPTICA, 

EM GOIÂNIA – GO, BRASIL (1999-2003). 

 

LABORATORIAL DIAGNOSIS OF OPPORTUNISTIC INTESTINAL PARASITES WITH EMPHASIS IN 

MICROSPORIDIASIS, USING OPTICAL MICROSCOPY, GOIANIA-GO, BRAZIL (1999-2003). 

 

RESUMO: 

Os Microsporídios (Filo Microspora) são protozoários, catalogados como agentes emergentes de 
caráter oportunista, responsáveis por uma gama de quadros clínicos, e com importantes índices 
de morbi-mortalidade, preferencialmente em pacientes com distúrbios do sistema imunológico 
e/ou portadores do VIH/HIV e com SIDA/Aids. Sua ocorrência tem sido subestimada em nosso 
meio, seja pelo desconhecimento por parte dos profissionais da saúde, como por existirem 
poucos laboratórios qualificados para sua identificação. O presente trabalho constitui parte de um 
estudo longitudinal, desenvolvido no IPTSP/UFG, sobre o perfil clínico-epidemiológico e 
laboratorial destes agentes, e visa especificamente relatar a experiência acumulada no período 
entre outubro 1999 e dezembro 2003 na identificação laboratorial dos mesmos. No total foram 
avaliados 723 pacientes: sendo 393 pacientes com diarréia e/ou com algum tipo de 
imunossupressão e imunodepressão procedentes dos hospitais-escola da UFG e de unidades 
referências em assistência à Saúde de Goiás (1,7 amostra por paciente); e 330 indivíduos da 
comunidade, selecionados aleatoriamente, aparentemente imunocompetentes, e provenientes de 
Unidades de Saúde de referência (amostra única). Todas as amostras foram submetidas a 
técnicas de HPJ, Rugai e colorações específicas para o diagnóstico de Coccídios (Kinyoun à 
quente) e Microsporídios intestinais (Hot-Chromotrope-Kokoskin), com concentração 
coprólogica prévia pela técnica de formalina-acetato de etila. Os achados laboratoriais sugestivos 
de infecção por esporos de Microsporídios foram confirmados também por microscopia óptica, 
pela LSHTM (Londres-GB). Os resultados demonstraram que no grupo de pacientes com 
imunodepressão e/ou imunossupressão a freqüência de infecção por esporos de Microsporídios 
foi 1,53% (6/393), enquanto que no Grupo de pacientes aparentemente sem comprometimento 
do Sistema Imunológico esta freqüência foi cinco vezes menor confirmando o caráter oportunista 
destas espécies. A maior ocorrência de outras parasitoses oportunistas no grupo de pacientes com 
imunodepressão e/ou imunossupressão, também foi diferenciada: Isosporiase (4,0%/1,5%); 
Criptosporidiase (3,0%/0,6%); Ciclosporiase (1,0%/0,6%) e Estrongiloidiase (2,5%/0,3%). Estes 
achados revelam, por um lado, que estes agentes estão presentes em nosso meio podendo causar 
infecções isoladas ou associadas (co-infecções), entre eles ou com outros agentes infecto-
parasitarios, constituindo-se num risco para as populações de pacientes imunosuprimidos; e por 
outro, sugerem na necessidade de implantar, técnicas diagnósticas mais aprimoradas, para definir 
a distribuição geográfica das espécies de microsporídios que estão circulando no estado de Goiás 
e no Brasil.  

 
DESCRITORES: Microsporidioses; Enteroparasitos oportunistas. Diagnóstico laboratorial. 
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INTRODUÇÃO 

As infecções oportunistas são relatadas freqüentemente em pacientes imunodeprimidos, 

em especial naqueles com deficiência na atividade do sistema imunológico, causando um amplo 

espectro clínico-epidemiológico e laboratorial. Com o advento da pandemia da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA/Aids), observamos o surgimento de algumas doenças 

consideradas como emergentes ou re-emergentes, cujos a maioria dos agentes etiológicos 

envolvidos só tinham importância, a maioria deles, na medicina-veterinária (3, 10). Entre estes 

agentes emergentes e\ou re-emergentes, encontramos os Coccídios intestinais (Cryptosporidium 

parvum, Isospora belli e Cyclospora cayetanensis) e os Microsporídios (Filo Microspora), 

protozoários entéricos oportunistas, responsáveis por uma diversidade de quadros clínico-

patológicos com infecções refratárias ou incuráveis, com significativas causas de morte em 

pacientes Sidéticos com contagem CD4 inferior a 100-200 céls/mm3 (2, 13, 24). 

Apesar de existirem mais de 100 gêneros e 1000 espécies pertencentes ao filo 

Microspora, somente 06 gêneros estão envolvidos em processos infecciosos em humanos (9). 

Dentre as espécies envolvidas, Enterocytozoon bieneusi é a mais freqüentemente encontrada, 

seguida de Encephalitozoon intestinalis, anteriormente classificada como Septata intestinalis (1), 

sendo que as duas espécies são comuns no trato gastro-intestinal, podendo ocasionar infecção 

disseminada, especialmente por esta última espécie, com comprometimento do trato urinário, 

fígado, seios paranasais, vias biliares, trato respiratório, peritôneo, musculatura estriada, rins e 

SNC (23).  

Apesar de a maioria destes parasitos, estarem em evidência por causa da SIDA, não tem 

sido dada atenção, quer pelo desconhecimento por parte dos profissionais de saúde, quer pelo 

fato de existir poucos laboratórios devidamente preparados para o estudo e caracterização dos 

agentes etiológicos envolvidos, apesar da existência de técnicas modernas, eficientes e viáveis de 

coloração coprológica disponíveis por microscopia de luz (18).  Dentre os vários métodos de 

coloração coprológica por microscopia óptica que facilitam o diagnóstico laboratorial, destacam-
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se o Chromotrope de Weber e suas modificações (15, 19, 21) para a identificação dos esporos de 

Microsporídios. A mensuração dos esporos é fundamental na sua diferenciação com outros 

microorganismos, sendo indispensável à utilização da ocular micrométrica no diagnóstico destes 

agentes.  

O presente trabalho teve como objetivo evidenciar os primeiros casos de Microsporidiose 

humana no estado, onde foi realizado um estudo de freqüência amostral, mediante o emprego de 

técnicas e métodos de coloração coprológica específico por microscopia de luz. 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área e população do estudo: O estudo laboratorial foi realizado entre novembro de 

1999 e dezembro de 2003, pela Unidade de Protozoologia do IPTSP/UFG, no qual avaliou 723 

pacientes e examinou-se 987 amostras com média de 1,4 amostras por paciente. Está população 

foi dividida em dois grupos: 

1. O Grupo formado por 393 pacientes (657 amostras com média de 1,7 amostras 

por paciente), portadores de diarréia e/ou algum tipo de comprometimento do 

sistema imunológico procedentes dos hospitais-escola da UFG e unidades 

referenciais em assistência à Saúde de Goiás, no município de Goiânia (tabela 1).  

2. Paralelamente e de forma aleatória, foram examinadas amostras fecais únicas de 

330 indivíduos da comunidade aparentemente imunocompetentes, provenientes 

de Unidades Básicas de Saúde do SUS/GO ou encaminhadas pelas mesmas para 

o IPTSP/UFG, por estas unidades. (Tabela 1).  
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Tabela 1 – População estudada entre 1999 e 2003, por unidade de estudo, procedentes dos 
hospitais-escola da UFG, e unidades referências em assistência à Saúde de Goiás. 

Grupo I ( imunocomprometidos) 

Número 
de 

pacientes 
% 

Pacientes VIH+ e com SIDA 347 88,3% 
Pacientes com neoplasias e em tratamento quimioterápico  27 6,9% 
Pacientes com uso de imunossupressores 19 4,8% 

TOTAL 393 100% 

Grupo II (aparentemente imunocompetentes) 

Número 
de 

pacientes 
% 

Indivíduos procedentes de Unidades de Saúde do estado ou 
encaminhados por elas ao IPTSP/UFG 330 100% 

TOTAL 330 100% 

 

Coleta e processamento das amostras: Todas as amostras fecais foram coletadas em 

recipientes plásticos individuais, identificadas e divididas onde: 

1. parte foi conservada estocada a -24º C para posterior estudo bio-molecular;  

2. Parte foi mantida in natura; 

3. Parte preservada em solução aquosa de formalina a 10%;  

4. Parte estocada em solução de bicromato de potássio a 2,5%, com objetivo de induzir a 

esporulação de oocistos de Cyclospora sp., e conseqüentemente a visualização de dois 

esporocistos característico no seu interior, auxiliando desta forma o diagnóstico 

laboratorial diferencial do Cryptosporidium parvum (11).  

Diagnóstico parasitológico: Todas as amostras foram submetidas às técnicas comuns de exame 

parasitológico de fezes (HPJ, Rugai, Faust). As amostras conservadas em formalina a 10%, 

foram submetidas à concentração pela técnica de formalina-acetato de etila (20), com a 

finalidade aumentar o número de oocistos e esporos no material fecal, para posterior coloração 

específica.  A coloração específica para o diagnóstico de Coccídios foi a de Kinyoun à quente e 

para Microsporídios intestinais foi a de Hot-Chromotrope-Kokoskin (17). Os achados 

laboratoriais sugestivos de infecção por esporos de Microsporídios foram encaminhados para 
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London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM-UK), na Inglaterra, para 

confirmação e controle de qualidade (conforme fluxograma da Figura 1). 

 

 

 

Análise morfométrica: Um importante recurso laboratorial utilizado foi à análise morfométrica 

(12), principalmente em virtude das características morfo-tintoriais semelhantes entre os oocistos 

de Cyclospora sp.(8-10µm) e C. parvum (4-6µm). 

Coleta e processamento dos dados: Para a coleta de dados foram elaboradas fichas padrão 

adequadas para a informatização e viabilização de um banco de dados. Estas foram aplicadas na 

análise dos prontuários médicos e na entrevista com os próprios pacientes.  

Análise estatística: Os resultados obtidos foram repassados para um banco de dados, com 

posterior análise pelo Programa EPINFO versão 6.4d. A análise estatística foi realizada através 

Amostra fecal

In natura 
K2Cr2O7
a 2,5% 

Formalina  
a 10% 

Ovos, cistos, 
oocistos, 

larvas. 

Diagnóstico 
diferencial: C. 
parvum e C. 

cayetanensis

Diagnóstico 
genérico: 

Coccídios e 
Microsporídios 

intestinais.  

Diagnóstico 
diferencial: 

Microsporídios 
intestinais 

Análise 
 morfométrica 

Análise 
 morfométrica 

Concentração  
coprológica 

Hoffman, 
 Faust e Rugai 

Colorações 
coprológicas 

Diagnóstico  
Biomolecular 

 (PCR) 

In natura 

Figura 1: Fluxograma de procedimentos para o diagnóstico laboratorial dos enteroparasitos 
oportunistas aplicado no estudo (IPTSP\UFG).  
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do Teste X2, com o objetivo de testar a significância dos resultados encontrados nos grupos 

estudados.  

Aspectos éticos: Os pacientes só foram incluídos no estudo, após eles próprios ou responsáveis, 

terem tomado conhecimento das informações básicas do mesmo (dos seus procedimentos e de 

seus riscos), e assinarem, na presença de uma testemunha, o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido”. O presente estudo teve aprovação em Comitês de ética regionais. 

RESULTADOS 

 Os resultados estão apresentados nas tabelas 2 e 3. A Tabela 2 reproduz a freqüência de 

pacientes infectados por enteroparasitos patogênicos dos Grupos do estudo. A Tabela 3 reproduz 

a frequência de enteroparasitos identificados na população do primeiro grupo dividida por causa 

de imunodepressão/imunossupressão. 

Tabela 2 - Freqüência de pacientes encontrados com infecções por enteroparasitos 
patogênicos, no período de novembro de 1999 a dezembro de 2003 -IPTSP\UFG. 
Infecções 
 

Grupo I (%) Grupo II(%) Total 
(%) 

Microsporidiose 
intestinal* 

5 (1%) 1 (0,3%) 6 (1%) 

Isosporíase* 15 (4%) 6  (1,5%) 21 (3%) 
Criptosporidiase* 11 (3%) 2 (0,6%) 13 (2%) 
Ciclosporíase 5 (1%) 2 (0,6%) 7 (0,9%) 
Giardíase* 14 (3,5%) 37 (11%) 51 (7%) 
Estrongiloidíase* 9 (2,5%) 1 (0,3%) 10 (1,1%) 
Outras parasitoses** 15 (4%) 29 (9%) 44 (6%) 
Negativo 319 (81%) 253 (77%) 571 (80%) 

TOTAL 
393 (54%) 330 (46%) 723 (100%) 

* P > X2 .05 (1) =3,84  **Incluem nestas parasitoses infecções por: Ascaris lumbricoides, Ancilostomidios, Hymenolepis nana, 
Enterobius vermicularis, Endolimax nana, Entamoeba coli, Pentatrichomonas hominis, Iodamoeba butschilli,  
 

Nos 723 pacientes estudados encontrou-se infecção por esporos sugestivos de 

Microsporídios em 6 pacientes, representando aproximadamente 1% do total estudado. Destes 

achados, 5 pacientes pertenciam ao grupo de pacientes com imunodepressão e/ou 

imunossupressão e somente 1 ao grupo dos indivíduos aparentemente imunocompetentes, o que 

atesta o caráter oportunista destes agentes (fig.2). 
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Tabela 3 - Freqüência de pacientes encontrados com infecções por enteroparasitos 
patogênicos no Grupo I, no período de novembro de 1999 a dezembro de 2003 
(IPTSP\UFG), divididos pelos fatores de imunodepressão e/ou imunossupressão. 

Infecções 
 

Pacientes VIH + e 
com SIDA 

Pacientes com 
neoplasias 

 

Pacientes com uso de 
imunossupressores 

 

Total
 
 

Microsporidiose 
intestinal 

4 1 0 5

Isosporíase 15 0 0 15
Criptosporidiase 11 0 0 11
Ciclosporíase 5 0 0 5
Giardíase 12 1 1 14
Estrongiloidíase 9 0 0 9
Amebíase 0 1 0 1
Blastocistose 0 0 2 2
Outras parasitoses 10 1 1 12
Negativos 293 23 15 319
TOTAL 347 27 19 393

 

Em relação ao do primeiro grupo (pacientes com imunodepressão e/ou imuonssupressão) 

foram avaliados 393 pacientes. Em 74 (19%) pacientes foram identificadas enteroparasitos, 

sendo que 18 (31%) foram de pacientes VIH+ e com SIDA e 3 (5,2%) de imunodeprimidos por 

outros fatores. Os microsporídios foram encontrados em 5 pacientes (1%), sendo a maioria com 

imunodeficiência pelo VIH e com SIDA (4 pacientes). Destaca-se o encontro de um paciente 

com neoplasia infectado por Microsporídios intestinais. Neste grupo identificou-se, também: I. 

belli (4%), Cryptosporidium sp. (3%) Giardia lamblia (3,5%), Strongyloides stercoralis (2,5%), 

Cyclospora sp. (1%) e outras parasitoses (4%).  

Nas amostras provenientes do segundo grupo (indivíduos aparentemente 

imunocompetentes), foi encontrado somente um paciente infectado por Microsporídios 

intestinais. Constatou-se que em 77 (33%) indivíduos apresentavam algum tipo de parasito 

intestinal, onde destacaram-se a Giardia. lamblia (11%), Isospora belli (1,5%), Cryptosporidium 

sp. (0,6%), Cyclospora sp. (2%), Strongyloides stercoralis (0,3%) e outros (9%). É interessante 

resaltar o encontro de oocistos de Cryptosporidium sp., I. belli e Cyclospora sp., que apesar de 

serem protozoários comuns em indivíduos imunodeprimidos, devido ao seu caráter oportunista, 

foram diagnosticados nos pacientes aparentemente imunocompetentes. 
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Observou-se diferença estatística pelo teste X2 entre os grupos analisados, afirmando o 

caráter oportunista dos Microsporídios intestinais que apresentaram maior freqüência no grupo 

de pacientes com imunodepressão e/ou imunossupressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas em 1 paciente com imunodepressão e/ou imunossupressão teve o diagnóstico 

negativo na primeira amostra fecal analisada, tornando-se positivo para esporos de 

Microsporídios na segunda. Os demais pacientes positivaram na análise da primeira amostra. 

Apesar das características biológicas próprias dos Coccídios intestinais, particularmente no 

referente ao seu ciclo de vida, este fato assinala que os métodos de tinção coprológicos 

específicos para o diagnóstico parasitológico desses agentes são de fato eficientes, mesmo nos 

casos das análises parasitológicas em uma só amostra fecal. 

Dos 56 pacientes VIH+ e com SIDA para algum tipo de parasito oportunista, observou-se 

que 22 (40%) apresentaram-se com diarréia aguda e 34 (60%) com diarréia crônica. Em relação 

à contagem de linfócitos TCD4\mm3, 31 (55%) dos pacientes estavam com contagem inferior a 

Figura 2: Esporo de Microsporídio corado pela técnica de Hot-Chromotrope-Kokoskin 
(X1000), diagnosticado pelo IPTSP/UFG. 

5µm 
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50mm3, 13 (23%) entre 50-100mm3 , 6 (11%) acima de 200mm3 e 6(11%) cujo resultados não 

foram obtidos.   

Todas as amostras enviadas como sugestivas de esporos de Microsporídios (total de duas 

amostras) foram confirmadas, pela LSHTM-UK, através do uso de técnicas de coloração 

específicas. Não foi possível a confirmação da espécie por Microscopia eletrônica ou técnicas 

biomoleculares, dado a preservação das amostras em solução aquosa de formalina a 10%, e este 

preservante interferir na reação de PCR ou processamento para análise por Microscopia 

eletrônica. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

  

Com o surgimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, observa-se a 

modificação dos padrões de ocorrência de muitas infecções nos pacientes acometidos, inclusive 

sendo necessária à adequação da rotina parasitológica para o diagnóstico laboratorial desses 

agentes entéricos oportunistas e emergentes (14).  

Entre as enfermidades intestinais, destacam-se as Microsporidioses intestinais 

(representadas principalmente pelo E. bieneusi e E. intestinalis) como uma das principais causas 

parasitárias em indivíduos imunodeprimidos pelo VIH, constituindo-se desta maneira em 

importantes agravos secundários, resultando no agravamento do estado geral do paciente, 

particularmente em decorrência de quadros diarréicos de difícil controle (4). 

 Além do registro constante de enteroparasitos de caráter oportunista nos pacientes 

imunodeprimidos, principalmente naqueles com SIDA, estes agentes podem acometer indivíduos 

imunocompetentes, porém com quadro clínico menos severo e com prognóstico favorável (1). 

Ainda assim, esses agentes continuam pouco conhecidos e/ou estudados em nosso meio, 

razão pela qual este trabalho procurou avaliar a importância dos mesmos e, registrar os primeiros 

casos de Microsporidioses e Ciclosporíase intestinal humana no Estado de Goiás, com finalidade 
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de caracterizar e subsidiar preferencialmente o conhecimento acerca dos aspectos clínicos e 

laboratoriais dessas enfermidades e a sua implicação nos indivíduos por eles infectados.   

Em nossa casuística, constatou-se que existe uma compatibilidade de freqüência de 

protozoários intestinais oportunistas nos pacientes do Grupo I e do Grupo II com outras 

casuísticas nacionais e mundiais (4, 5, 6, 7, 11, 16, 21, 22), mostrando que o uso de formas 

apropriadas de diagnóstico laboratorial por meios de técnicas de coloração coprológica está 

associado a caracterização destes agentes entéricos. 

No referente aos Microsporídios, foram detectados somente seis casos na nossa 

casuística, contrapondo desta maneira com dados da literatura especializada, que revelam uma 

incidência mais elevada nos pacientes com comprometimentos do sistema imunológico (8, 9, 

13), em especial pelo VIH.  

No Centro-Oeste brasileiro a ocorrência de Microsporidioses parece ser muito baixa, pois 

em estudo prévio feito por nosso grupo, não foram demonstrados microsporídios em material 

coprológico (11). Este fato pode estar relacionado à baixa prevalência, em nosso meio, de cepas 

pouco patogênicas e expressivas clinicamente, ou talvez, conseqüência da terapia anti-retroviral 

aplicada. Contudo, deve ser observado que dados que porventura venham discordar com os 

referendados na literatura médica especializada, podem ser conseqüência da diversidade 

metodológica utilizada, tanto na seleção das amostras de estudo, como nos procedimentos 

laboratoriais utilizados. 

 No presente trabalho, os resultados mostraram que além da incidência das infecção por I. 

belli e Cryptosporidium sp. nos pacientes do Grupo I seres superiores as encontradas no Grupo 

II, os achados registraram os primeiros casos de infecção por Microsporídios intestinais e 

Cyclospora sp. Foram também observadas freqüências mais elevadas de Strongyloides 

stercoralis entre os pacientes do Grupo I, quando comparados ao Grupo II.  

No total das amostras analisadas, chama atenção a baixa frequência de infecções por 

Entamoeba histolytica/dispar e por Blastocystis hominis, sendo estes parasitos relativamente 
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comuns em nosso meio, relatados constantemente na literatura médica (11) . Tal fato 

provavelmente se deva a dificuldade em obter amostras recém coletadas durante o estudo. 

Em contraste, outras Helmintíases patogênicas ao homem não foram identificadas entre 

os pacientes oriundos do Grupo I, contrapondo com as freqüências obtidas nos indivíduos 

atendidos nas unidades de atenção primária do município de Goiânia, pertencentes ao Grupo II. 

Acreditamos que esta diferença seja devido a poliquimioterapia que são submetidos os pacientes 

do Grupo I, mascarando os resultados laboratoriais.  

 Os resultados do presente trabalho mostram ainda, que os casos positivos para 

enteroparasitos oportunistas entre os pacientes imunodeprimidos pelo VIH, estão associados na 

sua maioria com quadros de diarréia crônica e com contagem de linfócitos de CD4 inferior a 50-

100 céls/mm3, o que vem a caracterizar o caráter oportunista dessas entidades. 

 Em relação aos achados encontrados nas amostras examinadas dos pacientes VIH 

negativos e imunodeprimidos por outros fatores, notamos que os resultados, na sua maioria, não 

comungam com aqueles obtidos entre os imunocomprometidos pelo VIH, talvez devido ao fato 

que somente os pacientes cujos resultados foram positivos para Microsporídios  encontravam-se 

com processo diarréico. 

Contudo, considerando o encontro de esporos sugestivos de Microsporídios intestinais em 

indivíduos não imunodeprimidos pelo VIH/HIV ou outro fator potencial de imunodepressão ou 

imunossupressão, é sentida a necessidade de avaliação destes parasitos em qualquer paciente que 

apresente quadros clínico diarréicos, independentes da sua resposta imune.  

Nesse mesmo contexto, achamos conveniente recomendar a incorporação das técnicas de 

tinção coprológica por microscopia de luz específica para o diagnóstico de Microsporídios 

intestinais na rotina laboratorial, assim como o estudo morfométrico, quer nas unidades de 

referência em tratamento de pacientes VIH+ e com SIDA, quer em qualquer unidade e/ou 

laboratório que realize exames parasitológicos. 
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Por fim, deve ser consideradas a implantação e implementação de programas educativos e 

preventivos, junto aos médicos, a outros profissionais da área de saúde e à comunidade em geral, 

visando ao controle desses parasitos emergentes e re-emergentes, especialmente nos portadores 

do VIH, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (1), além do 

desenvolvimento de estudos bio-moleculares em nossa região que possa distinguir a espécie de 

Microsporídio que seja a responsável pela infecção. Essa distinção da espécie é fundamental na 

escolha do manejo terapêutico a ser adotado e na definição prognóstico da infecção.  

 
ABSTRACT: 

The Microsporidia (Phylum Microspora) are protozoa species, classified as emergent 

agents with opportunist’s character, responsible for a range of clinical pictures, and with 

important mortality rate. Principally in patients with disturbances of the immunological system 

and/or bearers of the HIV/AIDS. Its occurrence has been underestimated in our milieu, maybe, 

by the lack of the knowledge on the part of the professionals of the health, and/or by the 

existence of a few qualified laboratories for its identification. The present work constitutes part 

of the longitudinal study, developed at IPTSP/UFG, about the clinical-epidemic and epidemiological 

profile of these particular agents, aiming to relate the accumulated experience in the period between 

October 1999 and December 2003 in the laboratorial identification of the same ones. In the total were 

appraised 723 patients: 1) 393 immunocompromised patients (with immunossuppression or 

immunodepression) with diarrhea coming from the hospital-school of UFG and of reference units in 

attendance to the health of the Goias State (1,7 samples for patient); 2) 330 individuals of the community, 

by aleatory selection, seemingly without disturbances of  immunological system, and coming of the 

health reference units (unique sample). All of the samples were submitted to techniques of HPJ, Rugai 

and specific colorations for the diagnosis of the Coccidia (Hot Kinyoun) and intestinal Microsporidia 

(Hot-Chromotrope-Kokoskin), with previous coprological concentration  for the technique of ethylb-

formalin-acetate. The suggestive laboratorial findings of infection for spores of Microsporidia 

were also confirmed by optical microscopy, by LSHTM (London-UK). The results verified that in 

the immunocompromised patients' group the infection frequency for spores of Microsporidia was 1,53% 

(6/393), while in the patients' group without immunological compromising this frequency was five times 

smaller confirming the character opportunist of these species.  Also, the largest occurrence of other 

intestinal opportunistic parasitic diseases in the immunocompromised patients' group was also 

differentiated: Isosporiasis (4,0% /1,5%); Cryptosporidiasis (3,0%/0,6%); Cyclosporiais (1,0%/0,6%) and 

Strongyloidiasis (2,5%/0,3%). These findings reveal, on one side, that these agents are present in ours 

milieu causing infections isolated or associated (co-infections), among them or with another infect-
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parasitic agents, being constituted in a risk for the populations of immunocompromised patients; and for 

other hand, they suggest in the need of implanting, diagnostic techniques more improvement, to define 

the geographical distribution of the microsporidia species circulating in the Goias State and in Brazil.  

 

KEY-WORDS: Microsporidiosis. Intestinal Opportunistic Parasites. Laboratorial Dagnosis   
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7 – ARTIGO III 

 

IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DE MICROSPORÍDIOS 

INTESTINAIS, ATRAVÉS DA REAÇÃO DE POLIMERASE EM CADEIA 

(PCR), EM GOIÂNIA-GO, BRASIL (1999-2003). 

(A ser submetido à Revista de Patologia Tropical). 
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IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DE MICROSPORÍDIOS INTESTINAIS, 

ATRAVÉS DA REAÇÃO DE POLIMERASE EM CADEIA (PCR), EM GOIÂNIA-GO, 

BRASIL (1999-2003). 

 

LABORATORIAL IDENTIFICATION OF INTESTINAL MICROSPORÍDIA BY THE 

REACTION OF POLYMERASE CHAIN (PCR), IN GOIÂNIA-GO, BRAZIL (1999-2003).  

 

RESUMO: 

A identificação da espécie de Microsporídio, que esteja causando uma infecção intestinal, é 
fundamental na definição da conduta terapêutica a ser adotada e prognóstico, só é realizada 
através do uso de Microscopia eletrônica ou através de técnicas biomoleculares, como o PCR. O 
diagnóstico e identificação desses protozoários emergentes e oportunistas não são realizados em 
nosso estado, seja pelo desconhecimento por parte dos profissionais da saúde, ou por existirem 
poucos laboratórios qualificados para sua identificação. O presente trabalho, desenvolvido no 
IPTSP/UFG, constitui parte de um estudo longitudinal sobre o perfil clínico-epidemiológico e 
laboratorial desses agentes, e visa especificamente relatar a experiência acumulada no período 
entre outubro 1999 e dezembro 2003 na identificação laboratorial dos mesmos. No total foram 
avaliados 723 pacientes: sendo 393 pacientes com diarréia e/ou com algum tipo de 
imunossupressão e imunodepressão procedentes dos hospitais-escola da UFG e de unidades 
referências em assistência à Saúde de Goiás (1,7 amostra por paciente); e 330 indivíduos da 
comunidade, selecionados aleatoriamente, aparentemente imunocompetentes, e provenientes de 
Unidades de Saúde (amostra única). Todas as amostras foram submetidas a técnicas de HPJ, 
Rugai e colorações específicas para o diagnóstico de Coccídios (Kinyoun à quente) e 
Microsporídios intestinais (Hot-Chromotrope-Kokoskin), com concentração coprólogica prévia 
pela técnica de formalina-acetato de etila. Os achados laboratoriais sugestivos de infecção por 
esporos de Microsporídios foram examinados através do PCR. Procurou-se avaliar o custo-
benefício desta ferramenta no diagnóstico destes agentes.  Os resultados verificaram que no 
grupo de pacientes imunocomprometidos a freqüência de infecção por esporos de Microsporídios 
foi 1,53% (5/393), enquanto no Grupo de indivíduos aparentemente sem comprometimento 
imunológico esta freqüência foi cinco vezes menor confirmando o caráter oportunista destas 
espécies. O diagnóstico biomolecular, aplicado em 4 amostras com diagnóstico genérico de 
infecção por Microsporídios identificaram em todas elas o Encephalitozoon intestinalis. Este 
achado constitui o primeiro relato de identificação de uma espécie de Microsporídio intestinal 
humana, no estado de Goiás, Brasil, utilizando PCR.  

 
DESCRITORES: Microsporidiose humana, PCR, SIDA.  
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INTRODUÇÃO 

Os Microsporídios intestinais (Filo Microspora) são protozoários responsáveis por 

inúmeros casos patológicos, com infecções refratárias ou incuráveis, com significativas causas 

de morte em pacientes com Aids e com contagem de linfócitos TCD4+ inferior a 100-200 

céls/mm3.  São classificados como agentes emergentes de caráter oportunista (5, 8), apesar de 

desenvolverem infecções também em indivíduos imunocompetentes (3, 12, 16, 23).  

Apesar de mais de 100 gêneros e 1000 espécies pertencentes a este filo, somente 06 

gêneros estão envolvidos em processos infecciosos humanos (7). Dentre as espécies envolvidas, 

Enterocytozoon bieneusi é a mais freqüentemente encontrada, seguida de Encephalitozoon 

intestinalis, anteriormente classificada como Septata intestinalis (1, 13, 14), sendo que as duas 

são comuns no trato gastro-intestinal (22).  

São principais agentes parasitários em indivíduos imunodeprimidos pelo VIH, 

constituindo-se desta maneira resultando no agravamento do estado geral do paciente, 

particularmente em decorrência de quadros diarréicos de difícil controle. Além do registro 

constante destes enteroparasitos de caráter oportunista nos pacientes imunodeprimidos, 

principalmente naqueles com SIDA, eles podem acometer indivíduos imunocompetentes, porém 

com quadro clínico menos severo e com prognóstico favorável. Ainda assim, esses agentes 

continuam pouco conhecidos e/ou estudados em nosso meio, razão pela qual este trabalho 

utilizou-se de estudos bio-moleculares, com o objetivo de possibilitar o reconhecimento da 

espécie de Microsporídio que esteja causando a infecção, que são fundamentais para guiar o 

manejo terapêutico a ser adotado e definir o prognóstico da infecção.  

O PCR tem sido utilizado como ferramenta no diagnóstico laboratorial de vários 

patógenos humanos. Com relação aos Microsporídios sua aplicação só foi possível a partir da 

caracterização do seu genoma, focando o gene da menor sub-unidade ribossomal RNA (SSU-

rRNA) descrita por Vossbrinck et al (8), em 1987. Desde então, a utilização do PCR aplicada no 
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diagnóstico dos Microsporídios intestinais tem sido descrito em todo o mundo (6, 17). No Brasil, 

relata-se a aplicação do PCR no diagnóstico laboratorial de Microsporídios intestinais em 

pacientes VIH+ com diarréia crônica no Rio de Janeiro(4).  

Estes estudos bio-moleculares (PCR) foram implantados e estão sendo implementados 

em nosso Instituto, com o objetivo de torná-los acessíveis e úteis aos profissionais de saúde em 

nosso estado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Pacientes e Amostras fecais. O estudo laboratorial foi realizado entre novembro de 1999 

e dezembro de 2003, pela Unidade de Protozoologia do IPTSP/UFG, no qual avaliou 723 

pacientes (987 amostras com média de 1,4 amostras por paciente). Está população foi dividida 

em dois grupos: um grupo de pacientes com imunodepressão e/ou imunossupressão e um grupo 

de pacientes aparentemente imunocompetentes (sem antecedentes de comprometimento do 

Sistema Imunológico). O primeiro grupo de pacientes foi formado por 393 pacientes (657 

amostras com média de 1,7 amostra por paciente), portadores de diarréia e/ou algum tipo de 

imunossupressão e imunodepressão, procedentes dos hospitais-escola da UFG e unidades 

referências em assistência à Saúde de Goiás, no município de Goiânia.  Paralelamente e de forma 

aleatória, foram examinadas amostras fecais únicas de 330 indivíduos da comunidade 

aparentemente imunocompetentes que constituíram o segundo grupo estudado, e eram 

provenientes de Unidades Básicas de Saúde do SUS/GO ou encaminhadas pelas mesmas para o 

IPTSP/UFG, por estas unidades (Tabela 1).  

Seis pacientes apresentaram diagnóstico genérico de Microsporidiose intestinal em suas 

amostras fecais. Estes seis pacientes representam um total de sete amostras, já que de um 

paciente foi coletada duas amostras em dias distintos. Realizou-se a confirmação e identificação 

dos Microsporídios intestinais, através do PCR, em quatro amostras do total, pois em duas 
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amostras o material foi insuficiente, ou estava preservado em solução de formalina a 10%, que 

interfere na reação de PCR.  

Tabela 1 – População estudada entre 1999 e 2003, por unidade de estudo, procedentes dos 
hospitais-escola da UFG, e unidades referências em assistência à Saúde de Goiás. 

Grupo I (Iimunocomprometidos) 

Número 
de 

pacientes 
% 

Pacientes VIH+ e com SIDA 347 88,3% 
Pacientes com neoplasias e em tratamento quimioterápico  27 6,9% 
Pacientes com uso de imunossupressores 19 4,8% 

TOTAL 393 100% 

Grupo (Aparentemente imunocompetentes) 

Número 
de 

pacientes 
% 

Indivíduos procedentes de Unidades de Saúde do estado ou 
encaminhados por elas ao IPTSP/UFG 330 100% 

TOTAL 330 100% 

 

Amostras fecais. Todas as amostras fecais foram coletadas em recipientes plásticos 

individuais, identificadas e divididas da seguinte forma: parte foi conservada estocada a -24º C 

para posterior estudo bio-molecular, parte da amostra foi mantida in natura, outra parte 

preservada em solução aquosa de formalina a 10% e uma quarta parte estocada em solução de 

bicromato de potássio a 2,5%, com objetivo de induzir a esporulação de oocistos de Cyclospora 

sp. e conseqüentemente a visualização de dois esporocistos característico no seu interior, 

auxiliando desta forma o diagnóstico laboratorial diferencial do Cryptosporidium parvum (9).  

Detecção de patógenos intestinais nas fezes: Todas foram submetidas às técnicas 

comuns de exame parasitológico de fezes (HPJ, Rugai, Faust). As partes conservadas em 

formalina a 10%, foram submetidas à concentração pela técnica de formalina-acetato de etila 

(19) com a finalidade aumentar o número de oocistos e esporos no material fecal, para posterior 

coloração específica e visualização pela microscopia óptica com auxílio da ocular micrométrica 

para mensuração e diferenciação dos parasitos (11).  A coloração específica para o diagnóstico 

de Coccídios foi a de Kinyoun à quente e para Microsporídios intestinais foi a de Hot-

Chromotrope-Kokoskin (15). As amostras com presença de esporos sugestivos de 
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Microsporídios foram submetidas à confirmação pela técnica de PCR, e quando suficientes 

foram encaminhadas para London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM-UK), na 

Inglaterra, para confirmação e controle de qualidade. Todas as amostras enviadas como 

sugestivas de esporos de Microsporídios (total de duas amostras) foram confirmadas, pela 

LSHTM-UK, através do uso de técnicas de coloração específicas. Não foi possível a 

confirmação da espécie por Microscopia eletrônica ou técnicas biomoleculares, por estarem 

preservadas em solução aquosa de formalina a 10%, e este preservante interferir na reação de 

PCR ou processamento para análise por Microscopia eletrônica. 

Confirmação e identificação de Microsporídios por PCR. O DNA foi extraído de 

quatro amostras positivas (todas de pacientes imunodeprimidos e/ou imunossuprimidos) dentre 

os seis achados sugestivos de esporos de Microsporídios pelas técnicas de colorações fecais já 

citadas acima, pois em duas amostras o material fecal coletado foi insuficiente ou estava contida 

em solução preservante de formalina a 10%, interferindo na reação de PCR. Todas as amostras 

processadas pelo PCR eram de pacientes com infecção única por esporos sugestivos de 

Microsporídios intestinais, ou seja, não foram detectados outros parasitos intestinais através das 

técnicas tradicionais, nestas amostras. 

Foram utilizadas nas amostras quatro técnicas de extração do DNA: 

D. Extração com solução de Isoticianato de Guanidina associado a resinas catiônicas 

– sílica (2).  

E. Digestão, respectivamente, pela Litycase e Proteinase K, com extração pela 

solução de Isoticianato de Guanidina associado a resinas catiônicas (sílica).  

F. Digestão, respectivamente, pela Litycase e Proteinase K, com extração pelo 

RapidPrep Genomic DNA isolation kit para células e tecidos (Pharmacia 

Biotech). (4) 

G.  Digestão, respectivamente, pela Litycase e Proteinase K, com extração por Fenol 

e Clorofórmio.  
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Os Primers V1 (5´-CACCAGGTTGATTCTGCCTGAC-3´) e PMP2 (5-

CCTCTCCGGAACCAAACCCTG-3´) foram usados para amplificar um fragmento de DNA de 

250-pb de SSU rRNA do específico do E. bieneusi e outro fragmento de DNA 270-pb específico 

de E. intestinalis anelando a 60°C (17). Os produtos do PCR foram separados por eletroforese 

em gel de poliacrilamida e visualizados com solução de brometo de etídio. 

Análise estatística. Os resultados obtidos foram repassados para um banco de dados, 

com posterior análise pelo Programa EPINFO versão 6.4d. A análise estatística foi realizada 

através do Teste X2 (nível de confiança 95%), com o objetivo de testar a significância dos 

resultados encontrados nos grupos estudados. 

Aspectos éticos. Os pacientes só foram incluídos no estudo, após eles próprios ou 

responsáveis, terem tomado conhecimento das informações básicas do mesmo (dos seus 

procedimentos e de seus riscos), e assinarem, na presença de uma testemunha, o “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”. O presente estudo teve aprovação em Comitês de ética 

regionais. 

Custo estimado do PCR.  O levantamento do custo estimado das etapas do PCR foi 

realizado em março de 2003, considerando somente insumos e reagentes necessários a sua 

realização. 

RESULTADOS 

Todos produtos do PCR amplificados pelos pares de primers V1 e PMP2 foram 

fragmentos com 270-pb, como podem ser verificados na Fig. 1, indicando infecções por E. 

intestinalis nas quatro amostras analisadas.  
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Figura 1 – Eletroforese em gel de poliacrilamida (coloração de brometo de etídio) dos produtos do PCR. Linha 1: 
controle positivo (amostra positiva para E. intestinalis). (A) Produtos do PCR da amostra 1 submetida a extração 
com solução de Isoticianato de Guanidina associado a resinas catiônicas – técnica de BOOM; (B) Produtos do PCR 
da amostra 1 submetida a digestão, respectivamente, pela Litycase e Proteinase K, com extração pela solução de 
Isoticianato de Guanidina associado a resinas catiônicas. (C) Produtos do PCR da amostra 1 submetida a digestão, 
respectivamente, pela Litycase e Proteinase K, com extração pelo RapidPrep Genomic DNA isolation kit para 
células e tecidos (Pharmacia Biotech). (D) Produtos do PCR da amostra 1 submetida à digestão, respectivamente, 
pela Litycase e Proteinase K, com extração por Fenol e clorofórmio. Linhas 2, 3, 4: produto do PCR das amostras 
analisadas – fragmentos com 270 pb. As amostra 2, 3, 4 foram submetidas a extração pela técnica de BOOM.  Linha 
PM: 100-pb ladder. Linha 5: controle negativo. 

 

A amostra 1, submetida a quatro diferentes técnicas de extração de DNA, apresentou 

fragmentos de DNA com 270-pb, assim como nas amostras 2, 3 e 4, sendo compatíveis com E. 

intestinalis, demonstrando que todas as quatro são  viáveis de aplicação no diagnóstico através 

do PCR destes agentes. 

A Tabela 2 apresenta o levantamento dos custos estimados das etapas do PCR. É 

importante salientar que o levantamento dos custos não foi realizado para os equipamentos 

necessários a execução das etapas e também não se determinou o valor da mão-de-obra.  
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Tabela 2: Custo estimado (US $) dos reagentes e insumos utilizados no processamento do 
PCR no diagnóstico de Microsporídios Intestinais: 
Etapas do PCR Custo estimado* 

(por exame)
1. Extração do DNA  
1.1 Isotiocianato de Guanidina e resinas sintéticas 1,6 

1.2 Isotiocianato de Guanidina e resinas sintéticas, com pré-digestão 
por Litycase e Proteinase K 

2,1 

1.3 GenomiPrep cells and Tissue Kit, com pré digestão por Litycase e 
Proteinase K 

3,1 

1.4 Fenol e Clorofórmio, com pré-digestão por Litycase e Proteinase K 1,2 

Média dos custos das diferentes técnicas de extração do DNA 2,0
 
2. Reação de PCR  6,5
  
3. Enzimas de restrição  0,4
  
4. Eletroforese   0,1
TOTAL 9,0

* Levantamento dos custos realizado em março de 2003 (US$ 1 = R$3,07). 
 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

As infecções intestinais por E. bieneusi e E. intestinalis são importantes fatores de 

morbidade e mortalidade em indivíduos imunodeprimidos pelo VIH/HIV, constituindo-se desta 

maneira em importantes agravos secundários, resultando no agravamento do estado geral do 

paciente, particularmente em decorrência de quadros diarréicos de difícil controle. Podem 

acometer indivíduos imunocompetentes, porém com quadro clínico menos severo e com 

prognóstico favorável. Ainda assim, esses agentes continuam pouco conhecidos e/ou estudados 

em nosso meio. Razão pela qual este trabalho foi realizado, buscando registrar os primeiros 

casos de Microsporidioses intestinal humana confirmados e com identificados através do PCR, 

no Estado de Goiás.  

Dos seis casos detectados, quatro foram submetidas ao diagnóstico biomolecular pelo 

PCR, e todas se apresentaram infectadas pelo E. intestinalis, o que revela a presença deste agente 

em nosso meio afetando pacientes com comprometimento do sistema imunológico.  



 54

As técnicas de extração de DNA utilizadas são equivalentes. Recomendamos a técnica de 

extração com solução de Isotiocianato de Guanidina associada a resinas catiônicas (sílica), pelo 

seu baixo custo e baixa laboriosidade, tornando o diagnóstico através do PCR destes agentes, 

altamente viável na aplicação da rotina laboratorial. 

Apesar do custo estimado ser superior ao das técnicas tradicionais de colorações 

coprológicas (10), aproximadamente dez vezes mais cara (21), é muito inferior ao custo da 

Microscopia eletrônica de transmissão, com eficiência equivalente no reconhecimento da 

espécie.  

Nesse contexto, achamos conveniente recomendar a incorporação das técnicas bio-

moleculares rotina laboratorial, quer nas unidades de referência em paciente com VIH+ e com 

SIDA, quer em qualquer unidade e/ou laboratório que realize exames parasitológicos.  

Por fim, deve ser consideradas a implantação e implementação de programas educativos e 

preventivos, junto aos médicos, a outros profissionais da área de saúde e à comunidade em geral, 

visando ao controle desses parasitos emergentes e re-emergentes, especialmente nos portadores 

do VIH, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (1), além do 

desenvolvimento de estudos epidemiológicos com ferramentas bio-moleculares em nossa região 

que possa distinguir a espécie de Microsporídio que seja a responsável pela infecção.  

 
 
ABSTRACT: 
The occurrence of infections for intestinal microsporidia has been underestimated in our milieu, 
maybe, by the lack of the knowledge on the part of the professionals of the health, and/or by the 
existence of a few qualified laboratories for its identification. This is fundamental in the 
definition of the therapeutic conduct to be adopted and it is accomplished only through the use of 
electronic microscopy and/or biomolecular techniques, like PCR. The present work constitutes 
part of the longitudinal study, developed at IPTSP/UFG, about the clinical-epidemic and epidemiological 
profile of these particular agents, aiming to relate the accumulated experience in the period between 
October 1999 and December 2003 in the laboratorial identification of the same ones. In the total were 
appraised 723 patients: 1) 393 immunocompromised patients (with immunossuppression or 
immunodepression) with diarrhea coming from the hospital-school of UFG and of reference units in 
attendance to the health of the Goias State (1,7 samples for patient); 2) 330 individuals of the community, 
by aleatory selection, seemingly without disturbances of  immunological system, and coming of the 
health reference units (unique sample). All of the samples were submitted to techniques of HPJ, Rugai 
and specific colorations for the diagnosis of the Coccidia (Hot Kinyoun) and intestinal Microsporidia 
(Hot-Chromotrope-Kokoskin), with previous coprological concentration  for the technique of ethylb-
formalin-acetate. The suggestive laboratorial findings of infection for spores of Microsporidia, 
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were examined through PCR. Also, it was evaluated the cost-benefit of this tool in the lab 
diagnosis of these microsporidia specie. The results verified that in the immunocompromised patients' 
group the infection frequency for spores of Microsporidia was 1,53% (6/393), while in the patients' group 
without immunological compromising this frequency was five times smaller confirming the character 
opportunist of these species. The application of biomolecular diagnosis techniques using PCR, in 
four microsporidia suspected samples belonging to immunocompromised patients confirmed and 
identified in all of them Encephalitozoon intestinalis. This finding constitute the first report 
about identification of human intestinal Microsporidiosis in the Goias State from Brazil, using 
PCR. 

 
KEY-WORDS: Human Microsporidiosis, PCR, AIDS.  
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8 – CONCLUSÕES FINAIS 

 

- Houve detecção pela primeira vez no estado de casos de Microsporidiose 

Humana Intestinal em pacientes procedentes de hospitais de referência em saúde 

do município de Goiânia, através de um estudo longitudinal de amostras 

aleatórias numa população de imunossuprimidos suspeitos, apesar do 

desconhecimento da classe médica; 

- Todos os casos apresentaram manifestações clinicas importantes e tiveram 

estrita correlação com a epidemiologia e com os baixos níveis de imunidade 

(CD4 <100); 

- O encontro dos casos humanos no município de Goiânia foi devido a 

disponibilidade, no IPTSP/UFG, não pelo “EPF” tradicional,  senão pela 

existência de técnicas diagnósticas coprológicas específicas (Kynioun à quente e 

Hot-Chromotrope de Kokoskin) viáveis, eficientes e de baixo custo 

(US$0,89/paciente e US$1,20/paciente, respectivamente) para microscopia de 

luz de fácil  aplicabilidade e capazes de identificar de forma genérica os 

Microsporídios .  

-  Houve necessidade de aprimoramento diagnóstico através da implantação de 

técnicas bio-moleculares, que embora mais laboriosas e onerosas 

(US$9,00/paciente) permitiram o diagnóstico das espécies de Microsporídios 

responsáveis pela patologia humana no município. 

-  No sistema SUS (rede própria e conveniada) do município de Goiânia, não 

existem unidades laboratoriais e de recursos humanos treinados que executem 

tais técnicas. Apenas o laboratório de referência estadual (LACEN –GO) dispõe 

da metodologia, instrumental e uma técnica treinada para este tipo de 

diagnóstico. 
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9 – RECOMENDAÇÕES E/OU SUGESTÕES FINAIS 

 

Os agentes entéricos de caráter oportunista e emergente, com destaque para 

os Coccídios e Microsporídios intestinais,  tomam hoje uma crescente 

importância no campo da saúde pública, constituindo-se um desafio estabelecer 

estratégias de controle, voltadas principalmente aos aspectos epidemiológicos e 

ao diagnóstico clínico-laboratorial.  Desta forma recomenda-se: 

1- Incorporar as técnicas de colorações coprológicas por microscopia de 

luz para o diagnóstico de Microsporídios intestinais na rotina 

diagnóstica nas unidades laboratoriais públicas ou conveniadas da rede 

SUS; 

2- Incorporar a técnica de PCR para o diagnóstico e identificação das 

espécies de Microsporídios intestinais nos laboratórios públicos de 

referência regional e/ou nacional;  

3- Determinar a prevalência e distribuição geográfica das espécies de 

Microsporídios que afetam a população do Estado de Goiás; 

4- Determinar fatores ambientais de risco na transmissão das 

Microsporidioses humanas no Estado de Goiás; 

5- Implantar e implementar programas educativos e preventivos que 

permitam coibir a exposição de pacientes a estes patógenos, 

particularmente naqueles portadores do VIH. 

6- Capacitar profissionais da área da saúde no diagnóstico clínico-

laboratorial dos parasitos intestinais oportunistas; 

7- Recomendar ao Ministério da Saúde que incorporem as 

Microsporidioses como doenças definidoras da SIDA/AIDS. 
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11 – ANEXOS 
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11.1 - ANEXO I: Ficha de investigação 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

 

Ficha de Investigação 
 
ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO & LABORATORIAL DAS INFEÇÕES POR AGENTES ENTÉRICOS OPORTUNISTAS EM 

PACIENTES IMUNOSUPRIMIDOS NO ESTADO DE GOIÁS, BRASIL. / ESTUDO DAS MICROSPORIDIOSES HUMANAS NO 
ESTADO DE GOIÁS, BRASIL. 

 
 
 

Identificação do paciente 
 

Nome: ______________________________________________________________________________________ 
D. Nasc.: ___/___/___. Sexo: (  )M (  )F   
Unidade de Saúde: _____________________________________________________________________________ 
Prontúario:____________________________________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________________________________________ 
Bairro: ______________________________________________ Tel.:___________________________________ 
Cidade/Estado:_______________________________________________________________________________ 
Profissão:____________________________________________________________________________________ 
Diagnóstico preliminar:_________________________________________________________________________ 
 
 

Dados Clínicos 
 
Imunossupressão: (  )Sim (  )Não  Causa:(  )HIV (  )____________Data do diag.:__/__. 
CD4/DATA:_________________________________ CARGA VIRAL/DATA:___________________________ 
LEUCÓCITOS/DATA:_________________________ OUTROS/DATA: _________________________________ 
Uso medicamento: (  )Não  (  )Sim  
Qual(is)?: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Diarréia: (  )Não (  )Sim  Início:___/___/___ Tratº específico:______________________________ 
Carac. da diarréia/frequência:_____________________________________________________________________ 
Obs.:_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Uso Medicação específica para a diarréia: (  )Não   (  )Sim    

Qual(is):_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Medicação (tempo de tratamento, dose, via...) 
 
1.Corticóide: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2.Imunossupressor: 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
3.Outras: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Obs.:________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Resultados: 
1ªamostra:____________________________________________________________________________________ 
2ªamostra:____________________________________________________________________________________ 
3ªamostra:____________________________________________________________________________________ 

NO. DE REGISTRO: __________________ 
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Condições sanitárias e de higiene 

 
1.Tipo de moradia: 
1.a) (  )Urbana (  )Semi-urbana 
(  )casa   (  )apartamento   (  )chácara/sítio 
 
1.b) (  )Rural   (  )Semi-rural 
(  )chácara/sítio   (  )Fazenda 
 
 
2. Tipo de piso da casa* e tipo do solo: 
(  )cerâmica* (  )madeira* (  )pedra* 
(  )cimento (  )grama (  )terra 
 
 
3. Presença de animais no domicílio: 
3.a) (  )Não 
3.b) (  )Contato com animal de vizinho 
3.c) (  )Sim 
Qual(is)/Nº:__________________________ 
___________________________________________
___________________________Algum apresentou 
diarréia? (  )Sim  (  )Não 
Qual(is)?____________________________ 
Há quanto tempo?_____________________ 
 
 
4. Abastecimento de água: 
4.a)Origem da água: 
(  )cisterna/poço (  )SANEAGO  
(  )mineral (  )córrego/lago/rio 
4.b)Tratamento realizado antes do consumo: 
(  )nenhum  (  )filtro c/ vela  
(  )filtro ozônio (  )filtro carvão ativ. 
(  )cloro (pastilha) (  )fervura 
 
 
4.c)Sistema de esgoto: 
(  )Saneago (  )Fossa (  )Privada 
(  )Lançado a céu aberto 
(  )Lançado em rio, córrego, etc. 
(  )Outro:____________________________ 
4.d)Lixo: 
(  )Recolhido pela Prefeitura (  )Enterrado 
(  )Queimado (  )Lançado em terreno baldio 
(  )Outro:____________________________ 
 
 
5. Hábitos alimentares: 
5.a)Tratamento dado às frutas e verduras antes do 
consumo: 
(  )Não lava 
(  )Lava: (  )C/ água 
  (  )C/ água e sabão 
  (  )C/ água sanitária 
  (  )C/ vinagre 
(  )Cozimento/fervura 
Outros:_____________________________ 
5.b)Tipo de leite consumido: 
(  )Nenhum (  )Pasteurizado___________ 
(  )In natura 

5.c)Tratamento dado ao leite antes do consumo: 
(  )Nenhum (  )Fervura 
(  )Refigeração/Congelamento 
5.d)Tipo de carne consumida: 
(  )Nenhum (  )Bovina (  )Suína 
(  )Aves 
(  )Outra:____________________________ 
 
5.e)Tratamento da carne: 
(  )Cozida (  )Frita (  )Grelhada 
(  )Assada (  )Congelada (  )Resfriada 
(  )Outro:____________________________ 
 
 
6. Origem dos alimentos consumidos (não 
industrializados): 
6.a)Frutas e verduras: 
(  )Feira (  )Supermercado  
(  )Verdurão (  )Produção própria (horta) 
(  )Outra:____________________________ 
6.b)Leite: 
(  )Supermercado/Padaria (..)”Leiteiro” 
(  )Fonte própria______________________ 
6.c)Carne 
(  )Feira (  )Supermercado  
(  )Açougue (  )Criação própria 
(  )Outra:____________________________ 
 
 
7. Lavagem das mãos  
7.a)Antes de alimentar-se: 
(  )Sempre (  )Às vezes (  )Nunca 
7.b)Antes do preparo dos alimentos: 
(  )Sempre (  )Às vezes (  )Nunca 
7.c)Após uso do banheiro: 
(  )Sempre (  )Às vezes (  )Nunca 
7.d)Após contato com animal(is): 
(  )Sempre (  )Às vezes (  )Nunca 
7.e)Após troca de fraldas e/ou contato com 
doentes: 
(  )Sempre (  )Às vezes (  )Nunca 
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Antecedentes Patológicos Pessoais 
 

Existência de contato ou presença de pessoas apresentando os mesmos sintomas: 
(  )Não  (  )Sim (familiar ________________________) 
  (  )Sim (fora da família___________________) 
a)Há quanto tempo: 
(  )Não lembra      (  )Menos de 01 mês      (  )Menos de 06 meses      (  )Mais de 06 meses 
 
Outras considerações: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
Obs.: O Termo de Consentimento encontra-se anexado e deve ser assinado pelo(s) participante(s) deste estudo 
ou seu responsável. 
 
 
Responsável pela entrevista: ____________________________________________________________ 
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11.2 – ANEXO II: Aprovação do Comitê de Ética 
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11.3 – ANEXO III: Informações para o paciente e Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Ministério de Educação e Cultura 
Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP)

Curso de Mestrado em Medicina Tropical (CMMT) 
 

INFORMAÇÕES PARA O PACIENTE 
ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO & LABORATORIAL DAS INFEÇÕES 

POR AGENTES ENTÉRICOS OPORTUNISTAS EM PACIENTES 
IMUNOSUPRIMIDOS NO ESTADO DE GOIÁS, BRASIL. 

 
O objetivo fundamental deste estudo é conhecer mais sobre as parasitoses oportunistas 

que existem em nosso meio, para servir de apoio á Rede do Sistema Unificado de Saúde, 

no diagnóstico, tratamento e controle das mesmas, no Estado de Goiás. 

Nesse sentido é necessário: 
 

 Determinar as características destes parasitos e os fatores que 
influenciam na sua transmissão. 

 Avaliar e comparar os métodos diagnósticos tradicionais em termos de 
eficiência e preço. 

Qualquer resultado de pacientes individuais, obtido nesta pesquisa, será mantido de forma 

estritamente sigilosa, e não deverá ser divulgado publicamente, sem autorização do próprio 

paciente. 

Nesses termos, o paciente ou seu representante legal (em caso de crianças menores de 

idade ou de adultos com distúrbios mentais ou comportamentais ou de pessoas sem nenhuma 

familiaridade com conceitos médicos) após informação básica sobre o projeto em menção e os 

procedimentos a serem empregados ficaria em pleno direito de outorgar ou não o seu 

consentimento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais teria direito. 

Em caso de consentimento, e após leitura e esclarecimento das dúvidas por ventura 

existentes nesse respeito, o paciente ou seu representante legal, voluntária e espontaneamente 

poderão assinar na presença de uma testemunha o “Termo de Consentimento”.   
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Ministério de Educação e Cultura 
Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP)

Curso de Mestrado em Medicina Tropical (CMMT) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO & LABORATORIAL DAS INFEÇÕES POR AGENTES ENTÉRICOS OPORTUNISTAS 
EM PACIENTES IMUNOSUPRIMIDOS NO ESTADO DE GOIÁS, BRASIL. 

 

Nome do Paciente: _______________________________________ 
 
Unidade de Saúde/ Prontuário: ______________________________________________ 
Endereço: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

,        /           /            
 

Eu (próprio paciente ou seu representante legal), _______________________________, 
abaixo assinado (a) declaro ter sido esclarecido (a) sobre o projeto de pesquisa supracitado 
e ter entendido apropriadamente as explicações que me foram dadas pelo Dr. 
_________________________________, Médico ________________, do Hospital 
____________________, componente da equipe clínica deste projeto, e concordo em ser 
submetido aos estudos laboratoriais, que foram considerados  necessários para o meu 
diagnóstico e tratamento adequado. 

Declaro ainda, ter conhecimento dos riscos e desconfortos próprios da natureza 
destes procedimentos, como do pleno direito que tenho assegurado de em qualquer 
momento desistir da continuidade no Projeto de pesquisa supra, assim como que os 
benefícios requeridos para o meu tratamento e bem-estar prosseguirão. 

Para afirmar que é verdade assino a continuação, 

 

 

Nome: 

Doc. Identidade: 

Endereço: 

  

Testemunha: 

Doc. Identidade: 

Endereço: 
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11.4. ANEXO IV: Normas de publicação da Revista de Patologia 
Tropical (IPTSP/UFG) e da Revista do Sistema Único de Saúde do 

Brasil  (EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE). 
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Normas para publicação 
Revista de Patologia Tropical-IPTSP\UFG 
 

A Revista de Patologia Tropical aceita original de artigo, revisões, resenhas, 
comunicações, relatos de casos sobre temas de interesse da Patologia Tropical e Saúde 
Pública, tanto na área humana como animal. 

O encaminhamento do manuscrito deverá ser acomponhado de carta assinada por 
todos os autores, reafirmando que o material não foi publicado nem está sendo 
submetido a outro periódico. As pesquisas que envolvam seres humanos ou animais, 
requerem uma prévia aprovação do Comitê de Ética correspondente. 

Os trabalhos são submetidos aos consultores e só são publicados caso recebam 
parecer favorável. 

Os textos devem ser apresentados em disquete (programa Micrsoft Word 8.0 ou 
conversíveis, assim como tabelas, legendas e equações no menu do programa) e em 
duas cópias, impressas, espaço duplo, em uma só face do papel. 

Os artigos devem apresentar, sempre que possível, a seguinte estrutura: 
Título; 
Autor(es); 
Endereçõ para correspondência; 
Filiação científica (Departamento, Instituto, Faculdade, Universidade); 
Resumo (com, no máximo, 200 palavras); 
Unitermos; 
Introdução; 
Material e Métodos; 
Resultados; 
Discussão; 
Abstract e Key words; 
Agradecimentos; 
Referências. 
As referências bibliográficas devem ser apresentadas em ordem alfabética, com 

entrada pelo último sobrenome do(s) autor(es). Quando houver mais de um trabalho do 
mesmo autor citado, deve-se seguir a ordem cronológica das publcações. 

As chamadas numéricas devem corresponder ao número estabelecido nas 
referências biliográficas. Das comunicações científicas não se exige a estrutura comum 
dos artigos. As ilustrações devem apresentar a qualidade necessária para permitir uma 
boa reprodução gráfica. Elas devem trazer no verso o nome do autor, o número e a 
legenda respectiva. Devem estar designadas, no texto, como figura (Figura 1, Figura 
2...). Em caso de inserção de fotografias coloridas, as despesas decorrentes do processo 
de separação de cores caberão aos autores do trabalho. Os autores terão o direito a cinco 
separatas de seus trabalhos. Maior número poderá ser solicitado às expensas dos 
autores, através de contato com o Editor. 

Os trabalhos deverão ser enviados para: 
Revista de Patologia Tropical 
Caixa Postal 131 
74001-970-Goiânia-Goiás-Brasil; ou pelo E-mail: revista@iptsp.ufg.br. 
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Normas para publicação 
Epidemiologia e Serviços de Saúde 
REVISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL 
 
Introdução 
A Epidemiologia e Serviços de Saúde é uma publicação trimestral de caráter técnico-científico, 
prioritariamente destinada aos profissionais dos serviços de saúde. Editado pela Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde (CGDEP/SVS/MS), o periódico tem a missão de difundir o conhecimento epidemiológico visando ao 
aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de divulgar portarias, 
regimentos e resoluções do Ministério da Saúde, bem como normas técnicas relativas aos programas de 
controle. 
 
Modelos de trabalhos 
A revista recebe trabalhos candidatos a publicação nas seguintes modalidades: (1) Artigos originais  nas 
seguintes linhas temáticas: avaliação de situação de saúde; estudos etiológicos; avaliação epidemiológica de 
serviços; programas e tecnologias; e avaliação da vigilância epidemiológica (número máximo de 20 laudas); 
(2) Artigos de revisão crítica sobre tema relevante para a Saúde Pública ou de atualização em um tema 
controverso ou emergente (número máximo de 30 laudas); (3) Ensaios, interpretações formais, 
sistematizadas, bem desenvolvidas e concludentes de dados e 
conceitos sobre assuntos de domínio público, ainda pouco explorados (número máximo de 15 laudas); (4) 
Publicação secundária, adaptada ou não, autorizada pelos editores originais e fiel aos dados e interpretações 
da primeira publicação (número máximo de 20 laudas); (5) Relatórios de reuniões ou oficinas de trabalho 
realizadas para discutir temas relevantes à Saúde Pública – suas conclusões e recomendações (número 
máximo de 25 laudas); (6) Comentários ou artigos de opinião curtos, abordando temas específicos; e (7) 
Notas prévias. 
 
Apresentação dos trabalhos 
Cada trabalho proposto para publicação deverá ser elaborado de acordo com os “Requisitos  uniformes para 
Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos” [Informe Epidemiológico do  SUS 1999;8(2):5-16 
disponível em: http://www.funasa.gov.br/pub/Iesus/ies00.htm] e anexado a  uma carta de 
apresentação dirigida ao Corpo Editorial da Epidemiologia e Serviços de Saúde. Para artigos originais, artigos 
de revisão e comentários, os autores responsabilizar-se-ão pela veracidade e ineditismo do trabalho 
apresentado. Na carta de encaminhamento, deverá constar que: a) o manuscrito ou trabalho semelhante não 
foi publicado, parcial ou integralmente, nem submetido a publicação em outros periódicos; b) nenhum autor 
tem associação comercial que possa configurar conflito de interesses com o manuscrito; e c) todos os autores 
participaram na elaboração do seu conteúdo intelectual – desenho e execução do projeto, análise e 
interpretação dos dados, redação ou revisão crítica, e aprovação da versão final. A carta deverá ser assinada 
por todos os autores do manuscrito.  
 
Formato de um trabalho para publicação 
O trabalho deverá ser digitado em português, em espaço duplo, fonte Times New Roman tamanho 12, no 
formato RTF (Rich Text Format); impresso em folha-padrão A4 com margem de 3 cm à esquerda; e remetido 
em três vias, ademais de gravação magnética em disquete de 31/2, por correio. As tabelas e figuras poderão 
ser elaboradas em programas do tipo Microsoft Office, Corel Draw ou Harvard Grafics, nos formatos BMP 
(Bitmap do Windows) ou TIFF, no modo de cor CMYK. Todas as páginas deverão ser numeradas, inclusive 
as das tabelas e figuras. Não serão aceitas notas de texto de pé de página. Cada trabalho deverá ser enviado 
com: PÁGINA DE ROSTO – título completo e resumido, nome dos autores e instituições por extenso, rodapé 
–; RESUMO e SUMMARY (versão do RESUMO em inglês); e finalmente, o ARTIGO completo – 
INTRODUÇÃO; METODOLOGIA, RESULTADOS, DISCUSSÃO, AGRADECIMENTOS e 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS; e TABELAS e FIGURAS, anexas –, nesta ordem: 
 
Página de rosto  
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A página de rosto é composta do título do artigo – em português e inglês, em letras maiúsculas – seguido do 
nome completo do(s) autor(es) e da(s) instituição(ções) a que pertence(m), em letras minúsculas. É 
fundamental a indicação do título resumido, para referência no cabeçalho das páginas da publicação. No 
rodapé, constam o endereço completo, telefone, fax e e-mail de pelo menos o autor principal, para contato, e 
do órgão financiador da pesquisa.  
Resumo 
Colocado no início do texto, redigido em português e com um número máximo de 150 palavras, o resumo 
deve conter descrição sucinta a clara do objetivo, metodologia, resultados e conclusão do artigo. Após o 
resumo, o autor deve listar três ou quatro palavraschave de acesso, contempladas na lista de Descritores de 
Saúde definida pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde da 
Organização Pan-Americana de Saúde(Bireme/OPAS).  
 
Summary 
 Corresponde à tradução em inglês do RESUMO, seguido pelas palavras-chave, igualmente em inglês (Key 
words). 
 
Introdução 
Apresentação do problema, justificativa e objetivo do estudo. 
 
Metodologia 
Descrição precisa da metodologia adotada e, quando necessário, dos procedimentos analíticos utilizados.  
 
Considerações éticas do estudo devem ser mencionadas ao final deste apartado, com menção às comissões 
éticas que aprovaram o projeto original – desde que o fato seja pertinente ao artigo. 
 
Resultados 
Exposição dos resultados alcançados, podendo considerar – anexas ao artigo – tabelas e figuras 
autoexplicativas, se necessárias (ver o item TABELAS e FIGURAS). 
 
Discussão 
Relação dos resultados observados, incluindo suas implicações e limitações, e a sua comparação com outros 
estudos relevantes para o tema e objetivos do estudo. 
Agradecimentos 
Em havendo, devem-se limitar ao mínimo indispensável, localizando-se após a DISCUSSÃO. 
 
Referências bibliográficas 
Listadas após a DISCUSSÃO ou AGRADECIMENTOS e numeradas em algarismos arábicos, na mesma 
ordem de citação no artigo. O número de cada referência deve corresponder ao número sobrescrito (sem 
parênteses) imediatamente após a respectiva citação no texto. Títulos de periódicos, livros e editoras devem 
ser colocados por extenso. A quantidade de citações bibliográficas deve-se limitar a 30, preferencialmente. 
Artigos de revisão sistemática e metanálise não têm limite de citações. As referências também devem 
obedecer aos “Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos”. Exemplos: 
Anais de congresso: 
1. Wunsch Filho V, Setimi MM, Carmo JC. Vigilância em Saúde do Trabalhador. In: Anais do III Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva; 1992; Porto Alegre, Brasil. Rio de Janeiro: Abrasco; 1992. 
Artigos de periódicos: 
2. Monteiro GTR, Koifman RJ, Koifman S. Confiabilidade e validade dos atestados de óbito por neoplasias. 
II. Validação do câncer de estômago como causa básica dos atestados de óbito no Município do Rio de 
Janeiro. Cadernos de Saúde Pública 1997;13:53-65. 
Autoria institucional: 
3. Fundação Nacional de Saúde. Plano Nacional de Controle da Tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde; 
1999. 
Livros: 
4. Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Clinical Epidemiology. 2a ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 
1988. 
Livros, capítulos de: 
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5. Opromolla DV. Hanseníase. In: Meira DA. Clínica de doenças tropicais e infecciosas. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Interlivros; 1991. p. 227-250. 
Material não publicado: 
6. Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. New England Journal of Medicine. No 
prelo, 1996. 
Portarias e leis: 
7. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Portaria n. 212, de 11 de maio de 1999. 
Altera a AIH e inclui o campo IH. Diário Oficial da União, Brasília, p.61, 12 mai. 1999. Seção 1. 
8. Brasil. Lei n. 9.431, de 6 de janeiro de 1997. Decreta a obrigatoriedade do Programa de Controle de 
Infecção Hospitalar em todos os hospitais brasileiros. Diário Oficial da União, Brasília, p.165, 7 jan. 1997. 
Seção 1. 
Referências eletrônicas: 
9. Ministério da Saúde. Informações de saúde [acessado durante o ano de 2002, para informações 
de 1995 a 2001] [online] Disponível em http://www.datasus.gov.br 
10. Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerging Infectious Diseases [online]; 1(1): 
24 telas [acessado em 5 Jun.1996, para informações de Jan.-Mar.1995]. Disponível em 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 
Teses: 
11.Waldman EA. Vigilância Epidemiológica como prática de saúde pública [Tese de Doutorado]. São Paulo 
(SP): Universidade de São Paulo; 1991. 
Tabelas e figuras 
Dispostas em folhas separadas – para cada uma –, numeradas em algarismos arábicos e agrupadas, ao final da 
apresentação do artigo, segundo a sua ordem de citação no texto. As tabelas e figuras devem apresentar título 
conciso e, se possível, evitar o uso de abreviaturas no seu conteúdo; quando estas forem indispensáveis, serão 
traduzidas em legendas ao pé da própria tabela. 
 
Análise e aceitação dos trabalhos 
Os trabalhos serão submetidos à revisão de pelo menos dois pareceristas externos (revisão por pares). E serão 
aceitos para publicação desde que, também, sejam aprovados pelo Comitê Editorial da Epidemiologia e 
Serviços de Saúde. 
 
Endereço para correspondência 
Solicitações de informação e propostas de manuscritos para publicação devem ser encaminhadas para: 
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços-CGDEP/SVS/MS 
Epidemiologia e Serviços de Saúde: revista do Sistema Único de Saúde do Brasil  
Esplanada dos Ministérios 
Bloco G, edifício-sede, 1º andar, sala 119 
Brasília-DF. CEP: 70058-900 
Telefones: (61) 315.3653 / 3654 / 3655 
Fax: (61) 226.4002 
E para comunicação por e-mail com os editores da Epidemiologia e Serviços de Saúde, o leitor deve escrever 
para revista.svs@saude.gov.br  
 

 
 


