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1 – RESUMO GERAL 
 

Os Coccídios do gênero Cryptosporidium, Cyclospora (Filo Apicomplexa) e os Microsporídios 

(Filo Microspora) são responsáveis por quadros clínicos 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 desses parasitos 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). Considerando importância da água na veiculação destes agentes, o monitoramento 

ambiental, realizado com técnicas viáveis e eficientes, é de extrema importância epidemiológica.  O 

presente estudo faz parte de um estudo longitudinal, desenvolvido no IPTSP e ICB/UFG, sobre o perfil 

clínico, epidemiológico e laboratorial destes agentes. Visa especificamente descrever a padronização e o 

uso do PCR no diagnóstico laboratorial das enteroparasitoses oportunistas em amostras clínicas humanas 

e como instrumento de monitoramento de águas de consumo humana, no município de Goiânia-GO, além 

de conter uma revisão sistemática da literatura que aborda o uso deste instrumento na identificação  destes 

parasitos em populações com déficit imunitário e imunocompetentes. O estudo foi realizado entre outubro 

1999 e dezembro 2007. No total foram avaliados 994 pacientes: sendo 664 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; e 330 indivíduos da comunidade, selecionados 

aleatoriamente, aparentemente imunocompetentes, e provenientes de Unidades de Saúde de referência 

(amostra única). Todas as amostras (2526 amostras de fezes) 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 estes agentes, no total 45 amostras, foram 

confirmados pela técnica de PCR. A confirmação e a identificação da espécie pelo PCR indicaram a 

presença do Encephalitozoon intestinalis, Enterocytozoon bieneusi, Cryptosporidium parvum/hominis e 

Cyclospora cayetanensis nas amostras clínicas analisadas. A padronização da técnica de PCR para 

amostras ambientais (água) foi feita a partir de um levantamento realizado nos rios e lagos do município 

de Goiânia. Dentro desse quantitativo foi identificado oocistos de Cryptosporidium parvum/hominis, 

demonstrando a viabilidade do PCR para análises ambientais que busquem a presença de enteroparasitos 

oportunistas na água. 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 parasitoses intestinais oportunistas humanas em nosso estado.  
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2 -GENERAL OVERVIEW 
 

The Coccidia (Phylum Microspora) and Microsporidia (Phylum Apicomplexa) 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 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). The present study it is part of a longitudinal study, developed in 

the IPTSP/UFG, on the clinical profile, epidemiologist and laboratorial of these agents. It 

specifically aims at to describe the standartization and the use of the PCR in the laboratorial 

diagnosis of opportunist protozoa in clinical samples human beings and as instrument of study of 

consumption waters human being in the city of Goiânia-GO, basic instrument for the control of 

these protozoa. The study it was carried through between october 1999 and december 2007. In 

the total were appraised 994 patient: 1) 664 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 Goiás State; 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 were confirmed by the PCR technique, when the sample was enough. 

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

Encephalitozoon intestinalis, Enterocytozoon bieneusi, Cryptosporidium parvum/hominis in the analyzed 

samples. The standardization of the technique of PCR for ambient samples (water) was made 

from a survey carried through in the rivers and lakes of the city of Goiânia-GO. Inside of this 

quantitative one was found of Cryptosporidium parvum/hominis, demonstrating the viability of the 

PCR for ambient analyses that search the presence of opportunist protozoa in the water. 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 

opportunistic protozoa species circulating in the Goiás State.  
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3 – INTRODUÇÃO 
 

O diagnóstico clínico das parasitoses intestinais oportunistas é sugestivo, tendo como 

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

de peso. O diagnóstico conclusivo destas parasitoses é realizado por Microscopia óptica (MO), 

mediante o uso de técnicas de coloração especiais que, entretanto, não permitem a caracterização 

das espécies, ficando na dependência de técnicas e métodos mais precisos, como a Microscopia 

Eletrônica e/ou métodos biomoleculares (1, 2). 

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

parasito que esteja gerando a infecção (16). Este reconhecimento guia o manejo terapêutico a ser 

adotado e pode definir do prognóstico do indivíduo infectado. Também tem se mostrados 

essenciais no monitoramento ambiental, apontando a contaminação da água de consumo humano 

por oocistos e esporos destes protozoários, achado fundamental no controle destas parasitoses 

(6). 

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 (22, 26). 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 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 
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agentes em amostras clínicas humanas e na água (10, 11, 12). Vale ressaltar, que os métodos 

moleculares podem representar um importante instrumento, fornecendo informações sobre a 

taxonomia, presença de fatores de virulência, e diversidade genotípica, necessárias ao estudo 

epidemiológico das doenças causadas por esses protozoários. A melhoria do diagnóstico pode 

determinar a real distribuição desses organismos no ambiente e na clínica, fornecendo aos 

profissionais que atuam em vigilância sanitária, subsídios imprescindíveis para implementar as 

medidas de controle necessárias, na prevenção destas patologias (13, 14, 15). 

Procuramos abordar os aspectos gerais do diagnóstico biomolecular da Criptospodiose, 

Ciclosporíase e Microsporidioses intestinais humanas, padronizando a Reação da Polimerase em 

Cadeia (PCR) para o diagnóstico destes agentes tanto em amostras clínicas humanas (fezes), 

como amostras ambientais em nosso meio. Este estudo faz parte de um estudo longitudinal, 

desenvolvido no IPTSP e ICB/UFG, sobre o perfil clínico-epidemiológico e laboratorial destes 

parasitos, executado entre outubro de 1999 e dezembro de 2007. 

Com este objetivo, esta tese é composta por 3 artigos, conforme a 

apresentação: 

•  Artigo I- Identificação das espécies de Coccídios e Microsporídios 

por métodos bio-moleculares infectando populações com déficit 

imunológico e imunocompetentes: Revisão sistemática da literatura. 

•  Artigo II – Padronização e aplicação de técnicas biomoleculares na 

identificação laboratorial de protozoários intestinais oportunistas 

em amostras coprológicas e ambientais,  através da Reação de 

Polimerase em Cadeia (PCR), em Goiânia-GO, Brasil.  

•  Artigo III – Identificação e caracterização laboratorial de 

protozoários intestinais,  através da Reação de Polimerase em Cadeia 

(PCR), em Goiânia-GO, Brasil (1999-2007). 
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4 – METODOLOGIA 
 

O encontro dos casos humanos de enteroparasitoses oportunistas no 

município de Goiânia foi devido à 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 protozoários oportunistas (Garcia-Zapata, 2002, 

2003). Houve, então, a necessidade de aprimoramento diagnóstico através da 

implantação de técnicas biomoleculares, que embora mais laboriosas e onerosas, 

permitiram o diagnóstico das espécies responsáveis pela patologia humana no 

nosso meio.  

 A seguir descrevo a metodologia aplicada durante a construção da tese: 

4.1- Revisão Sistemática da Literatura 

A revisão Sistemática da literatura (RSL) apresenta um caráter descritivo-

discursivo, caracterizando-se pela ampla apresentação e discussão de temas de 

interesse científico.  Permite ao leitor adquirir  e atualizar o conhecimento sobre 

uma temática específica de maneira concreta em um intervalo de tempo 

relativamente curto, porém, apresenta as desvantagens de não ser reprodutível, 

as vezes incompleta e, em alguns casos, inconclusiva. Nas últimas décadas, a 

expansão do universo da informação científica na área da saúde, assim como um 

acesso mais fácil  e rápido à informação, vem favorecendo o uso de RSL. O 

amplo desenvolvimento de bases de dados eletrônicas tem sido determinante 

neste processo. A RSL apresenta mudança no perfil  da revisão bibliográfica 

tradicional, constituindo-se em importantes instrumentos metodológicos de 
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pesquisas nas áreas da medicina e saúde pública baseadas na evidência. O 

principal alcance é integrar a informação existente sobre uma temática 

específica, através do agrupamento e análise dos resultados procedentes de 

estudos primários realizados em locais e momentos diferentes por grupos de 

pesquisa independentes, permitindo a geração de evidência científica na 

temática que de suporte na implementação e execução de diversos programas de 

saúde. 

Objetiva-se com esta RSL identificar quais espécies de parasitos entéricos 

oportunistas em pacientes com déficit  imunitário comparados a pacientes 

imunocompetentes diagnosticados por técnicas bio-moleculares, com ênfase no 

PCR, em amostras coprológicas. Foi constituída por um projeto específico de RSL, com 

objetivos definidos e segue os parâmetros básicos preconizados pela Biblioteca Virtual de Saúde 

e Cochrane. 

Definimos como parasitos entéricos oportunistas participantes do estudo: 

Coccídios intestinais (Cryptosporidium ,  Cyclospora ,  Isospora belli) e os 

Microsporídios intestinais (Enterocytozoon instestinalis ,  Encephalitozoon 

intestinalis).  Definimos como técnicas bio-moleculares as técnicas de PCR e 

RT-PCR integradas ou não a Nested-PCR ou RT-Nested-PCR, ou qualquer outra 

metodologia que possa diagnosticar parasitos oportunistas através do material 

genético.  

A Revisão Sistemática da Literatura foi constituída pelas seguintes fases: 

FASE 1 – Elaboração do Teste de Relevância e Seleção da Base de Dados 

 Os testes de relevância foram definidos (fig.1 e fig.2) e abordam 

questões a respeito da clareza e coerência com o objetivo do estudo, tipo do 

diagnóstico realizado, comparação da frequência nas diferentes populações 
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estudadas, tipo de estudo, se apresentam dados suficientes para análise e se as 

amostras coprólogicas eram humanas.  

 
TESTE DE RELEVÂNCIA 1 

 
Identificação do estudo: 
_______________________________________________________________________________________

Critérios de Inclusão Sim Não 
1. O estudo trata dos Coccídios e/ou Microsporídios intestinais?   
2. Estes parasitos são diagnosticados em humanos com ou 
comprometimento imunológico?  

  

3. Os parasitos são diagnosticados em amostras fecais?   
Critérios de Exclusão   

1. É relato de caso, editorial, comunicação ou revisão?   
2. A linguagem do artigo não é dominada pelo pesquisador?   
3. Fora do período estudado (1997-2008)?   
Parecer do avaliador: (   ) Inclusão   (   ) Exclusão 
Pesquisador: ____________________________________________________ 

FIGURA 1- Teste de relevância I 
 

Definiu-se como Base de Dados a BVS (Biblioteca Virtual de Saúde): 

MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde) e LILACS 

(Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Estas bases 

foram escolhidas pelo fato de serem comumente consultadas como fontes de 

li teratura qualificada dentro das Ciências da Saúde.  

 
TESTE DE RELEVÂNCIA 2 

 
Identificação do estudo: 
______________________________________________________________________________________

Critérios de Inclusão Sim Não 
1. O diagnóstico realizado é por PCR para Coccídios e 
Microsporídios Intestinais? 

  

2. As freqüências dos protozoários oportunistas nas diferentes 
populações são comparadas? 

  

Critérios de Exclusão   
1. O estudo apresenta dados insuficientes para a análise?   
2. As amostras coprológicas analisadas não eram humanas?   
Parecer do avaliador: (   ) Inclusão   (   ) Exclusão 
Pesquisador: ____________________________________________________ 

FIGURA 2- Teste de relevância II 
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FASE 2 – Definição dos Descritores 

A busca na base de dados na BVS foi realizada no dia 25 de outubro de 

2008, consultando o Dicionário de Descritores da BVS foram levantados pelos 

pesquisadores um conjunto de descritores coerentes com o objetivo da revisão: 

Oportunistas, Protozoários Oportunistas, Aids, Infecções oportunistas, 

Coccídios, Microsporídios, Técnicas bio-moleculares, Técnicas parasitológicas, 

Reação de Polimerase em cadeia (PCR), Nested-PCR, Cryptosporidium ,  

Cyclospora ,  Enterocytozoon bieneusi ,  Encephalitozoon intestinalis .   

Alíngua inglesa foi a selecionada para os descritores. Os pesquisadores 

avaliando a abrangência dos descritores decidiram realizar uma nova busca com 

três descritores mais específicos, dentre aqueles levantados primeiramente: 

Coccidia, Microsporidia, Polymerase Reaction chain (PCR). Tais descritores 

foram cruzados. Optamos por selecionar trabalhos publicados entre os anos de 

1997 e 2008.  

 

FASE 3- Seleção e análise dos resumos para o levantamento de artigos 

A literatura se apresentou com trabalhos em diversos idiomas. Entretanto 

para um melhor desempenho, só foram incluídos trabalhos que fosse escritos em 

línguas dominadas pelos pesquisadores (inglês, espanhol, francês, português). 

Foram excluídos automaticamente trabalhos repetidos. 

 Os artigos foram selecionados por meio da aplicação do teste de 

relevância I.  Este tese foi realizado por dois pesquisadores de forma 

independente, sendo observado o índice de confiabilidade (IC) entre os 

pesquisadores. Este índice foi calculado dividindo-se o número de artigos 

aceitos pelos dois pesquisadores de forma unânime, por este mesmo número 
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somado ao número de artigos aceitos em desacordo pelos dois pesquisadores. 

Este valor deve ser multiplicado por 100 e expresso em porcentagem. 

Considerou-se aceitável IC maior ou igual a 80%.  

 

FASE 4- Seleção de artigos para inclusão na análise 

Em cada artigo selecionado após a aplicação do teste de relevância I foi 

aplicado o teste de relevância II,  após a leitura completa do artigo. Os 

pesquisadores fizeram a análise de forma independente. Foram identificados os 

trabalhos onde havia desacordo quanto à inclusão ou exclusão do mesmo. Após 

discussão e análise crítica dos fatores que levavam a discordância, se a mesma 

permanecesse, um terceiro pesquisador consultava de forma independente o 

trabalho (consultor ad hoc). 

 

4.2- Padronização da PCR no estudo de amostras fecais e ambientais:  Para a 

padronização da PCR que foi aplicada no estudo clínico e ambiental, foi realizado um 

levantamento bibliográfico, e considerados estudos viáveis como referências. A escolha dos 

primers utilizados foi feita só após a verificação pelo GenBanK. 

 

4.3- Casuística dos pacientes e amostras fecais e ambientais: O estudo laboratorial foi 

realizado entre novembro de 1999 e dezembro de 2007, pela Unidade de Protozoologia do 

IPTSP/UFG e análise molecular no Laboratório de Diagnóstico Genético e Molecular do 

ICB/UFG,, no qual avaliou 994 pacientes, sendo total de amostras coprológicas avaliada igual a 

2256 (média de aproximadamente 2,3 amostras/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 664 pacientes, portadores de 
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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. A padronização da técnica de PCR para amostras ambientais 

(água) foi feita a partir de um levantamento realizado nos rios e lagos do município de Goiânia, que 

constitui parte de um estudo realizado pelo NUPEREME, visando o encontro de parasitos oportunistas 

(21).  

 

4.3.1- Coleta de 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). 

Todas as amostras 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 de 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 positivas para 

os Coccídios Cryptosporidium sp. (18 amostras), Cyclospora sp (14 amostras) e Microsporídios 

intestinais (21 amostras) totalizam 51 amostras, e destas 45 amostras possuíam condições 

favoráveis de preservação e foram encaminhadas para o estudo bio-molecular (12/18 amostra 
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positivas para Cryptosporidium sp., 13/14 amostras positivas de Cyclospora sp. e 20/21 amostras 

com esporos sugestivos de Microsporídios). Uma amostra ambiental positiva pela técnica de 

coloração foi utilizada para a padronização de amostras ambientais (vide fluxograma fig. 3). 

 

FIGURA 3- Fluxograma descrevendo a amostragem e procedimento de diagnóstico. 

 

4.3.2- Extração e amplificação de DNA: Para a extração do material genético foi utilizado o 

método modificado do fenol/clorofórmio de Sambrook (1986). Assim, foi adicionado em 

microtubo de 1,5 mL, 100 µl de fezes diluídas em tampão Triz EDTA pH 8,0, em seguida 

adicionado 300 µl  de tampão Triz EDTA pH 8,0 e contendo cerca de 0,2 µg/µL de Proteinase K 

na concentração de 10 mg/mL e incubado over night a   56 ºC.  Após a incubação o DNA foi 

extraído pelo método de fenol/clorofórmio segundo Sambrook et al, 1986. Com centrifugação a 

10000 rpm por 5 minutos em todas as fases. A precipitação do DNA ocorreu com a adição de 

1/10 volume de 4M de NaCl e 1 volume de isopropanol. Após a centrifugação o precipitado foi 

levado com etanol 70% (-20ºC), seco ao ar, ressupenso por adição de 40µL de tampão Telow 

(pH 8,0) e conservado a -20ºC até o processamento pela PCR. Foi utilizada paralelamente, a 

técnica de extração de DNA adaptada de BOOM et al., (1990). Para a extração com sílica, 50 µl 

do material eluído com Triz EDTA pH 8,0 e incubado over night foi transferido para um 

microtubo, ao qual foi acrescentado 400 µl de sílica e 900 µl de L6, vortexado e deixado a 
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temperatura ambiente por 10 minutos. Após este procedimento, o material foi centrifugado a 

10.000 rpm por um minuto. O sobrenadante obtido foi desprezado e ao pellet acrescentado cerca 

de 1 mL de L2,   ressuspendido suavemente e centrifugado a 10.000 rpm por um minuto. O 

sobrenadante obtido foi novamente descartado e ao pellet adicionado 1 mL de álcool  70%, 

ressuspendido e centrifugado por um minuto a 10.000 rpm. Novamente, o sobrenadante foi 

desprezado, e ao pellet adicionado 1 mL de acetona, vortexado por cinco segundos e 

centrifugado a 10.000 rpm por um minuto. A fase aquosa foi descartada, e o microtubo foi 

colocado parcialmente submerso em banho-maria, com tampa aberta, a uma temperatura de 

56°C, durante 7 minutos. Em seguida, foi adicionado ao pellet cerca de 100µl de tampão T.E (pH 

8,0), vortexado durante dez segundos e exposto novamente em banho-maria (56°C) por 10 

minutos. A fase aquosa foi removida para outro microtubo, o qual foi acondicionado a -20 °C, 

até o processamento da técnica da PCR. 

Como medida de comparação e passividade de uso na escolha da técnica de maior 

confiabilidade e eficácia na extração de DNA foi utilizado o Kit de extração de DNA Wizard SV 

Genomic da P romega. A detecção do DNA parasito foi realizada através de Nested-PCR.   

Para a seleção dos iniciadores da lista obtida na literatura, foram pesquisados os que 

flanqueiam regiões sítio-específicos do genoma mais pertinentes ao trabalho. As análises de 

padrões de similaridade e sobreposição foram feitas coma as ferramentas disponibilizadas pelo 

portal do National Center for Biotechnology Information (NCBI). Os iniciadores selecionados 

são descritos na tabela 01. 

Tabela I – Iniciadores selecionados para utilização na confirmação/especificação dos 
protozoários detectados através de técnicas parasitológicas.  
 

Iniciador Microrganismo Seqüência Referência 

XIAF 
XIAR 

Cryptosporidium 
sp e C. parvum 

5’-TTCTAGAGCTAATACATCCG-3’ 
5’-CCCATTTCCTTGAA ACAGGA-3’ 

(Xiao et al. 
1999) 

AWA995F 
AWA1206R 

Cryptosporidium 
sp 

5’-TAGAGATTGGAGGTTGTTCCT-3’ 
5’-CTCCACCACTA AGAACGGCC-3’ 

(Awad-el-
Kariem et al. 
1994) 

LAX469F 
LAX869R 

C. parvum 
C. hominis 

5’-CCGAGTTTGATCCAAAAAGTTACGA-3’ 
5’-TAGCTCCTCATATGCCTTATTGAGTA-3’ 

(Laxer et al. 
1991) 

FIE 
R2B 

Cyclospora 
cayetanensis 

5′-TACCCAATGAAAACAGTTT-3′ 
5′-CAGGAGAAGCCAAGGTAGG-3′ 

(Relman et 
al. 1996) 
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F3E 
R4B 
 

Cyclospora 
cayetanensis 
 

5′-CCTTCCGCGCTTCGCTGCGT3′ 
5′-CGTCTTCAAACCCCCTACTG-3′ 

(Relman et 
al. 1996) 
 

 

Para a detecção de Cryptposporidium sp. foram  utilizados 3 pares de iniciadores: 

XIAF/XIAR (Cryptosporidium sp e C. parvum), que flanqueia região de aproximadamente 1325 

pares de bases (pb), AWA995f/AWA1206R (Cryptosporidium sp.), amplificando região de 

aproximadamente 211 pb e LAX469F/LAX869R, que flanqueia região de aproximadamente 451 

pb de C.parvum/hominis. 

A caracterização inicial foi realizada por uma PCR convencional com o iniciador 

XIAF/XIAR. Do produto desta PCR foi retirada duas alíquotas, uma para realizar a detecção do 

gênero via Nested-PCR com o iniciador AWA995F/ AWA1206R, e outra para a detecção da 

espécie com o iniciador LAX469F/LAX869R. 

Assim, para a Reação com o par de iniciador XIAF/ XIAR foi utilizado 28 μL de DNA 

extraído, 5,0 μL de Tampão 10X, 2,0 mM de Magnésio, 200  μM de dNTP (dATP, dCTP, dTTP 

e dGTP), 0,5 μM de cada iniciador e 1,25 U Taq DNA Polimerase, para um volume final de 50 

μL. O programa de amplificação consistiu após desnaturação inicial por 3 minutos, seguido de 

35 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 1 minutos,  55 ºC para anelamento por 45 segundo 

e 72 ºC para extensão por 1 minuto, com extensão final de 72 ºC durante 7 minutos. 

Para o par o iniciador AWA995f/AWA1206R utilizou-se 14 μL de DNA amplificado 

pelos iniciadores XIAF/XIAR, 2,5 μL de Tampão 10X, 1,5 mM de Magnésio, 200  μM de dNTP 

(dATP, dCTP, dTTP e dGTP), 0,5 μM de cada iniciador e 1,25 U de Taq DNA Polimerase, 

obtendo um  volume final de 25 μL. O programa de amplificação consiste de desnaturação inicial 

por 7 minutos seguido de 40 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 1 minutos,  54 ºC para 

anelamento por 1 minuto e 72 ºC de extensão por um período de 3 minutos, a extensão final foi 

de 72 ºC durante 7 minutos. 

Para o iniciador LAX469F/LAX869R, foi utilizado 14 μL de DNA previamente 

amplificado com os iniciadores XIAF/XIAR, 2,5 μL de Tampão 10X, 2,0 mM de Magnésio, 200  
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μM de dNTP (dATP, dCTP, dTTP e dGTP), 0,5 μM de cada iniciador e 1,25 U de Taq DNA 

Polimerase, para um volume final de 25 μL. O programa de amplificação consiste de 

desnaturação inicial por 7 minutos seguido de 40 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 1 

minutos,  52 ºC para anelamento por 1minuto, e 72ºC para extensão por 1 minuto, a extensão 

final foi de 72 ºC durante 7 minutos 

Para o diagnóstico de C. cayetanensis pelos iniciadores FIE/R2B utilizou-se 16 μL de 

material extraído, 2,5 μL de Tampão 10X, 2,0 mM de Magnésio, 200  μM de dNTP (dATP, 

dCTP, dTTP e dGTP), 0,2 μM de cada iniciador e 1,25 U de Taq DNA Polimerase, obtendo um  

volume final de 25 μL. O programa de amplificação consiste de desnaturação inicial por 7 

minutos seguido de 35 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 30 segundos,  53 ºC para 

anelamento por 30 segundos e 72 ºC de extensão por um período de 1 minutos e 30 segundos, a 

extensão final foi de 72 ºC durante 10 minutos. 

Para a Nested-PCR de C. cayetanensis utilizou-se 14 μL de DNA amplificado pelos 

iniciadores FIE/R2B, 2,5 μL de Tampão 10X, 2,0 mM de Magnésio, 200  μM de dNTP (dATP, 

dCTP, dTTP e dGTP), 0,2 μM de cada iniciador (F3E/R4B) e 1,25 U de Taq DNA Polimerase, 

obtendo um  volume final de 25 μL. O programa de amplificação consiste de desnaturação inicial 

por 7 minutos seguido de 35 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 30 segundos,  60 ºC para 

anelamento por 30 segundos e 72 ºC de extensão por um período de 1 minutos e 30 segundos, a 

extensão final foi de 72 ºC durante 10 minutos. 

Os amplicons foram separados por eletroforese em gel agarose 1% tampão TBE corado 

com brometo de etídeo. As amostras de Nested-PCR que apresentaram bandas de 

aproximadamente 211 pb e 451 pb foram respectivamente consideradas positivas para 

Cryptosporidium sp e C. parvum/hominis. Para C. cayetanensis forma consideradas amostras 

positivas os amplicons obtidos a partir de Nested-PCR . 

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

CCTCTCCGGAACCAAACCCTG-3´) foram usados para amplificar um fragmento de DNA de 
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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. Os produtos da PCR foram separados por eletroforese em gel 

de acrilamida 8% corado com nitrato de prata e em gel de agarose 1,5% corado com brometo de 

etídeo. 

 

4.4- 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. 

 

4.5- 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: COEP do Hospital de Doenças Tropicais e COEP do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás (em anexo). 
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5- Artigo I 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE COCCÍDIOS E 

MICROSPORÍDIOS INTESTINAIS POR MÉTODOS BIO-

MOLECULARES INFECTANDO POPULAÇÕES COM DEFÍCIT 

IMUNOLÓGICO E IMUNOCOMPETENTES: REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA LITERATURA. 

(A ser submetido à Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical) 
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IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE COCCÍDIOS E 

MICROSPORÍDIOS INTESTINAIS POR MÉTODOS BIO-

MOLECULARES INFECTANDO POPULAÇÕES COM DEFÍCIT 

IMUNOLÓGICO E IMUNOCOMPETENTES: REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA LITERATURA. 
Edson Sidião de Souza Júnior1, Marco Tulio A. Garcia-Zapata 1, Hugo Delleon2, Sônia de Fátima de Oliveira 

Santos1 & Carlos Eduardo Anunciação2. 

 

RESUMO 

Determinar as diferentes espécies e genótipos dos parasitos emergentes e oportunistas (Coccídios 

e Microsporídios Intestinais) é indispensável para avaliar a importância em Saúde Pública, com o 

fim de compreender melhor as rotas de transmissão e fontes de contaminação, bem como 

desenvolver uma terapêutica eficaz. Esta Revisão Sistemática da Literatura visa analisar a 

literatura indexada entre o período de 1997 e 1998 que utilizem de métodos bio-moleculares para 

identificar a espécie de Coccídio e/ou Microsporidio Intestinal que estejam infectando as 

populações distintas de pacientes como comprometimento imunológico e imunocompetentes.  

 

Descritores: Coccídios, Microsporídios, PCR. 

 

ABSTRACT 

To determine the different species and genotypes of the emergent and opportunist parasites 

(Coccidia and Intestinal Microsporidia) is indispensable to evaluate the importance in Public 

Health, with the end to better understand the routes of transmission and sources of 

contamination, as well as developing therapeutical an efficient one. This Systematic Revision of 

Literature aims at to analyze index literature enters the period of 1997 and 1998 that they use of 

bio-molecular methods to identify the species of Coccidia and/or Intestinal Microsporidia that 

are parasitic the distinct of patients as imunodeficient and normal populations. 

Describers: Coccidia, Microsporidia, PCR. 

 
                                                 
1 Departamento de Medicina Tropical e Dermatologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás. 
2 Laboratório de Diagnóstico Genético e Molecular do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás.  
Apoio financeiro: CNPq. Endereço para correspondência: Dr. Marco Tulio A. Garcia-Zapata. Rua Delenda Rezende de Melo, esq. com 1ª 
Avenida, Setor Universitário. Caixa Postal 131, CEP 74605-050, Goiânia, GO. Fone: (62) 209-6120. Fax: (62)521-1839 – e-mail: 
zapata@iptsp.ufg.br / sidiao@iptsp.ufg.br  
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INTRODUÇÃO 

As infecções por parasitos entéricos oportunistas, especialmente os Coccídios intestinais 

(Filo Apicomplexa) e os fungos Microsporídios (Filo Microspora), são responsáveis por 

infecções por muitas vezes refratárias ou incuráveis em pacientes portadores do SIDA e com 

contagem de células CD4+ inferior a 200mm3 (6, 7, 15). Os Coccídios intestinais são 

representados principalmente pelo Cryptosporidium spp., Cyclospora spp., Isospora belli (16).  

A Criptosporidiose é caracterizada como uma zoonose emergente, causando problemas 

graves e prolongados em imunodeficientes, em especial, em pacientes com SIDA/AIDS. No 

Brasil, a sua prevalência em pacientes com SIDA\AIDS varia de 12 e 18%, além de surtos em 

outras regiões (2, 20). 

Com relação aos protozoários do gênero Cryptosporidium, cerca de 23 espécies foram 

designadas, mas hoje os autores consideram 13 espécies como válidas infectando diversos 

hospedeiros. A diversidade das espécies que podem infectar o homem tem implicações 

importantes nos estudos epidemiológicos e ambientais. Estudos de epidemiologia molecular 

mostram que múltiplos genótipos podem circular numa mesma área geográfica e as diferenças na 

expressão da Criptosporidiose entre distintos hospedeiros podem estar relacionadas com a sua 

suscetibilidade e/ou variações na patogenicidade do agente etiológico. No aspecto clínico a 

genotipagem pode elucidar cepas mais ou menos virulentas, a resistência ao tratamento e 

possíveis estratégias de controle (22, 33). A morfologia e o tamanho dos oocistos variam pouco e 

o critério de especificidade pelo hospedeiro não sustentava uma classificação segura. Além 

disso, estas metodologias não permitem uma distinção entre as possíveis espécies e diferentes 

genótipos circulantes As técnicas biomoleculares constituem uma alternativa ao diagnóstico 

convencional, tanto em amostras clínicas quanto ambientais exigindo quantidades muito menores 

de oocistos para identificação (amplificando amostras com 1 a 100 oocistos) (26).  

 Cyclospora cayetanensis tem sido também associada a quadros de diarréia, na 

maioria das vezes aquosos e profusos, de curso agudo ou crônico acometendo indivíduos 

imunocompetentes, assim como naqueles com deficiência imunológica. Portanto, o espectro 

clínico varia de acordo com o estado imune do hospedeiro infectado, ou seja, em indivíduos com 

competência imune a diarréia pode durar duas a seis semanas, seguido de resolução espontânea. 

Naqueles com déficit imunológico, a diarréia é severa e recidivante, podendo estar associado 

também com acometimento do trato biliar e até mesmo pulmão. Estudos epidemiológicos 

assinalam que este agente é amplamente distribuído no mundo, incluindo América do Norte, 

Central e Sul, Caribe, Inglaterra, oeste da Europa, África, Índia, sudeste da Ásia e Austrália (19, 

25).   
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Os Microsporídios foram recentemente reclassificados molecularmente como fungos 

(15). A muito são conhecidos como parasitos veterinários, responsáveis por grandes prejuízos 

econômicos, como por exemplo, no cultivo do bicho-da-seda. Entre humanos, a primeira 

infecção descrita foi em 1956 (17,18). São responsáveis por variadas infecções, com variados 

sítios e espécies infecciosas. Dentre as espécies, a Enterocytozoon bieneusi é a mais 

frequentemente encontrada, seguida da Encephalitozoon intestinalis (anteriormente classificada 

como Septata intestinalis) (21), 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 (8, 23, 28). 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 (9). 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 (10, 12, 13, 30, 

31). 

Estudos biomoleculares cujo objetivo é possibilitar o reconhecimento da espécie de 

Coccídios e Microsporídios Intestinais que estejam 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 (11, 14, 

24, 27, 32). 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 (3, 4, 5, 34).   
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METODOLOGIA 

 

Objetiva-se com esta revisão sistemática da literatura identificar quais espécies de 

parasitos entéricos oportunistas em pacientes com déficit imunitário comparados a pacientes 

imunocompetentes diagnosticados por técnicas bio-moleculares, com ênfase no PCR, em 

amostras coprológicas. Definimos como parasitos entéricos oportunistas participantes dos 

estudo: Coccídios intestinais (Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora belli) e os Microsporídios 

intestinais (Enterocytozoon instestinalis, Encephalitozoon intestinalis). Definimos como técnicas 

bio-moleculares as técnicas de PCR e RT-PCR integradas ou não a Nested-PCR ou RT-Nested-

PCR, ou qualquer outra metodologia que possa diagnosticar parasitos oportunistas através do 

material genético.  

A Revisão Sistemática da Literatura foi constituída pelas seguintes fases: 

FASE 1 – Elaboração do Teste de Relevância e Seleção da Base de Dados 

 Os testes de relevância foram definidos (fig.1 e fig.2) e abordam questões a 

respeito da clareza e coerência com o objetivo do estudo, tipo do diagnóstico realizado, 

comparação da frequência nas diferentes populações estudadas, tipo de estudo, se apresentam 

dados suficientes para análise e se as amostras coprólogicas eram humanas. Definiu-se como 

Base de Dados a BVS (Biblioteca Virtual de Saúde): MEDLINE (Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde) e LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde). 

Estas bases foram escolhidas pelo fato de serem comumente consultadas como fontes de 

literatura qualificada dentro das Ciências da Saúde.  

 
TESTE DE RELEVÂNCIA 1 

 
Identificação do estudo 

Critérios de Inclusão Sim Não 
1. O estudo trata dos Coccídios e/ou 
Microsporídios intestinais? 

  

2. Estes parasitos são diagnosticados em 
humanos com ou comprometimento 
imunológico?  

  

3. Os parasitos são diagnosticados em amostras 
fecais? 

  

Critérios de Exclusão   
1. É relato de caso, editorial, comunicação ou 
revisão? 

  

2. A linguagem do artigo não é dominada pelo 
pesquisador? 

  

3. Fora do período estudado (1997-2008)?   
Parecer do avaliador: (   ) Inclusão   (   ) Exclusão 
Pesquisador: ____________________________________________________ 

Fig 1- Teste de relevância I 
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FASE 2 – Definição dos Descritores 

 

A busca na base de dados na BVS foi realizada no dia 25 de outubro de 2008, 

consultando o Dicionário de Descritores da BVS foram levantados pelos pesquisadores um 

conjunto de descritores coerentes com o objetivo da revisão: Oportunistas, Protozoários 

Oportunistas, Aids, Infecções oportunistas, Coccídios, Microsporídios, Técnicas bio-

moleculares, Técnicas parasitológicas, Reação de Polimerase em cadeia (PCR), Nested-PCR, 

Cryptosporidium, Cyclospora, Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon intestinalis.  

 
TESTE DE RELEVÂNCIA 2 

 
Identificação do estudo 

Critérios de Inclusão Sim Não 
1. O diagnóstico realizado é por PCR para 
Coccídios e Microsporídios Intestinais? 

  

2. As freqüências dos protozoários oportunistas 
nas diferentes populações são comparadas? 

  

Critérios de Exclusão   
1. O estudo apresenta dados insuficientes para a 
análise? 

  

2. As amostras coprológicas analisadas não 
eram humanas? 

  

Parecer do avaliador: (   ) Inclusão   (   ) Exclusão 
Pesquisador: ____________________________________________________ 

Fig 2- Teste de relevância II 
 
 

Alíngua inglesa foi a selecionada para os descritores. Os pesquisadores avaliando a 

abrangência dos descritores decidiram realizar uma nova busca com três descritores mais 

específicos, dentre aqueles levantados primeiramente: Coccidia, Microsporidia, Polymerase 

Reaction chain (PCR). Tais descritores foram cruzados e optamos por selecionar os trabalhos 

publicados entre os anos de 1997 e 2008.  

 
FASE 3- Seleção e análise dos resumos para o levantamento de artigos 

 

A literatura apresentou trabalhos em diversos idiomas. Entretanto para um melhor 

desempenho, só foram incluídos trabalhos escritos em línguas dominadas pelos pesquisadores 

(inglês, espanhol, francês, português). Foram excluídos automaticamente trabalhos repetidos. 

 Os artigos foram selecionados por meio da aplicação do teste de relevância I. Este 

tese foi realizado por dois pesquisadores de forma independente, sendo observado o índice de 

confiabilidade (IC) entre os pesquisadores. Este índice foi calculado dividindo-se o número de 

artigos aceitos pelos dois pesquisadores de forma unânime, por este mesmo número somado ao 
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número de artigos aceitos em desacordo pelos dois pesquisadores. Este valor deve ser 

multiplicado por 100 e expresso em porcentagem. Considerou-se aceitável IC maior ou igual a 

80%.  

 

FASE 4- Seleção de artigos para inclusão na análise 

 

Em cada artigo selecionado após a aplicação do teste de relevância I foi aplicado o teste 

de relevância II, após a leitura completa do artigo.  

Os pesquisadores fizeram a análise de forma independente. Foram identificados os 

trabalhos onde haviam desacordo quanto à inclusão ou exclusão do mesmo. Após discussão e 

análise crítica dos fatores que levavam a discordância, se a mesma permanecesse, um terceiro 

pesquisador consultava de forma independente o trabalho (consultor ad hoc). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A quantidade total de artigos encontrados em nossa busca, realizada no dia 25 de outubro 

de 2008 foi igual a 1565, nas bases consultadas e para os descritores e seus cruzamentos (tabela 

1). Este primeiro levantamento demonstra que os descritores Coccidia e Microsporidia são 

preferencialmente utilizados pelos autores. Observa-se também uma predominância de artigos na 

base MedLine. Apesar disso a relevância da base na contribuição cientifica não pode ser avaliada 

pela quantidade de literatura indexada.  

 
Tabela 1- Distribuição dos artigos levantados na BVS (Biblioteca Virtual De Saúde) de acordo com a Base De 
Dados E Descritores* (25/10/2008) 

Base de  
Dados  

A* B* A+B* B+C* A+C* A+B+C* TOTAL 
 

Medline 532 910 16 0 0 0 1458 

LILACS 57 42 4 3 1 0 107 

TOTAL  589 952 20 3 1 0 1565 

 
 

 
Na aplicação do teste de relevância I, observamos o índice de confiabilidade entre 

variando entre 80% e 100%. Após este primeiro estudos incluídos pelos diferentes pesquisadores 

foram organizados em ordem alfabética, visando excluir possíveis resumos repetidos, resultando 

assim em um total de 47 artigos incluídos (tabela 2).  

*descritores: a- Coccidia, b- Microsporidia, c- Polymerase Chain Reaction 
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Tabela 2- Distribuição dos artigos levantados na BVS (Biblioteca Virtual De Saúde) e aceitos pelos dois 
pesquisadores após aplicação do Teste de relevância I nos resumos (com total de artigos inclusos pelos diferentes 
pesquisadores em concordância). 

Base de  
Dados  

  A* B* A+B* B+C* A+C* A+B+C* TOTAL
 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2  

Medline 10 10 17 19 3 3 0 0 0 0 0 0  

LILACS 8 10 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0  

Total em 
concordância 
 

18 25 3 1 0 0 47 

 
 

 
 

Estes artigos estão listados na (Tabela 3) Foram então excluídos 1518 artigos. A 

problemática do desacordo entre os pesquisadores foi facilmente resolvida pelo dialógo, já que 

as dificuldades se deviam a tradução, ou de um leitura mais atenciosa ou sobre informações mais 

detalhadas a despeito da técnica de diagnóstico ou população avaliada. Percebemos a repetição 

de artigos, em diferentes bases de dados, ou com diferente ordem de autores. 
 
 
 
Tabela 3- Artigos levantados na BVS (Biblioteca Virtual De Saúde) e aceitos pelos dois pesquisadores após 
aplicação do Teste de relevância I nos resumos  

Autores Título Referência 

Agudelo, Piedad; Restrepo, Marcos; Galvis, 
María Teresa; Botero, David. 

Infección por Cyclospora sp. en tres pacientes inmunocompetentes / 
Cyclospora sp. infection in tree immunocompetent patients 

Biomédica (Bogotá);20(1):25-32, mar. 
2000 

Arcay, Lucila Coccidiosis humana producida por protozoos enteropatogenos 
relacionados con el sida: cyclospora cayetanensis, isospora belli, 
cryptosporidium parvum / Human coccidiosis produced by protozoo 
enteropathogen relation with the aids; cyclospora cayetanensis, 
isospora belli, cryptosporidium parvum 

Arch. Hosp. Vargas;44(3/4):127-147, 
jul.-dic. 2002. 

Behera B; Mirdha BR; Makharia GK; 
Bhatnagar S; Dattagupta S; Samantaray JC 

Parasites in patients with malabsorption syndrome: a clinical study in 
children and adults. 

Dig Dis Sci;53(3):672-9, 2008 

Botero JH; Montoya MN; Vanegas AL; Díaz 
A; Navarro-i-Martínez L; Bornay FJ; 
Izquierdo F; del Aguila C; Agudelo Sdel P 

Frequency of intestinal microsporidian infections in HIV-positive 
patients, as diagnosis by quick hot Gram chromotrope staining and 
PCR 

Biomedica;24(4):375-84, 2004 

Botero, Jorge Humberto; Castaño, Amanda; 
Montoya, Marta Nelly; Ocampo, Norma 
Elena; Hurtado, Marta Inés; Lopera, Mónica 
María 

A preliminary study of the prevalence of intestinal parasites in 
immunocompromised patients with and without gastrointestinal 
manifestations Fonte 

Rev. Inst. Med. Trop. Säo 
Paulo;45(4):197-200, July-Aug. 2003 

Brasil, Patrícia; Lima, Dirce Bonfim De; 
Paiva, Daurita Darci De; Lobo, Maria Stella 
De Castro; SodrÉ, Fernando Campos; Silva, 
Siudomar Pereira Da; Villela, Erika 
Veríssimo; Silva, Edson Jurado Da; Peralta, 
José Mauro; Morgado, Marisa; Moura, 
Hercules. 

Clinical and diagnostic aspects of intestinal microsporidiosis in HIV-
infected patients with chronic diarrhea in Rio de Janeiro, Brazil 

Rev. Inst. Med. Trop. Säo 
Paulo;42(6):299-304, Nov.-Dec. 2000 

Capó de Paz, Virginia; Barreto Brínguez, 
Marta; Velázquez Viamonte, Beltrán; 
Luzardo Suárez, Caridad; Martínez 
Rodríguez, Alina; Alujas Martínez, Zaida. 

Diagnóstico de coccidias y microsporas en muestras de heces 
diarreicas de pacientes cubanos seropositivos al VIH: primer reporte 
de microsporas en Cuba / Diagnosis of coccidia and microspores in 
specimens of diarrheal feces from Cuban HIV seropositive patients: 

Rev. cuba. med. trop;55(1):14-18, ene.-
abr. 2003 

*descritores: a- Coccidia, b- Microsporidia, c- Polymerase Chain Reaction 
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first report of microspores in Cuba 

Caraballo, Alejandro; Orozco, Indhira; 
Muñoz, Liliana. 

Intestinal parasitic infections in human immunodeficiency virus 
positive individuals in southeastern Venezuela 

Bol. chil. parasitol;57(3/4):91-94, jul. 
2001 

Cassola Rojas, Marlene; Pérez Estévez, 
Cristina; Escobedo Carbonell, Angel; Núñez 
Fernández, Fidel Angel. 

Cryptosporidiosis en pacientes con sida: acciones de la enfermera / 
Cryptosporidiosis in AIDS patients. Nurse actions 

Rev. cuba. enferm;15(2):79-8, mayo-
ago. 1999 

Chacin-Bonilla L; Panunzio AP; Monsalve-
Castillo FM; Parra-Cepeda IE; Martinez R 

Microsporidiosis in Venezuela: prevalence of intestinal 
microsporidiosis and its contribution to diarrhea in a group of human 
immunodeficiency virus-infected patients from Zulia State. 

Am J Trop Med Hyg;74(3):482-6, 2006 

CHACIN-BONILLA Leonor ; 
PANUNZIO Amelia P. ; MONSALVE-
CASTILLO Francisca M. ; PARRA-
CEPEDA Irene E. ; MARTINEZ Rodrigo . 

Microsporidiosis in Venezuela: prevalence of intestinal 
microsporidiosis and its contribution to diarrhea in a group of human 
immunodeficiency virus-infected patients from Zulia State. 

Am J Trop Med Hyg;74(3):482-6, 2006 

Chinchilla, Misael; Reyes, Liliana; Guerrero, 
Olga M; Frajan, Mauricio; Morales, Marco 
T. 

Enterocytozoon bieneusi (orden microsporidia, familia 
entrerocytozoonidae) in Costa Rica: report of the first human case in 
central america 

Parasitol. día;21(3/4):119-22, jul.-dic. 
1997 

Cimerman, Sérgio; Castañeda, Carlos G; 
Juliano, Wilma Assuncao; Palacios, Ricardo. 

Perfil das enteroparasitoses diagnosticadas em pacientes con infecção 
pelo vírus HIV na era da terapia antiretroviral potente em um centro 
de referência em São Paulo: Brasil / Profile of intestinal parasites 
diagnosed in HIV infected patients in the HAART era at a reference 
center in São Paulo: Brazil 

Parasitol. latinoam;57(3/4):111-118, 
jul.-dic. 2002. 

Clavero AO; Verdú ME; Pemán J; Dario R; 
Gobernado M 

Human intestinal infection due to coccidia in Mozambique: two 
cases. 

Acta Trop;72(1):25-9, 1999 

de Paz VC, Brínguez MB, Viamonte BV, 
Suárez CL, Rodríguez AM, Martińex ZA. 

Diagnosis of coccidia and microspores in specimens of diarrheal 
feces from Cuban HIV seropositive patients: first report of 
microspores in Cuba 

Rev Cubana Med Trop;55(1):14-8, 2003 

de Souza Júnior ES; Garcia-Zapata MT Diagnóstico laboratorial de enteroparasitoses oportunistas, com 
ênfase nas microsporidioses humanas, em Goiânia-GO. 

Rev Soc Bras Med Trop;39(6):560-4, 
2006 

Dworkin, Mark S; Buskin, Susan E; 
Davidson, Arthur J; Cohn, David L; Morse, 
Anne; Inungu, Jeffrey; Adams, Michael R; 
McCombs, Scott B; Jones, Jeffrey L; Moura, 
Hercules; Visvesvara, Govinda; Pieniazek, 
Norman J; Navin, Thomas R. 

Prevalence of intestinal microsporidiosis in Human 
Immunodeficiency Virus-infected patients with diarrhea in major 
United States cities 

Rev. Inst. Med. Trop. São 
Paulo;49(6):339-342, Nov.-Dec. 2007 

Endeshaw T; Kebede A; Verweij JJ; Wolday 
D; Zewide A; Tsige K; Abraham Y; Messele 
T; Polderman AM; Petros B 

Detection of intestinal microsporidiosis in diarrhoeal patients 
infected with the human immunideficiency virus (HIV-1) using PCR 
and Uvitex-2B stain. 

Ethiop Med J;43(2):97-101, 2005 

Escobedo AA; Núñez FA Prevalence of intestinal parasites in Cuban acquired 
immunodeficiency syndrome (AIDS) patients. 

Acta Trop;72(1):125-30, 1999 

Florez, Astrid Carolina; García, Dabeiba 
Adriana; Moncada, Ligia; Beltrán, Mauricio 

Prevalencia de microscoporidios y otros parásitos intestinales en 
pacientes con infección por VIH, Bogotá, 2001 / Prevalence of 
microsporidia and other intestinal parasites in HIV infected patients 
from Bogotá[ a 2001 survey 

Biomédica (Bogotá);23(3):274-282, 
sept. 2003 

Garcia-Zapata, Marco Túlio Antonio; Cuba, 
César Augusto Cuba; Silva, Antônio 
Emanuel da; Leite, Sheyla Araújo; Reis, 
Mônica Iassanä; Moreira, Angela Fagundes; 
Maltarollo, Thaís Andréa Pinheiro; Gomes, 
Riano; Fonseca, Rodrigo Alves. 

Infecçöes por parasitas oportunistas em pacientes HIV/SIDA 
positivos, no Hospital Universitário de Brasília / Opportunistic 
infections in HIV/AIDS-positive patients at the Brasilia University 
Hospital 

Brasília méd;37(1/2):14-18, 2000 

Garcia-Zapata, Marco Tulio; Manzi, Ricardo 
Sousa; Souza Júnior, Edson Sidião de; 
Fagundes, Gleicy Mar; Macedo, Daiane 
Freitas; Barros, David Antônio Costa. 

Diagnóstico laboratorial dos enteroparasitos oportunistas em 
pacientes HIV+ no Hospital de Doenças Tropicais, Goiânia-GO, 
Brasil: estudo retrospectivo (1996-1999) / Labotarorial diagnosis of 
oppotunistic enteroparasites in patients with AIDS at the Tropical 
Diseases Hospital, Goiania, Brazil: a retrospective study (1996-1999) 

Rev. patol. trop;33(1):81-90, jan.-jun. 
2004 

Gomes, Aparecida Helena de Souza. Estudo comparativo entre métodos morfológico, imunológico e 
molecular aplicados ao diagnóstico da criptosporidiose em amostras 
fecais de pacientes portadores do vírus hiv e com aids 

São Paulo; s.n; 2003. 54 p. tab. Idioma: 
Pt. Tese: Apresentada a São Paulo 
(Estado). Secretaria da Saúde. 
Coordenação dos Institutos de Pesquisa. 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciências para obtenção do grau de 
Mestre. 

Gonçalves, Elenice Messias do Nascimento; 
Uemura, Iaiko Horroiva; Orban, Magali; 
Castilho, Vera Lúcia Pagliusi; Corbett, 
Carlos Eduardo Pereira. 

Microsporidiosis in a Brazilian University Hospital: case report Rev. Inst. Med. Trop. São 
Paulo;48(6):351-352, nov.-dez. 2006. 

Guarner, Jeannette; Matilde Nava, Trinidad; 
Villaseñor Flore, Raúl; Sánchez Mejorado, 

Frequency of intestinal parasites in adult cancer patients in Mexico  Arch. med. res;28(2):219-22, jul. 1997. 
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Gerardo. 

Gumbo T; Sarbah S; Gangaidzo IT; Ortega 
Y; Sterling CR; Carville A; Tzipori S; Wiest 
PM [ 

Intestinal parasites in patients with diarrhea and human 
immunodeficiency virus infection in Zimbabwe. 

:AIDS;13(7):819-21, 1999 

Lepes T Newly established causes of diarrhea: the protozoan Cyclospora 
cayetanensis (Coccidia, Apicomplexa) 

Med Pregl;51(5-6):242-4, 1998 

 

Kassi RR, Kouassi RA, Yavo W, Barro-Kiki 
CP, Bamba A, Menan HI, Kone M. 

 

Cryptosporidiosis and isosporiasis in children suffering from 
diarrhoea in Abidjan 

Bull Soc Pathol Exot;97(4):280-2, 2004 

Lindo JF; Validum L; Ager AL; Campa A; 
Cuadrado RR; Cummings R; Palmer CJ 

Intestinal parasites among young children in the interior of Guyana. West Indian Med J;51(1):25-7, 2002 

Mendoza D; Núñez FA; Escobedo A; Pelayo 
L; Fernández M; Torres D; Cordoví RA 

Intestinal parasitic infections in 4 child day-care centers located in 
San Miguel del Padrón municipality, Havana City, 1998 

Rev Cubana Med Trop;53(3):189-93, 
2001 

Müller A; Stellermann K; Hartmann P; 
Schrappe M; Fätkenheuer G; Salzberger B; 
Diehl V; Franzen C 

A powerful DNA extraction method and PCR for detection of 
microsporidia in clinical stool specimens. 

Clin Diagn Lab Immunol;6(2):243-6, 
1999 

Núñez Fidel A; González Odalys M; Bravo 
José R; Escobedo Angel A; Gonzaléz Ida 

Intestinal parasitosis in children admitted to the Pediatric Teaching 
Hospital of Cerro, Havana City, Cuba 

Rev Cubana Med Trop;55(1):19-26, 
2003 

Núñez, F. A; González, O. M; González, I; 
Escobedo, A. A; Cordoví, R. A. 

Intestinal coccidia in Cuban pediatric patients with diarrhea Mem. Inst. Oswaldo Cruz;98(4):539-
542, June 2003 

Oliveira-Silva, Márcia Benedita de; Oliveira, 
Leonardo Rodrigues de; Resende, Júlio 
César Possati; Peghini, Bethânea Crema; 
Ramirez, Luiz Eduardo; Lages-Silva, Eliane; 
Correia, Dalmo. 

Seasonal profile and level of CD4+ lymphocytes in the occurrence of 
cryptosporidiosis and cystoisosporidiosis in HIV/AIDS patients in 
the Triângulo Mineiro region, Brazil 

Rev. Soc. Bras. Med. Trop;40(5):512-
515, out. 2007 

Ombrouck C; Ciceron L; Biligui S; Brown 
S; Marechal P; van Gool T; Datry A; Danis 
M; Desportes-Livage I 

Specific PCR assay for direct detection of intestinal microsporidia 
Enterocytozoon bieneusi and Encephalitozoon intestinalis in fecal 
specimens from human immunodeficiency virus-infected patients. 

J Clin Microbiol;35(3):652-5, 1997 

Raccurt C P; Pannier Stockman C; Eyma E; 
Verdier R I; Totet A; Pape J W 

Enteric parasites and AIDS in Haiti: utility of detection and treatment 
of intestinal parasites in family members 

Med Trop (Mars);66(5):461-4, 2006 

Raccurt CP; Fouché B; Agnamey P; Menotti 
J; Chouaki T; Totet A; Pape  

 

Presence of Enterocytozoon bieneusi associated with intestinal 
coccidia in patients with chronic diarrhea visiting an HIV center in 
Haiti.  

Am J Trop Med Hyg;79(4):579-80, 
2008  

 

Raynaud L; Delbac F; Broussolle V; 
Rabodonirina M; Girault V; Wallon M; 
Cozon G; Vivares CP; Peyron F 

Identification of Encephalitozoon intestinalis in travelers with 
chronic diarrhea by specific PCR amplification. 

J Clin Microbiol;36(1):37-40, 1998 

Rezk H; el-Shazly AM; Soliman M; el-Nemr 
HI; Nagaty IM; Fouad MA 

Coccidiosis among immuno-competent and -compromised adults. J Egypt Soc Parasitol;31(3):823-34, 
2001 

Rivera, Nancy; Torrejón, Eduardo; Madrid, 
Matilde. 

Primer hallazgo de cyclospora cayetanensis en Concepción: Chile 
1997 / First finding of cyclospora cayetanensis in Concepción: Chile 
1997 

Parasitol. día;21(3/4):129-32, jul.-dic. 
1997 

Samie A; Obi CL; Tzipori S; Weiss LM; 
Guerrant RL 

Microsporidiosis in South Africa: PCR detection in stool samples of 
HIV-positive and HIV-negative individuals and school children in 
Vhembe district, Limpopo Province. 

Trans R Soc Trop Med Hyg;101(6):547-
54, 2007 

Valperga, S. M; Prat, S. A. de Jogna; 
Valperga, G. J. O. de; Lazarte, S. G; Trejo, 
A. V. de; Díaz, N; Huttman, H. M. 

Esporas de microsporidios en las heces de niños de corta edad, con y 
sin diarrea, de Tucumán, Argentina / Microsporidian spores in the 
stool specimens of toddlers, with or without diarrhea, from 
Tucumßn, Argentina 

Rev. argent. microbiol;31(3):157-164, 
jul.-sept. 1999 

Valperga, Silvio Máximo; Ovejero de 
Valperga, Gladys Josefina; Lazarte, Silvia 
Graciela; Abdala, Mirta Ester. 

Esporos de microsporidios en heces de dos niños HIV seronegativos 
de Tucumán, Argentina / Microsporidian spores in the stool 
specimens of two HIV-negative children from Tucuman, Argentina 

Acta bioquím. clín. latinoam;33(2):235-
41, jun. 1999 

Velásquez, J. N; Di Risio, Cecilia; 
Carnevale, Silvana; Corti, M; Benetucci, J; 
Bossini, J. P; Cabrera, Marta; Chertcoff, A; 
Labbé, J. H; Rodríguez, Mónica; Bessaso, H; 
Guarnera, E. A. 

Estudio morfologico de Enterocytozoon bieneusi en pacientes con 
SIDA y diarrhea cronica / Morphological study of Enterocytozoon 
bineousi in patients with AIDS and chronic diarrhea 

Acta gastroenterol. latinoam;27(4):241-
5, 1997. 

 
Após a aplicação do teste de relevância II os 47 artigos incluídos na primeira avaliação 

foram todos excluídos, o que não permitiu a realização de uma metanálise.  
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Muitos estudos foram excluídos do presente estudo porque não envolviam primariamente 

seres humanos, entre os quais estavam as metanálises, revisões sistemáticas da literatura, estudos 

com animais, não se utilizavam do PCR como técnica de identificação específica dos parasitos 

oportunistas, não comparavam populações distintas de imunocomprometidos e 

imunocompetentes. As dificuldades na aplicação do PCR na detecção e identificação de parasitos 

oportunistas estão diretamente ligadas ao baixo número de estudos encontrados. 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 sensibilidade. 

Nestes estudos, existe ainda 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. Outro fator limitante aos estudos que aplicam técnicas moleculares em estudos 

epidemiológicos é o custo. 

 

CONCLUSÃO 
 

As colorações coprólogicas específicas para Coccídios e Microsporídios, dentro dos 

estudos selecionados pela RSL, continuam sendo o método de identificação predominante para 

estes parasitos. Entretanto suas limitações na aplicação de estudos em amostras ambientais e 

desvantagens ao requerer grande trabalho, por necessitar de microscopistas bem treinados na 

identificação, e não permitir distinguir espécies morfologicamente semelhantes e variantes 

intraespecíficas, tem dificultado a elucidação dos aspectos epidemiológicos fundamentais para a 

profilaxia e o desenvolvimento de uma terapêutica eficaz. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Alberts B, Bray D, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD. Biologia Molecular da célula 
- 3ª ed - Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.  

2. Awad-el-kariem, F.M.; warhurst, D.C.; mcdonald, V. Detection and species identification 
of Cryptosporidium oocysts using a system based on PCR and endonuclease restriction. 
Parasitol 109: p. 19-22, 1994. 

3. 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. 

4. Boom R, Sol C, Beld M, Weel J, Goudsmit J, Dillen PW. Improved Sílica-
Guanidiniumthiocyanate DNA isolation procedure base don selective binding of bovine 
alpha-casein to sílica particles. J Clin Microbiol 37:615-619, 1999.  

5. Boom, R.; Sol, C.J.A.; Salimans, M.M.M.; Jansen, C.J.; Wertheimvan- dillen, p.m.e.; van 
der noorda, j. Rapid and simple method for purification of nucleic acids. J. Clin. 
Microbiol, 28, p. 495-503, 1990.  

6. Brasil P, Lima DB, Paiva DD, Lobo MSC, Sodré FC, Silva SP, Villela EV, Silva EJ, 
Peralta JM, Morgado M & Moura H. Clinical and Diagnostic aspects of intestinal 



 36

microsporidiosis in HIV-infected patientes with chronic diarrhea in Rio de Janeiro, 
Brazil. Rev Inst Med Trop S Paulo 42(6): 299-304, 2000. 

7. Brazil P, Sodré FC, Cuzzi-Maya T, Gutierrez MCGFS, Mattos H, Moura H. Intestinal 
Microsporidiosis In HIV-Positive Patients With Chronic Unexplained Diarrhea In Rio 
Janeiro, Brazil: Diagnosis, Clinical Presentation and Follow-Up. Rev Inst Med trop São 
Paulo 38: 97-102, 1996.  

8. Carr A, Marriott D, Field A, Vasak E, Cooper DA. Treatment of HIV-1-associated 
microsporidiosis and cryptosporidiosis with combination antiretroviral therapy. Lancet 
351:351-361,1998.  

9. Carville A, Mansfield K, Widmer G, Lackner A, Kotler D, Wiest P, Gumbo T, Sarbah S, 
Tzipori S. Development and Application of Genetic Probes for Detection of 
Enterocytozoon bieneusi in Formalin-Fixed Stools and in Intestinal Biopsy Specimens 
from Infected Patients. Clin Diagn Lab Immunol 4: 405-408, 1997. 

10. Cotte L, Rabodonirina M, Chapuis F, Bailly F, Bissuel F, Raynal C, Gelas P, Persat F, 
Piens MA, Trepo C. Waterborne outbreak of intestinal microsporidiosis in persons with 
and without human immunodeficiency virus infection. J Infect Dis 180:2003-2008, 1999.  

11. Coyle C, Kent M, Tanowitz HB, Wittner M, Weiss LM. TNP_470 Is an Effective 
Antimicrosporidial Agent. J Infect Dis 177:515-518, 1998.. 

12. Croft S.L; Williams J; McGrow I. Intestinal Microsporidiosis. Sem Gast Dis 8:45-55, 
1997. 

13. Fedorko D.P; Hijazi Y.M. Application of Molecular Techniques to the Diagnosis of 
Microsporidial Infection. Emerg Infect Dis 2:183-191, 1996..  

14. Franzen C. A Powerful DNA Extraction Method and PCR for Detection of Microsporidia 
in Clinical Stool Specimens. Clin Diag Lab Immunol 6(2): 243-246, 1999. 

15. Garcia-Zapata MTA, Manzi RS, Souza ESJr. Parasitosis emergentes y reemergentes de 
interés sanitario e el sistema único de salud (SUS) en el Estado de Goiás, Brasil: 
Importancia de su diagnósticoy seguimiento. Sociedad Iberoamericana de Información 
Científica, Buenos Aires, Argentina, 2002 (www.siisalud.com). 

16. Garcia-Zapata MTA; Cuba CC; Silva AE; Leite SA; Reis MI; Moreira AF; Maltarollo 
TAP; Gomes R; Fonseca RA. Infecções por Parasitas Oportunistas em Pacientes 
HIV\SIDA Positivos, no Hospital Universitário de Brasília. Rev BSBM 37(1\2):14-18, 
2000.  

17. Garcia-Zapata, Marco Tulio A.; Souza Júnior, Edson Sidião de; Manzi, Ricardo S. 
Microsporidiose Humana E Importância Médica: uma revisão. Revista de Patologia 
Tropical, GOIÂNIA, v. 32, n. 1, p. 15-32, 2003.  

18. Garcia-Zapata, Marco Tulio A.; Souza Júnior, Edson Sidião de; Ruano, Ana Lucia; 
Manzi, Ricardo S.; Paço, Julieta; Cechetto, Fátima Helena; Faria, Marcia Livia Marques. 
Hallazgo de microsporidiosis intestinal en un paciente con leucemia, Goiás-Brasil. Rev. 
Fac. Cienc méd.(quito), v. 26, p. 41-43, 2001. 

19. Garcia-Zapata, Marco Tulio A; Souza Júnior, Edson Sidião de; Passo, Alverne; RUANO, 
Ana Lucia; Cechetto, Fátima Helena; Manzi, Ricardo S. Ciclosporíase Intestinal: relato 
dos primeiros casos humanos no estado de Goiás, Brasil. Revista de Patologia Tropical, 
v. 32, p. 121-130, 2003.  

20. Garcia-Zapata, MTA.; Souza Júnior, ES; Manzi, R.S. Diagnóstico laboratorial dos 
enteroparasitos oportunistas em pacientes HIV+ no hospital de doenças tropicais, 
Goiânia-GO, Brasil: estudo retrospectivo (1996-1999). revista de patologia tropical, 
Goiânia, v. 33, p. 81-90, 2004.  

21. Hartskeerl RA, van Gool T, Schuitema ARJ, Didier ES, Terpstra WJ. Genetic and 
immunological characterization of the microsporidian Septata intestinalis Cali, Kotler 
and Orenstein, 1993: reclassification to Encephalitozoon intestinalis. Parasitol 110:277-
285, 1995.   



 37

22. Laxer, M.A.; Timblin, B.K.; Patel, R.J. DNA Sequences for the Specific Detection of 
Cryptosporidium parvum by the Polymerase Chain Reaction. Am J Trop Med Hyg p. 
688-694, 1991. 

23. Liguory O, David F, Sarfati C, Derouin F, Molina JM. Determination of Types of 
Enterocytozoon bieneusi Strains Isolated from Patients with Intestinal Microsporidiosis. J 
Clin Microbiol 36:1882–1885, 1998. 

24. Müller A, Stellermann K, Hartmann P, Schrappe M, Fahtkenheuer G, Salzberger B, 
Diehl V, Franzen C. A Powerful DNA Extraction Method and PCR for Detection of 
Microsporidia in Clinical Stool Specimens. Clin Diag Lab Immunol 6(2): 243-246, 1999.  

25. Relman, D.A.; Schmidt, T.M.; Gajadhar, A.; Sogin, M.; Cross, J.; Yoder, K.; Sethabutr, 
O.; Echeverria, P. Molecular phylogenetic analysis of Cyclospora, the human intestinal 
pathogen, suggests that it is closely related to Eimeria species. J Infect Dis, 173: p. 440-
445, 1996. 

26. Santos, Sônia de Fátima Oliveira. Estudo dos parasitos oportunistas em águas fluviais de 
uso humano no município de Goiânia-Goiás, Brasil. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal de Goiás. Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, 2008 

27. Smits, HL; Hartskeerl, RA. PCR amplification reactions in parasitology. J Microbiol 
Method 23: 41-54, 1995. 

28. Touzeau C, Sorel N, Miegeville M. Contribution à l’épidémilogie d’Enterocytozoon 
bieneusi à partir d’une étude rétrospective chez des patients VIH positif atteints de 
microsporidiose dans la région nantaise. Méd Mal Infect 30:99-104, 2000.  

29. Van Gool T, Snijders F, Reiss P, Eeftinck-Schattenkerk JKM, Van den Bergh Weerman 
MA, Bartelsman JFWM, Bruins JJM, Canning EU, Dankert J. Diagnosis of intestinal and 
disseminated microsporidial infections in patients with HIV by a new rapid fluorescence 
technique. J Clin Pathol 46:694–699, 1993. 

30. Vossbrinck CR, Maddox JV, Friedman S, Debrunner-Vossbrinck BA, Woese CR. 
Ribosomal RNA sequence suggests microsporidia are extremely ancient eukaryotes. 
Nature;326:411-414 1987. 

31. Weiss LM, Zhu X, Cali A, Tanowitz HB, Wittner M. Utility of microsporidian rRNA in 
diagnosis and phylogeny: a review. Folia Parasitol 41:81-90, 1994.   

32. Wolk DM, Schneider SK, Wengenack NL, Sloan LM, Rosenblatt JE. Real-Time PCR 
method for detection of Encephalitozoon intestinalis from stool specimens. J Clin 
Microbiol 40:3922-3928, 2002.  

33. Xiao, l.; Escalante, L.; Yang, C.; Sulaiman, I.; Escalante, A.A.; Montali, R.J. et al. 
Phylogenetic analysis of Cryptosporidium parasites based on the samall-subnunit rRNA 
gene locus. Appl Environ Microbiol 65: p. 1578-1583, 1999 .  

34. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

6-ARTIGO II 

 

PADRONIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS BIOMOLECULARES 

NA IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DE PROTOZOÁRIOS 

INTESTINAIS OPORTUNISTAS, ATRAVÉS DA REAÇÃO DE 

POLIMERASE EM CADEIA (PCR), EM GOIÂNIA-GO, BRASIL. 

 (Short communication a ser submetido no The Journal of Parasitology) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

PADRONIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS BIOMOLECULARES 

NA IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DE PROTOZOÁRIOS 

INTESTINAIS OPORTUNISTAS, ATRAVÉS DA REAÇÃO DE 

POLIMERASE EM CADEIA (PCR), EM GOIÂNIA-GO, BRASIL. 

 

STANDARDIZATION AND APPLICATION OF BIOMOLECULAR TECHNIQUES IN 

IDENTIFICATION LABORATORIAL OF OPPORTUNIST INTESTINAL PROTOZOA, 

THROUGH THE REACTION OF POLIMERASE IN CHAIN (PCR), GOIÂNIA-GO, BRAZIL. 

Edson Sidião de Souza Júnior1, Marco Tulio A. Garcia-Zapata 1, Hugo Delleon2, Sônia de Fátima de Oliveira 

Santos1 & Carlos Eduardo Anunciação2. 

RESUMO: 

Diversos surtos de parasitoses intestinais por veiculação hídrica são relatadas mundialmente. No 
Brasil esses relatos são escassos, como conseqüência da inexistência monitorização ambiental, 
que através de técnicas simples sejam capazes de identificar parasitos em água, possibilitando a 
sua remoção do parasito e recuperação do meio. A identificação da espécie de parasito, que 
esteja causando o surto, é fundamental na definição da conduta terapêutica a ser adotada e 
prognóstico. Quando se trata de protozoários oportunistas e emergentes passíveis de veiculação 
hídrica, como Cryptosporidium, Cyclospora (Filo Apicomplexa) e os Microsporídios (Filo 
Microspora), esta identificação só é realizada através do uso de Microscopia eletrônica ou 
através de técnicas biomoleculares, como o PCR. A identificação desses protozoários emergentes 
e oportunistas não é realizada em nosso estado, seja pelo desconhecimento por parte dos 
profissionais da saúde, ou por existirem poucos laboratórios qualificados para sua identificação 
com técnicas simples e viáveis. O presente trabalho, desenvolvido no IPTSP e ICB/UFG, 
constitui parte de um estudo longitudinal sobre o perfil clínico-epidemiológico e laboratorial 
desses agentes, e visa especificamente padronizar o PCR na identificação laboratorial dos 
mesmos em amostras de fezes e de água.  

PALAVRAS-CHAVES: Agentes oportunistas, PCR. 

ABSTRACT: 
 
Outbreaks of intestinal parasitic for water propagation are told world-wide. In Brazil these 
stories are scarce, as consequence of the inexistence ambient security, that through simple 
techniques is capable to identify parasitic in water, making possible its removal of the parasite 
and recovery of the way. The identification of the species of parasite, that it is causing I occasion 
it, is basic in the definition of the therapeutical behavior to be adopted and prognostic. When one 
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is about opportunist protozoa and emergent of water propagation, as Cryptosporidium, 
Cyclospora (Filo Apicomplexa) and the Microsporidia (Filo Microspora), this identification 
alone is carried through through the use of electronic Microscopy or techniques biomolecular, as 
the PCR. The identification of these emergent and opportunist protozoa are not carried through 
in our state, either for the unfamiliarity on the part of the professionals of the health, or for 
existing few qualified laboratories for its identification with simple and viable techniques. The 
present work, developed in the IPTSP and ICB/UFG, constitutes part of a longitudinal study on 
the profile physician-epidemiologist and laboratorial of these agents, and specifically aims at to 
standardize the PCR in the laboratorial identification of the same ones in feacal samples and 
water samples. 
 
KEY-WORDS: Opportunistic agents, PCR. 

 

INTRODUÇÃO 

Mais de um bilhão de pessoas não possuem água devidamente tratada, e cerca de três 

bilhões de pessoas não podem sequer contar com instalações sanitárias adequadas (Kraszewski 

2001). Esse quadro se deve provavelmente à crescente degradação ambiental dos recursos 

hídricos e a constante contaminação pelos efluentes residuais e industriais (Pedro & Germano 

2001), disseminando para a água microrganismos que advêm do solo, fezes, matéria orgânica em 

decomposição e outros tipos de poluentes. Entre os principais microrganismos contaminantes 

estão os protozoários entéricos oportunistas, Coccídios e os Microsporídios, recentemente re-

classificados molecularmente como fungos, relatados como responsáveis por inúmeros casos 

patológicos, promovendo infecções refratárias ou incuráveis, com significativas causas de mortes 

(OMS, 1996). O quadro clínico de tais patologias nos pacientes SIDA/VIH+ pode variar desde a 

forma assintomática ou oligoassintomática, até formas variadas que acometem diferentes órgãos 

do sistema, dependendo do agente etiológico envolvido e do grau de comprometimento do 

Sistema Imune (Brasil, 2000). Pode ocasionar quadros agudos severos, que na maioria das vezes 

são reflexo de uma reativação de um processo crônico latente (Garcia-Zapata, 2000; Hamour, 

1996). As crianças são as mais susceptíveis, atingindo também outras faixas etárias (Geldreich 

1996; Brum et al. 1997), sobretudo em áreas subtropicais e tropicais.  

O que mais chama a atenção é que apesar de se reconhecer a importância da veiculação 

hídrica desses agentes, é ausente a monitorização da contaminação da água de consumo humana 
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por esses agentes, ou pela falta de disponibilidade de um local que identifique o agente 

etiológico, ou pelas dificuldades na identificação ou isolamento do mesmo. A importância da 

monitorização está fundamentalmente nos fins profiláticos, em benefício da população, assim 

como secundariamente, amenizar os custos que uma disseminação destas parasitoses poderia 

implicar sobre o sistema hospitalar público, já muito castigado com a falta crônica de verbas. 

A microscopia óptica continua sendo o método referencial para o diagnóstico de muitos 

protozoários, no entanto apresenta limitações em amostras ambientais e desvantagens ao 

requerer grande trabalho, necessidade de microscopistas treinados na identificação, e não 

permitir distinguir espécies morfologicamente semelhantes e variantes intraespecíficas 

(Kokoskin, 1994). Estas limitações podem ser reduzidas com a utilização de métodos 

biomoleculares que são estratégias rápidas, com alta sensibilidade e especificidade, que 

permitem detectar microorganismos que não podem ser cultivados, facilitando a identificação e 

caracterização de isolamentos e podem se aplicar a amostras de fluídos biológicos, tecidos e 

amostras ambientais (Smits, 1995). A morfologia e o tamanho dos oocistos variam pouco e o 

critério de especificidade pelo hospedeiro não sustentava uma classificação segura.  

Além disso, estas metodologias não permitem uma distinção entre as possíveis espécies e 

diferentes genótipos circulantes. As técnicas biomoleculares, especialmente o PCR, representa 

uma alternativa ao diagnóstico convencional, tanto em amostras clínicas quanto ambientais 

exigindo quantidades muito menores de oocistos para identificação (amplificando amostras com 

1 a 100 oocistos) (Smits, 1995). A determinação das diferentes espécies e genótipos é 

indispensável para avaliar a importância em Saúde Pública desses protozoários emergentes e 

oportunistas, com o fim de compreender melhor as rotas de transmissão e fontes de 

contaminação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Amostras fecais e ambientais.  O estudo laboratorial foi realizado entre novembro de 2005 e 

dezembro de 2007, pela Unidade de Protozoologia do IPTSP/UFG, no qual se utilizou de 

amostras fecais infectadas por C. parvum, C. cayetanensis, E. bieneusi e E. intestinalis,  

diagnosticadas pelo Núcleo de Pesquisa em Agentes Emergentes e Re-emergentes do 

IPTSP/UFG (NUPEREME) e amostras de água coletadas em diferentes pontos de rios e lagos da 

Grande Goiânia: Rio Meia Ponte, Ribeirão João Leite, Lago do Parque Vaca Brava e Lago do 

Bosque dos Buritis, parte de um estudo de monitoramento ambiental realizado pelo NUPEREME 

(Santos, 2008). 

Extração e amplificação de DNA: Para a extração do material genético foi utilizado o 

método de Boom modificado (Boom, 1999), que se baseia em processos de trocas catiônicas 

entre resinas e o DNA, concomitante, foi utilizado o método do fenol/clorofórmio (Sambrook, 

1986) para comparação.  

A detecção do DNA parasito foi realizada através da Nested-PCR.  Para tal, foi feito uma 

busca na literatura por iniciadores que flanqueiam regiões sítio-específicas do genoma destes 

protozoários oportunistas (Tabela I). A metodologia da Nested- PCR só foi utilizada nos casos 

em que a amostragem Parasitológica foi positiva e/ou duvidosa quanto a análise microscópica. 

Cryptosporidium spp.: Foram utilizados 3 pares de iniciadores: XIAF/XIAR 

(Cryptosporidium spp e C. parvum), que flanqueia região de aproximadamente 1325 pares de 

bases (pb); AWA995f/AWA1206R (Cryptosporidium spp), amplificando região de 

aproximadamente 211 pb; LAX469F/LAX869R (C. parvum), amplificando região 

cromossômica de aproximadamente 451 pb (Laxer, 1991). 

Inicialmente foi realizada uma PCR convencional com o iniciador XIAF/XIAR, do 

produto desta PCR foi retirada duas alíquotas, uma para realizar a detecção do gênero via 

Nested-PCR, utilizando o iniciador AWA995f/AWA1206R, outra para a detecção de C. 

parvum/hominis pelo iniciador LAX469F/LAX869R (Xiao, 1999). 
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Assim, para a Reação com o par de iniciador XIAF/ XIAR foi utilizado 28 μl de DNA 

extraído, 5,0 μl de Tampão 10X, 2,0 mM de Magnésio, 200  μM de dNTP (dATP, dCTP, dTTP e 

dGTP), 0,5 μM de cada iniciador e 1,25 U Taq DNA Polimerase, para um volume final de 50 μl. 

O programa de amplificação consiste de desnaturação inicial por 3 minutos, seguido de 35 ciclos 

de 94 ºC para desnaturação durante 1 minuto,  55 ºC para anelamento por 45 segundos e 72 ºC 

para extensão por 1 minuto, com extensão final de 72 ºC durante 7 minutos. 

Para o par o iniciador AWA995f/AWA1206R utilizou-se 14 μl de DNA amplificado 

pelos iniciadores XIAF/XIAR, 2,5 μl de Tampão 10X, 1,5 mM de Magnésio, 200  μM de dNTP 

(dATP, dCTP, dTTP e dGTP), 0,5 μM de cada iniciador e 1,25 U de Taq DNA Polimerase, 

obtendo um  volume final de 25 μl. O programa de amplificação consiste de desnaturação inicial 

por 7 minutos seguido de 40 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 1 minuto,  54 ºC para 

anelamento por 1 minuto e 72 ºC de extensão por um período de 3 minutos, a extensão final foi 

de 72 ºC durante 7 minutos. 

Finalmente, para o iniciador LAX469F/LAX869R, foi utilizado 14 μl de DNA 

previamente amplificado com os iniciadores XIAF/XIAR, 2,5 μl de Tampão 10X, 2,0 mM de 

Magnésio, 200  μm de dNTP (dATP, dCTP, dTTP e dGTP), 0,5 μM de cada iniciador e 1,25 U 

de Taq DNA Polimerase, para um volume final de 25 μl. O programa de amplificação consiste 

de desnaturação inicial por 7 minutos seguido de 40 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 1 

minuto,  52 ºC para anelamento por 1 minuto, e 72ºC para extensão por 1 minuto, a extensão 

final foi de 72 ºC durante 7 minutos. 

C. cayetanensis: A reação de amplificação foi realizada em 50 µL de amostra, 10 mM 

Tris-HCl (pH 9.0), 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100, 2 mM MgCl2, 200 µ de mix dATP, dCTP, 

dGTP, and dTTP, 0.2 µ primers FIE (5′-TACCCAATGAAAACAGTTT-3′) e R2B (5′-

CAGGAGAAGCCAAGGTAGG-3′) e, 25 unidades de Taq DNA polymerase. A programação 

consistiu de 35 ciclos de desnaturação a 94 ºC por 30 sec, anelação a 53ºC por 30 sec, e extensão 

a 72 ºC por 1 min 30 sec. A extensão final era de72 ºC por 10 min posteriores. O secundo round 
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foi conduzido com um reação com 50 µL resultantes da etapa anterior. As etapas, com os seus  

reagentes e concentrações, são idênticas as da primeira etapa com exceção dos primers usados: 

F3E (5′-CCTTCCGCGCTTCGCTGCGT-3′) and R4B (5′-CGTCTTCAAACCCCCTACTG- 3′), 

e a temperatura de anelação a 60ºC (Pape, 1994).  

Microsporídios: 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 (Fedorko, 1996). 

Eletroforese: Os produtos da PCR foram separados por eletroforese em gel de agarose 

2% corado com brometo de etídeo e/ou em gel de acrilamida 8% corado com nitrato de prata. 

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: O presente estudo teve aprovação em Comitês de ética regionais (COEP 

HC/UFG E COEP HDT SES/GO).. 

RESULTADOS 

As reações padronizadas de PCR e NESTED-PCR foram eficazes, tanto em amostras de 

fezes, como em amostras ambientais, para a identificação de oocistos dos Coccídios C. 

parvum/hominis e C. cayetanenis esporos de Microsporídios intestinais. A identificação de 

oocisto do gênero Cryptosporidium spp., oocistos de C. parvum/hominis , esporos de E. bieneusi 

e E. instestinalis quando se extrai pelas diferentes técnicas (técnica de Boom e 

Fenol/Clorofórmio). Já a identificação de oocistos de C. cayetanensis, só foi possível quando o 

DNA foi extraído pela técnica de fenol/clorofórmio.  
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Figura 1- Fotografia evidenciando DNA amplificado em gel de acrilamida 8% de: 1- controle 
negativo; 2- C. cayetanensis (método de Boom, 1990); 3- C. parvum/hominis, 451pb (método de 
Boom, 1990); 4- Cryptosporidium spp., 211pb  (método de Boom, 1990); 5- E. bieneusi, 250 pb, 
(fenol-clorofórmio); 6- E.intestinalis, 270 pb (fenol-clorofórmio); 7- C. cayetanensis, 224 pb (fenol-
clorofórmio);  8- Cryptosporidium spp., 211pb  (fenol-clorofórmio); 9- C.  parvum/ hominis, 451pb 
(fenol-clorofórmio); Canaleta M= peso molecular, 100 pb DNA Ladder. 

 

DISCUSSÃO 

Em relação aos métodos de extração de DNA utilizados, foi possível obter amplificação 

satisfatória, com exceção da extração do DNA de C. cayetanensis, com as duas metodologias 

empregadas. Além do mais, são rápidas e de baixo custo, todavia, maior atenção deve ser dada 

ao método do fenol/clorofórmio, pois é tóxico e corrosivo.  

A amplificação in vitro de fragmentos sítio-específicos do DNA de Cryptosporidium sp 

obteve sensibilidade e especificidade. Todavia, a amplificação só foi possível através da 

utilização dos iniciadores de Nested-PCR (AWA995f/AWA1206R e LAX469F/LAX869R). O 

iniciador LAX469F/LAX869R amplifica regiões de C. parvum/C. hominis, mas foi confirmado o 

diagnóstico para C. parvum devido ao diâmetro, C. parvum possui 5 μm e C. hominis 4 μm. 

  Nested-PCR tem a vantagem de concentrar menor quantidade de inibidores da PCR 

(Rigotto et al. 2005). Em amostras ambientais é grande o número de inibidores da enzima Taq 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 M
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DNA Polimerase, com hemoglobinas fecais e compostos fenólicos, o que provavelmente pode 

ter ocorrido com as amostras processadas.  

A PCR tem sido muito utilizado para a identificação de parasitos em amostras clínicas. 

Entretanto seu uso tem sido limitado quando se trata de amostras ambientais, em especial em 

amostras de água, por que não há uma padronização de uma técnica simples de PCR (Awad-el-

Kariem, 1994; Brum, 1997).  

Inúmeros surtos de veiculação hídrica são descritas na literatura mundial. Destacam-se 

surtos ocorridos nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Japão (Sauda, 1993; Solo-Gabriele, 

1996; States, 1997). No Brasil, temos relatos escassos da presença desse protozoários, 

principalmente de Cryptosporidium, em amostras de água de superfície, verduras, ou provocando 

pequenos surtos em creches. Essa ausência de relatos de surtos nos revela a ausência de técnicas 

simples de monitorização ambiental destes agentes. A técnica de PCR trabalhada em nosso 

estudo é uma alternativa que possibilita esclarecer questões epidemiológicas sobre a transmissão 

e constitui uma importante ferramenta na monitoração ambiental contra a contaminação 

biológica por esses agentes.   
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7- ARTIGO III 
 

IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DE PROTOZOÁRIOS 

INTESTINAIS, ATRAVÉS DA REAÇÃO DE POLIMERASE EM CADEIA 

(PCR), EM GOIÂNIA-GO, BRASIL (1999-2007). 

(A ser submetido à Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical) 
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IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DE PROTOZOÁRIOS INTESTINAIS, ATRAVÉS 

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

(1999-2007). 

 

LABORATORIAL IDENTIFICATION OF INTESTINAL PROTOZOA BY THE REACTION OF 

POLYMERASE CHAIN (PCR), IN GOIÂNIA-GO, BRAZIL (1999-2007).  

Edson Sidião de Souza Júnior & Marco Tulio A. Garcia-Zapata1 

RESUMO: 

A identificação da espécie de parasito, que esteja causando uma infecção intestinal, é 
fundamental na definição da conduta terapêutica a ser adotada e prognóstico. Quando se trata de 
protozoários oportunistas e emergentes, como Cryptosporidium, Cyclospora (Filo Apicomplexa) 
e os Microsporídios (Filo Microspora), esta identificação 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 e 
ICB/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 2007 na identificação laboratorial dos mesmos. As amostras 
clínicas e 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 prévia pela técnica de formalina-acetato de etila. As amostras positivas foram 
submetidas a identificação por PCR. Foi demonstrada a presença em nosso meio de 
Encephalitozoon intestinalis, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Coccidios, Microsporidios, Reação de Polimerase em Cadeia. 

 

ABSTRACT: 
The identification of the species of parasite, that is causing a intestinal infection, is basic in the 
definition of the therapeutical behavior to be adopted and prognostic. When one is about 
opportunist and emergent protozoa, as Cryptosporidium, Cyclospora (Phylum Apicomplexa) and 
the Microsporídios (Phylum Microspora), this identification alone is carried through through the 
use of electronic Microscopy or molecular techniques, as the PCR. The diagnosis and 
identification of these emergent and opportunist protozoa are not carried through in our state, 
either by the unfamiliarity on the part of the professionals of the health, or by existing few 
qualified laboratories for its identification. The present work, developed in the IPTSP and 
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ICB/UFG, constitutes part of a longitudinal study on the profile physician-epidemiologist and 
laboratorial of these agents, and specifically aims at to tell to the experience accumulated in the 
period between October 1999 and December 2007 in the laboratorial identification of the same 
ones. The clinical samples and had been submitted the specific techniques of HPJ, Rugai and 
colorations for the diagnosis of Coccídios (Kinyoun to the hot one) and intestinal Microspora 
(Hot-Chromotrope-Kokoskin), with previous concentration for the Ridley. The positive samples 
had been submitted the identification for PCR. Encephalitozoon intestinalis, Cryptosporidium 
parvum and Cyclospora cayetanensis was demonstrated to the presence in our way. 

 
KEY-WORDS: Coccidia, Microspodia, Polymerase Chain Reaction.  

 

INTRODUÇÃO 

As infecções oportunistas são relatadas freqüentemente em pacientes com baixa 

imunológica, em especial naqueles com deficiência na atividade do sistema imunológico, 

causando um amplo espectro clínico-epidemiológico e laboratorial (6). Entre as parasitoses 

oportunistas observadas nos indivíduos com SIDA, as Coccidioses intestinais e as 

Microsporidioses, relatadas como responsáveis por inúmeros casos patológicos, promovendo 

infecções refratárias ou incuráveis, com significativas causas de mortes (11). O quadro clínico de 

tais patologias nos pacientes SIDA/VIH+ pode variar desde a forma assintomática ou 

oligoassintomática, até formas variadas que acometem diferentes órgãos do sistema, dependendo 

do agente etiológico envolvido e do grau de comprometimento do Sistema Imune (18). Pode 

ocasionar quadros agudos severos, que na maioria das vezes são reflexo de uma reativação de 

um processo crônico latente (12, 15). O que mais chama a atenção é que a maioria desses 

pacientes, não tem a infecção identificada, ou pela falta de disponibilidade de um local que 

identifique o agente etiológico, ou pelas dificuldades na identificação ou isolamento do mesmo, 

ou simplesmente pelo fato do médico clínico desconhecer a importância de seu reconhecimento, 

para fins fundamentalmente terapêuticos, em benefício do próprio paciente, assim como 

secundariamente, amenizar o custo-beneficio que um tratamento racional adequado implicará 

sobre o sistema hospitalar público, muito castigado com a falta crônica de verbas (12). 

A microscopia óptica continua sendo o método referencial para o diagnóstico de muitos 

protozoários, no entanto apresenta algumas desvantagens ao ser laboriosa, necessidade de 

microscopistas bem treinados na identificação, e não permitir distinguir espécies 

morfologicamente semelhantes e variantes intraespecíficas (10, 13). Estas limitações podem ser 

reduzidas com a utilização de métodos biomoleculares que são estratégias rápidas, com alta 

sensibilidade e especificidade, que permitem detectar microorganismos que não podem ser 
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cultivados, facilitando a identificação e caracterização de isolamentos e podem se aplicar a 

amostras de fluídos biológicos, tecidos e amostras ambientais. 

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

patógenos humanos. Por exemplo, para os 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, em 1987 (29). Desde então, a utilização do PCR aplicada 

no diagnóstico dos Microsporídios tem sido descrito em todo o mundo. No Brasil, relata-se a 

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

com diarréia crônica no Rio de Janeiro. Em Goiás, os primeiros casos de Microsporidioses 

intestinais humanas confirmados em 2000 (12) e identificados posteriormente através do PCR. 

Com relação aos protozoários do gênero Cryptosporidium, cerca de 23 espécies foram 

designadas, mas hoje os autores consideram 13 espécies como válidas infectando 

preferencialmente os seguintes hospedeiros: C. parvum (homem e numerosos mamíferos, 

especialmente ruminantes), C. hominis (humanos e alguns primatas), C. muris (camundongos e 

um número limitado de mamíferos, recentemente encontrado infectando humanos), C. wrairi 

(cobaios), C. felis (gatos e recentemente relatado infectando humanos), C. meleagridis (aves e 

recentemente relatado infectando humanos), C. galli e C. baileyi (aves), C. serpentis (répteis), C. 

molnari (peixes), C. saurophilum (lagartos) e C. canis (cães e recentemente relatado infectando 

humanos), C. andersoni (gado bovino e ovelhas). Dentro da espécie C. parvum, pelo menos nove 

genótipos diferentes já foram identificados, porém ainda não foram estabelecidos como espécies 

diferentes (30). Até recentemente, Cryptosporidium parvum era considerada a principal espécie 

envolvida na patogenia humana, estando bem estabelecido que existiam dois genótipos 

diferentes para essa espécie, o genótipo I ou H (human) de origem exclusivamente humana e o 

genótipo II ou C (calf) proveniente do gado bovino. Estudos recentes baseados numa 

caracterização polifásica de isolados humanos de C. parvum definiram esse genótipo como sendo 

uma nova espécie: Cryptosporidium hominis. A diversidade das espécies que podem infectar o 

homem tem implicações importantes nos estudos epidemiológicos e ambientais. Estudos de 

epidemiologia molecular mostram que múltiplos genótipos podem circular numa mesma área 

geográfica e as diferenças na expressão da Criptosporidiose entre distintos hospedeiros podem 

estar relacionadas com a sua suscetibilidade e/ou variações na patogenicidade do agente 

etiológico. No aspecto clínico a genotipagem pode elucidar cepas mais ou menos virulentas, a 

resistência ao tratamento e possíveis estratégias de controle. No aspecto ambiental deve-se levar 

em consideração a contaminação dos leitos de rios e das águas de abastecimento com 

conseqüente significado em Saúde Pública (19).  
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A morfologia e o tamanho dos oocistos variam pouco e o critério de especificidade pelo 

hospedeiro não sustentava uma classificação segura. Além disso, estas metodologias não 

permitem uma distinção entre as possíveis espécies e diferentes genótipos circulantes As técnicas 

biomoleculares constituem uma alternativa ao diagnóstico convencional, tanto em amostras 

clínicas quanto ambientais exigindo quantidades muito menores de oocistos para identificação 

(amplificando amostras com 1 a 100 oocistos) (26).  

Estudos empregando técnicas moleculares para Cyclospora são mais escassos, porém é 

possível empregar nested-PCR seguido de RFLP, para diferenciação destes organismos de 

Eimeria que apresenta regiões comuns na análise do 18S ssrDNA, e ainda diferenças presentes 

no espaço intergênico (ITS entre 18S e 28S do DNA ribossômico) podem ser úteis para 

distinguir entre as diferentes espécies de Cyclospora e mesmo determinar diferenças geográficas 

entre os isolados fecais (21, 27).  

A determinação das diferentes espécies e genótipos é indispensável para avaliar a 

importância em Saúde Pública desses parasitos emergentes e oportunistas, com o fim de 

compreender melhor as rotas de transmissão e fontes de contaminação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

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

e dezembro de 2006, pela Unidade de Protozoologia do IPTSP/UFG, no qual avaliou 994 

pacientes. 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 664 pacientes, 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).  
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Tabela I – População estudada entre 1999 e 2007, 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 618 93,1 
Pacientes com neoplasias e em tratamento quimioterápico  27 4,1 
Pacientes com uso de imunossupressores 19 2,8 

TOTAL 664 100% 

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% 

 

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 (13).  

Detecção de parasitos 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 (23) 

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 (17). As amostras positivas pelos métodos de coloração, desde 

apresentassem condições de conservação favoráveis, foram encaminhadas para o estudo bio-

molecular.  

Extração e amplificação de DNA: Para a extração do material genético foi utilizado o 

método modificado do fenol/clorofórmio de Sambrook (24). Assim, foi adicionado em 

microtubo de 1,5 mL, 100 µl de fezes diluídas em tampão Triz EDTA pH 8,0, em seguida 

adicionado 300 µl  de tampão Triz EDTA pH 8,0 e adicionado 7 µl da enzima Proteinase K na 

concentração de 10 mg/mL e incubado over night a   56 ºC. Após incubação foi adicionado 400 
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µl de fenol/clorofórmio ao microtubo, e este votexado por inversão durante três minutos, sendo 

posteriromente centrifugado a 10.000 rpm por 5 minutos. Do centrifugado foi retirado o 

sobrenadante, e este acondicionado em outro microtubo de 1,5 mL, o qual foi adicionado a 

mesma proporção de Clorofil, vortexado por inversão durante três minutos e centrifugado a 

10.000 rpm por cinco minutos.  

A fase aquosa foi removida para outro microtubo no qual foi acrescentado NaCl 4M em 

quantidade igual a 1/10 do volume já existente no microtubo, juntamente com 1 volume de 

isopropanol, sendo então homogeinizado por inversão e centrifugado a 10000 rpm por 10 

minutos, obtendo-se o pellet de DNA. O pellet obtido foi lavado com Etanol 70% (-20 °C) e 

centrifugado novamente a 10.000 rpm por cinco minutos. Após centrifugação, o etanol foi 

descartado, e o tubo deixando a temperatura ambiente para completa evaporação do álcool. Após 

completa evaporação do álcool, o DNA foi ressuspenso em 40 µl de tampão TE Low (pH 8,0) e 

conservado a -20 °C, até o processamento da técnica da PCR. 

Foi utilizada paralelamente, a técnica de extração de DNA adaptada de BOOM et al., 

1990, (3,4). Para a extração com sílica, 50 µl do material eluído com Triz EDTA pH 8,0 e 

incubado over night foi transferido para um microtubo, ao qual foi acrescentado 400 µl de sílica 

e 900 µl de L6, vortexado e deixado a temperatura ambiente por 10 minutos. Após este 

procedimento, o material foi centrifugado a 10.000rpm por um minuto. 

O sobrenadante obtido foi desprezado e ao pellet acrescentado cerca de 1 mL de L2,   

ressuspendido suavemente e centrifugado a 10.000 rpm por um minuto. O sobrenadante obtido 

foi novamente descartado e ao pellet adicionado 1 mL de álcool  70%, ressuspendido e 

centrifugado por um minuto a 10.000 rpm. Novamente, o sobrenadante foi desprezado, e ao 

pellet adicionado 1mL de acetona, vortexado por cinco segundos e centrifugado a 10.000 rpm 

por um minuto. 

A fase aquosa foi descartada, e o microtubo foi colocado parcialmente submerso em 

banho-maria, com tampa aberta, a uma temperatura de 56°C, durante 7 minutos. Em seguida, foi 

adicionado ao pellet cerca de 100µl de tampão T.E (pH 8,0), vortexado durante dez segundos e 

exposto novamente em banho-maria (56°C) por 10 minutos. A fase aquosa foi removida para 

outro microtubo, o qual foi acondicionado a -20 °C, até o processamento da técnica da PCR. 

Como medida de comparação e passividade de uso na escolha da técnica de maior 

confiabilidade e eficácia na extração de DNA foi utilizado o Kit de extração de DNA Wizard SV 

Genomic da P romega. 
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Amplificação do DNA: 

A detecção do DNA parasito foi realizada através de Nested-PCR, uma variação da 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).  Assim, foi realizada uma busca na literatura por 

iniciadores que flanqueiam regiões sítio-específicas do genoma destes protozoários oportunistas 

(Tabela II).  

 

Tabela II – Iniciadores selecionados para utilização na confirmação/especificação dos 
protozoários detectados através de técnicas parasitológicas.  
 

Iniciador Microrganismo Seqüência Referência 

XIAF 
XIAR 

Cryptosporidium 
sp e C. parvum 

5’-TTCTAGAGCTAATACATCCG-3’ 
5’-CCCATTTCCTTGAA ACAGGA-3’ 

(Xiao et al. 
1999) 

AWA995F 
AWA1206R 

Cryptosporidium 
sp 

5’-TAGAGATTGGAGGTTGTTCCT-3’ 
5’-CTCCACCACTA AGAACGGCC-3’ 

(Awad-el-
Kariem et al. 
1994) 

LAX469F 
LAX869R 

C. parvum 
C. hominis 

5’-CCGAGTTTGATCCAAAAAGTTACGA-3’ 
5’-TAGCTCCTCATATGCCTTATTGAGTA-3’ 

(Laxer et al. 
1991) 

FIE 
R2B 
 

Cyclospora 
cayetanensis 
 

5′-TACCCAATGAAAACAGTTT-3′ 
5′-CAGGAGAAGCCAAGGTAGG-3′ 

(Relman et 
al. 1996) 
 

F3E 
R4B 
 

Cyclospora 
cayetanensis 
 

5′-CCTTCCGCGCTTCGCTGCGT3′ 
5′-CGTCTTCAAACCCCCTACTG-3′ 

(Relman et 
al. 1996) 
 

 

Para a detecção de Cryptposporidium sp utilizados 3 pares de iniciadores: XIAF/XIAR 

(Cryptosporidium sp e C. parvum), que flanqueia região de aproximadamente 1325 pares de 

bases (pb), AWA995f/AWA1206R (Cryptosporidium sp), amplificando região de 

aproximadamente 211 pb e LAX469F/LAX869R, que flanqueia região de aproximadamente 451 

pb de C.parvum/hominis. 

Inicialmente foi realizada uma PCR convencional com o iniciador XIAF/XIAR. Do 

produto desta PCR foi retirada duas alíquotas, uma para realizar a detecção do gênero via 

Nested-PCR, e outra para a detecção da espécie com o iniciador LAX469F/LAX869R. 

Assim, para a Reação com o par de iniciador XIAF/ XIAR foi utilizado 28 μL de DNA 

extraído, 5,0 μL de Tampão 10X, 2,0 mM de Magnésio, 200  μM de dNTP (dATP, dCTP, dTTP 

e dGTP), 0,5 μM de cada iniciador e 1,25 U Taq DNA Polimerase, para um volume final de 50 

μL. O programa de amplificação consistiu de desnaturação inicial por 3 minutos, seguido de 35 

ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 1 minutos,  55 ºC para anelamento por 45 segundo e 

72 ºC para extensão por 1 minuto, com extensão final de 72 ºC durante 7 minutos. 

Para o par o iniciador AWA995f/AWA1206R utilizou-se 14 μL de DNA amplificado 

pelos iniciadores XIAF/XIAR, 2,5 μL de Tampão 10X, 1,5 mM de Magnésio, 200  μM de dNTP 

(dATP, dCTP, dTTP e dGTP), 0,5 μM de cada iniciador e 1,25 U de Taq DNA Polimerase, 
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obtendo um  volume final de 25 μL. O programa de amplificação consiste de desnaturação inicial 

por 7 minutos seguido de 40 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 1 minutos,  54 ºC para 

anelamento por 1 minuto e 72 ºC de extensão por um período de 3 minutos, a extensão final foi 

de 72 ºC durante 7 minutos. 

Para o iniciador LAX469F/LAX869R, foi utilizado 14 μL de DNA previamente 

amplificado com os iniciadores XIAF/XIAR, 2,5 μL de Tampão 10X, 2,0 mM de Magnésio, 200  

μM de dNTP (dATP, dCTP, dTTP e dGTP), 0,5 μM de cada iniciador e 1,25 U de Taq DNA 

Polimerase, para um volume final de 25 μL. O programa de amplificação consiste de 

desnaturação inicial por 7 minutos seguido de 40 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 1 

minutos,  52 ºC para anelamento por 1 minuto, e 72ºC para extensão por 1 minuto, a extensão 

final foi de 72 ºC durante 7 minutos 

Para o diagnóstico de Cyclospora cayetanensis pelos iniciadores FIE/R2B utilizou-se 16 

μL de material extraído, 2,5 μL de Tampão 10X, 2,0 mM de Magnésio, 200  μM de dNTP 

(dATP, dCTP, dTTP e dGTP), 0,2 μM de cada iniciador e 1,25 U de Taq DNA Polimerase, 

obtendo um  volume final de 25 μL. O programa de amplificação consiste de desnaturação inicial 

por 7 minutos seguido de 35 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 30 segundos,  53 ºC para 

anelamento por 30 segundos e 72 ºC de extensão por um período de 1 minutos e 30 segundos, a 

extensão final foi de 72 ºC durante 10 minutos. 

Para a Nested-PCR de Cyclospora cayetanensis utilizou-se 14 μL de DNA amplificado 

pelos iniciadores FIE/R2B, 2,5 μL de Tampão 10X, 2,0 mM de Magnésio, 200  μM de dNTP 

(dATP, dCTP, dTTP e dGTP), 0,2 μM de cada iniciador (F3E/R4B) e 1,25 U de Taq DNA 

Polimerase, obtendo um  volume final de 25 μL. O programa de amplificação consiste de 

desnaturação inicial por 7 minutos seguido de 35 ciclos de 94 ºC para desnaturação durante 30 

segundos,  60 ºC para anelamento por 30 segundos e 72 ºC de extensão por um período de 1 

minutos e 30 segundos, a extensão final foi de 72 ºC durante 10 minutos. 

Os amplicons foram separados por eletroforese em gel agarose 1% corado com brometo 

de etídeo. As amostras de Nested-PCR que apresentaram bandas de aproximadamente 211 pb e 

451 pb foram respectivamente consideradas positivas para Cryptosporidium sp e C. 

parvum/hominis. Para C. cayetanensis forma consideradas amostras positivas os amplicons 

obtidos a partir de Nested-PCR . 

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 (20). 
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Eletroforese: Os produtos da PCR foram separados por eletroforese em gel de acrilamida 

8% corado com nitrato de prata e em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídeo. 

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 (COEP HC/UFG E COEP HDT SES/GO). 

RESULTADOS 

A tabela III reproduz a freqüência de pacientes infectados por enteroparasitos patogênicos 

dos Grupos do estudo. Observou-se diferença estatística pelo teste χ² entre os grupos analisados, 

afirmando o caráter oportunista dos Coccídios e Microsporídios intestinais que apresentaram 

maior freqüência no grupo de pacientes com imunodepressão e/ou imunossupressão. 

Tabela III - Freqüência de pacientes encontrados com infecções por enteroparasitos 
patogênicos, no período de novembro de 1999 a dezembro de 2007, através de técnicas de 
coloração coprológica. 

Infecções 
 

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

Microsporidiose* 6 (0,90%)                   2 (0,61%) 8 (0,8%) 
Isosporíase*  17 (2,56%)   6 (1,81%)   23 (2,3%) 
Criptosporidiase* 6 (0,90%) 1 (0,3%) 7 (0,7%) 
Ciclosporíase 6 (0,90%) 1 (0,3%) 7 (0,7%) 
Co-infecções+  15(2,25%)  28(8,4%)   43(4,3%) 
Giardíase*  13 (1,95%) 30 (9%)    43 (4,3%) 
Estrongiloidíase* 9 (1,35%) 1 (0,3%) 10 (1%) 
Outras parasitoses**  21 (3,16%)   27 (8,2%)     48 (4,8%) 
Negativo     571 (85,99%)        234 (70,9%)         805 (80,5%) 

TOTAL 
664 (%)   330 (%)          994 (100%) 

* P > χ²  .05 (1) =3,84  **Incluem nestas parasitoses infecções por: Ascaris lumbricoides, Ancilostomidios, Hymenolepis nana, 
Enterobius vermicularis, Endolimax nana, Entamoeba coli, Pentatrichomonas hominis, Iodamoeba butschillI.  
 

As amostras que se demonstraram positivas pelos métodos de coloração coprológica para 

os Coccídios Cryptosporidium sp. (18 amostras), Cyclospora sp. (14 amostras) e Microsporídios 

intestinais (21 amostras) totalizaram em 51, e destas 45 amostras possuíam condições favoráveis 

de preservação (in natura) e foram encaminhadas para o estudo bio-molecular: 12/18 amostra 
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positivas para Cryptosporidium sp., 13/14 amostras positivas de Cyclospora sp. e 20/21 amostras 

com esporos sugestivos de Microsporídios (vide fig.1).  

 

Figura 1 – Fluxograma representando a amostragem do estudo e as metodologias aplicadas. 

 

Os achados do estudo molecular estão apresentados na tabela 4, no qual temos a relação 

entre o número de amostras com diagnóstico específico demonstrado por técnicas moleculares e 

número de pacientes com diagnóstico laboratorial revelados nos dois grupos pertencentes ao 

estudo. 

Tabela IV - Freqüência de protozoários intestinais oportunistas identificados através de técnicas 
moleculares nas amostras e número de pacientes com diagnóstico específico demonstrados com 
técnicas biomoleculares. 

Parasitos Amostras Pacientes infectados 
Grupo I Grupo II TOTAL 

Cryptosporidium sp.  12 4 1 5 
C. parvum/ hominis 12 4 1 5 
Cyclospora cayetanensis 13 5 1 6 
Enterocytozoon bieneusi 8 3 0 3 
Encephalitozoon 
intestinalis 

12 3 1 4 

TOTAL 
45 

(45/2256) 
19 

(19/664) 
4 

(4/330) 
23 

(23/994) 
 

As figuras de 2 a 4 apresentam os protozoários diagnosticados por colorações 

coprológicas  e a figura 5 apresenta a identificação específica destes protozoários pelo NESTED-

PCR.  
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Figura 2 – Oocisto de C. parvum. corado pela técnica de Kinyoun à quente e confirmado pela PCR, 
morfologicamente possui 5µm de diâmetro enquanto o C. hominis possui 4 µm. 

 

 

Figura 3 – Oocisto de Cyclospora cayetanensis corado pela técnica de Kynioun à quente e 
confirmado pela PCR, morfologicamente possui 9 µm de diâmetro. 
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Figura 4 – Esporo sugestivo de Microsporídio corado pela técnica de Hot-Chromotrope de Kokoskin 
confirmado pela PCR, como sendo esporo de E. intestinalis. 

 

 
Figura 5- Fotografia evidenciando DNA amplificado em gel de acrilamida 8% de: 1- controle 
negativo; 2- C. cayetanensis (método de Boom, 1990); 3- C. parvum/hominis, 451pb (método de 
Boom, 1990); 4- Cryptosporidium spp., 211pb  (método de Boom, 1990); 5- E. bieneusi, 250 pb, 
(fenol-clorofórmio); 6- E.intestinalis, 270 pb (fenol-clorofórmio); 7- C. cayetanensis, 224 pb (fenol-
clorofórmio);  8- Cryptosporidium spp., 211pb  (fenol-clorofórmio); 9- C.  parvum/ hominis, 451pb 
(fenol-clorofórmio); Canaleta M= peso molecular, 100 pb DNA Ladder. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 M
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DISCUSSÃO  

As infecções intestinais por protozoários oportunistas 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 (18, 28). 

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

prognóstico favorável (7). 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 Coccidioses e Microsporidioses intestinais humanas confirmadas e 

identificadas através do PCR, no Estado de Goiás.  

Dentro dos resultados destaca-se a alta freqüência de Isospora belli sendo diagnosticada 

de forma constante em pacientes portadores do SIDA. Nestes, os sintomas intestinais são mais 

graves e sujeitos a infecções extra-intestinais, como no pâncreas e trato biliar.  

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. Destacamos a necessidade da utilização da 

Proteinase K na extração de DNA de amostras clínicas. 

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 
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que possa distinguir a espécie de parasito intestinal oportunista que seja a responsável pela 

infecção.  
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8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1-Conclusões 

- As colorações coprológicas específicas para Coccídios e Microsporídios, 

dentro dos estudos selecionados pela RSL, continuam sendo o método de 

identificação predominante para estes parasitos. 

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

Humana Intestinal e Ciclosporíase 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; 

- O encontro dos casos humanos no nosso meio foi devido à 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 para microscopia de luz de fácil 

aplicabilidade, bem como de técnicas biomoleculares capazes de identificar a 

espécie, permitindo um manejo terapêutico adequado. 

-  Houve necessidade de aprimoramento diagnóstico através da implantação de 

técnicas bio-moleculares, que embora mais laboriosas e onerosas, permitiram o 

diagnóstico clínico e monitoramento ambiental das espécies de protozoários 

oportunistas responsáveis pela patologia humana no nosso estado. 

-  As reações padronizadas de PCR e NESTED-PCR foram eficazes, tanto em 

amostras de fezes, como em amostras ambientais,  para a identificação de 

oocistos dos Coccídios C. parvum/hominis e C. cayetanenis esporos de 

Microsporídios intestinais. 

- Foram identificados por PCR, C. parvum/hominis, C. cayetanesis, E. 

intestinalis  infectando pacientes com baixa imunidade, bem como pacientes com 

imunidade aparentemente normais, demonstrando que tais espécies podem 

acometer população imunocompetentes, ainda que com menor frequência. 

-  Presença de oocistos viáveis de C. parvum/hominis  nas fontes de águas de 

consumo (rios, lagos) do nosso meio, uma potencial fonte de contaminação para 

a nossa população. 
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8.2 –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 Coccidios e 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 Coccídios e Microsporídios intestinais nos laboratórios 

públicos de referência regional e/ou nacional,  bem como no 

monitoramento ambiental; 

3- Determinar a prevalência e distribuição geográfica das espécies de 

protozoários oportunistas que afetam a população do Estado de Goiás; 

4- Determinar fatores ambientais de risco, com o auxílio das técnicas 

moleculares, na transmissão destas parasitoses 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; 
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10 – ANEXOS 
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10.1 - 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: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

NO. DE REGISTRO: __________________ 
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2.Imunossupressor: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
3.Outras: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Obs.:________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

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

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: 
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(  )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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10.2 – ANEXO II: Aprovação do Comitê de Ética 
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10.3 – 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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10.4. ANEXO IV: Normas de publicação da Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical 
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ISSN 0037-8682  
versão impressa 

Publicação de 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical - SBMT 
 
Missão 
Publicar trabalhos científicos relacionados às doenças infecciosas e parasitárias, medicina 
preventiva, saúde pública e assuntos correlatos. 

 

Objetivo e política editorial 

 

A Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 
destina-se à publicação de trabalhos científicos relacionados às 
doenças infecciosas e parasitárias, medicina preventiva, saúde 
pública e assuntos correlatos.  

A revista tem periodicidade bimestral e aceitará trabalhos de 
pesquisadores brasileiros ou estrangeiros desde que obedeçam 
às normas e que sejam aprovados pelos relatores indicados 
pelos Editores. 

1. Além de Artigos, a revista publica Comunicações para a 
divulgação de resultados de ensaios terapêuticos, notas prévias, 
relatórios técnicos, relatos de casos, cartas ao editor, fatos 
históricos, resenhas bibliográficas e resumos de teses. Artigos 
de revisão e editoriais serão publicados por solicitação do Corpo 

Editorial. 

2. Os trabalhos devem ser originais e inéditos, digitados em 
espaço duplo, deixando margem de 3 cm à esquerda e 
remetidos em três vias ao endereço abaixo, sendo uma a 
original. Após revisão, pede-se que os trabalhos sejam enviados 
em disquete, devidamente acompanhados de uma cópia 
impressa da versão revisada.  
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Preparação de originais 

 

3. Normas para enviar trabalhos, após revisão, em meio eletrônico; obedecer os 
seguintes requisitos:  

a) podem ser utilizados disquetes MS-DOS compatíveis nos formatos 3 1/2" ou 5 
1/4". Disquetes de Macintosh no formato 3 1/2" também serão aceitos. Elimine dos 
disquetes todos os arquivos não pertinentes ao artigo enviado. Escreva na etiqueta 
do disquete: título do artigo, nome do autor, nome do arquivo, editor de texto 
utilizado e nome dos arquivos acessórios (folhas de estilos, gráficos, tabelas etc); 

b) envie artigos compatíveis com os seguintes processadores de texto: Word para 
Windows (versão 6.0 ou anterior), Word para Mac (versão 6.0 ou anterior), outros 
formatos podem ser aceitos mediante consulta prévia. Nunca envie artigos em 
formato ASCII (só texto/"text only"); 

c) ao redigir o texto, o comando de retorno de linha ("Enter") deve ser utilizado 
exclusivamente no final dos parágrafos. Não adicione espaços extras ou "tabs" ao 
texto para obter recuo da primeira linha ou centralização de títulos na página. 
Tampouco retornos ("enters") adicionais para espaçar os parágrafos. Para obter 
esses efeitos, utilize apenas os comandos de formatação de parágrafo, disponíveis 
em todos os editores de texto acima; 

d) podem ser incluídas tabelas, desde que montadas no próprio editor de texto. 
Observações e notas de rodapé devem ser, preferencialmente, colocadas após o final 
do artigo, devidamente numeradas e referenciadas; 

e) ilustrações, tabelas e gráficos produzidos em outros programas e "importados" 
para inclusão no texto devem ser enviados em arquivos anexos, em formatos 
universais de fácil compatibilidade (TIFF, BMP, PICT, GIF etc). Evite formatos 
não-padronizados (EPS, WMF etc) e arquivos que só podem ser abertos por 
programas específicos. De qualquer forma, envie sempre uma cópia bem impressa 
do gráfico, tabela ou ilustração para eventual reprodução. 

4. Os trabalhos devem ser redigidos preferencialmente em português, embora sejam 
também aceitos trabalhos em inglês e espanhol. A linguagem deve ser clara e 
precisa, e o texto conciso normalmente não ultrapassando 12 páginas digitadas para 
Artigos e 6 para Comunicações. 

5. A seguinte seqüência deve ser observada: 

a) título original e traduzido e nome dos autores em letras minúsculas. No rodapé, 
instituição onde foi realizado o trabalho, filiação dos autores, quando for o caso, 
órgão financiador e o endereço completo para correspondência, inclusive telefone, 
fax e e-mail; 
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b) resumo: máximo de 150 palavras para os artigos e 50 para as comunicações e 
relatos de casos. Deve ser informativo e não indicativo, apresentando o objetivo do 
trabalho, como foi realizado, os resultados alcançados e a conclusão. Não usar 
abreviaturas ou citações bibliográficas. Citar 4 ou 5 palavras-chave, que expressem 
com precisão o conteúdo do trabalho; 

c) abstract: inserido logo após o resumo, deve ser a tradução fiel do mesmo, 
seguido pelas key-words; 

d) introdução: clara, objetiva, contendo informações que justifiquem o trabalho, 
restringindo as citações ao necessário; 

e) material e métodos: descrição concisa, sem omitir o essencial para a 
compreensão e reprodução do trabalho. Métodos e técnicas já estabelecidos devem 
ser referidos por citação; 

f) resultados: sempre que necessário devem ser acompanhados por tabelas, figuras 
ou outras ilustrações, auto-explicativas. Texto e documentação devem ser 
complementares. Quando aplicáveis, os dados deverão ser submetidos à análise 
estatística. O conteúdo deve ser informativo, não interpretativo; 

g) discussão: limitar aos resultados obtidos e conter somente as referências 
necessárias. O conteúdo deve ser interpretativo e as hipóteses e especulações 
formuladas com base nos achados; 

h) agradecimentos: limitados ao indispensável; 

i) referências bibliográficas: digitadas em minúsculas, sem ponto entre as 
abreviaturas, em espaço duplo, numeradas e organizadas em ordem alfabética pelo 
último sobrenome do autor; citar todos os autores de cada referência. Quando 
houver mais de uma citação do mesmo autor, seguir a ordem cronológica. As 
citações devem ser referidas no texto pelos respectivos números, acima da palavra 
correspondente, sem vírgula e sem parênteses; na lista de referências, deve seguir o 
seguinte estilo e pontuação: 

Artigos em periódicos (os títulos dos periódicos devem aparecer por extenso): 

Coura JR, Conceição MJ. Estudo comparativo dos métodos de Lutz, Kato e Simões 
Baarbosa no diagnóstico da esquistossomose mansoni. Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical 8:153-158, 1974. 

Livros: 

Chandra RK, Newberne PM. Nutrition, immunity and infection: machanisms of 
interactions. Plenum, New York, 1977. 
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Capítulos de livros: 

Fulton JD. Diagnosis of protozoal diseases. In: Gell PGH, Coombs RRA (ed) 
Clinical aspects of immunology, 2nd edtition, Blackwell, Oxford, p.133-136, 1968. 

Resumos de congressos: 

Daher RH, Almeida Netto JC, Pereira LIA. Disfunção hepática na malária grave. 
Estudo de 161 casos. In: Resumos do XXXI Congresso da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical, Brasília p.16, 1995 . 

Teses: 

Tavares W. Contaminação do solo do Estado do Rio de Janeiro pelo Clostridium 
tetani. Contribuição ao conhecimento da distribuição natural do bacilo tetânico. 
Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 
1975. 

Somente deverão ser citados os trabalhos publicados. Dados não publicados ou 
comunicações pessoais devem ser referidos no texto da seguinte forma: (AB 
Figueiredo: comunicação pessoal, 1980) e (CD Dias, EF Oliveira: dados não 
publicados). 

6. Tabelas: numeradas em algarismos arábicos e dotadas de título descritivo 
conciso. Manter seu número ao mínimo necessário e lembrar que tabelas muito 
grandes são difíceis de serem lidas. Devem ser digitadas em espaço duplo em folhas 
separadas, sem linhas verticais e as unidades referidas no título de cada coluna. 
Todos os dados das tabelas, inclusive o título, devem ser em minúsculas, exceto as 
siglas. 

7. Ilustrações: de boa qualidade e numeradas consecutivamente em algarismos 
arábicos. Além das fotografias, os gráficos, quadros etc. devem ser referidos no 
texto como Figuras. Anotar no verso com lápis o número da figura e o nome do 
autor e trabalho. Listar as legendas numeradas com os respectivos símbolos e 
convenções em folha separada e em espaço duplo. O número de ilustrações deve ser 
restrito ao mínimo necessário. 

8. Comitê de ética: no trabalho de pesquisa envolvendo seres humanos, deverá 
constar o nome do Comitê de Ética que o aprovou. 

9. Permissão dos autores: anexar carta com o ciente de todos os autores 
concordando com a publicação.  
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10.5. ANEXO V: Normas de publicação do The Journal of 
Parasitology 
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The Journal of Parasitology  
Written by Gerald W. Esch     

The Journal of Parasitology is published bimonthly and includes research articles, brief 
research notes, announcements of the Society, and book reviews. Articles are subdivided by 
topic for ease of reference and range from behavior to pathogenesis to systematics. 
Contributors enjoy rapid turn-around time and broad exposure as over 1400 libraries world-
wide subscribe to the Journal. The Journal is recognized for publishing papers that have a 
long-term impact on the field of Parasitology. Electronic submission of articles is available 
online.  

Institutional Subscriptions to the Journal of Parasitology are.  
$350.00 on-line only inside US 
$370.00 combined on-line and print copy inside US  
$399.00 International online and print copy 

Institutional Subscriptions to the Journal of Parasitolgy  are:  
$360.00 on-line only 
$381.00 combined on-line and print copy inside US  
$411.00 International online and print copy 

Visit the Journal of Parasitology Archive 

•  Visit the Digital Commons Online Parasitology Publications Site 

• Information on Advertising in The Journal of Parasitology - pdf file. 
• Information on Advertising in The Journal of Parasitology - MS-Word file. 

THE JOURNAL OF PARASITOLOGY 

POLICY AND GUIDELINES FOR AUTHORS 

The Journal of Parasitology is the official journal of the American Society of 
Parasitologists (ASP). The Journal is nonprofit and dues of the membership support the 
cost of publication. Manuscripts in English are accepted from investigators in any country 
regardless of whether they are members of the Society. The Journal publishes official 
business of the ASP and results of new, original research, primarily on parasitic animals. 

Contents: 

• Policy  
o Conditions of acceptance  
o Animal care and use  
o Page charges and redactory fees  
o Return of materials  
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o Forms of publication  
• Guidelines  

o Preparation and submission  
o Articles  
o Research notes  
o Review articles  
o Critical comments  
o Book reviews  
o General points of style  
o Revising manuscripts  
o Correcting proofs and ordering reprints  

POLICY 
Conditions of acceptance 

Manuscripts are received by Journal of Parasitology with the understanding that: 

o all authors have approved submission; 
o the results or ideas contained therein are original; 
o the work has not been published previously; 
o the paper is not under consideration for publication elsewhere and will not 

be submitted elsewhere unless rejected by the Journal of Parasitology or 
withdrawn by written notification to the editor of the Journal of 
Parasitology; 

o if accepted for publication and published, the article, or portions thereof, will 
not be published elsewhere unless consent is obtained in writing from the 
editor of the Journal of Parasitology; 

o reproduction and fair use of articles in the Journal of Parasitology are 
permitted in accordance with the United States Copyright Revision Law 
(PL94-533), provided the intended use is for nonprofit educational purposes. 
All other use requires consent and fees where appropriate; 

o the obligation for page charges and redactory fees is accepted by the authors.

Articles reporting original research, invited reviews, and research notes are 
evaluated by at least 2 anonymous reviewers selected by an associate editor. Critical 
comments are reviewed and published on the judgment of the editor. The final 
decision of whether to publish is made by the editor after reviews and opinions of 
the editorial board are considered. 
 
Animal care and use 

o The ASP conforms to the "U.S. Government Principles for the Utilization 
and Care of Vertebrate Animals Used in Testing, Research and Training." 
Work involving vertebrate animals reported in any paper submitted to the 
Journal of Parasitology must have been conducted within the following 
guidelines adapted from a statement by The American Association for 
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Laboratory Animal Science (1989, Laboratory Animal Science 39: 267). 
o The transportation, care, and use of animals for research and teaching must 

conform with the appropriate national guidelines (in the U.S.A., the Animal 
Welfare Act) and other applicable laws, guidelines, and policies. Authors 
should refer to the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (U.S. 
DHEW Publication Number [NIH] 86–23, as revised in 1985 or 
subsequently). 

o Experiments using animals should be designed and conducted with full 
consideration given for their relevance to human or animal health, the 
acquisition of knowledge, or the welfare of society. 

o Animal species selected for experimentation must be appropriate for the 
results expected, and the number used should be the minimum justified by 
sound statistical analysis. 

o All experimental and maintenance procedures require the avoidance of 
creating conditions that would lead to animal discomfort, distress, or pain, 
consistent with sound scientific practices. 

o If animals are to be subjected to momentary distress or pain, appropriate 
anesthesia must be employed. Painful experiments must not be conducted on 
unanesthetized animals that have been paralyzed by chemicals or other 
procedures. 

o Animals used in experiments that cause chronic pain or distress must be 
killed as soon as the experiments are concluded. 

o Veterinary care for laboratory animals is essential. Animals maintained in 
the laboratory must be kept in conditions appropriate for that species and 
under conditions that contribute to their health and comfort. 

o All persons using laboratory animals should be well trained for the conduct 
of experiments on living animals. 

o When exceptions to these principles are required, decisions regarding animal 
use must be made by the appropriate institutional animal care and use 
committee. 

o The use of animals obtained from natural populations must be in accordance 
with regulations and policies of appropriate federal or state agencies. 

Page charges and redactory fees  

The first 3 pages of each published manuscript are without charge. Thereafter, 
members of the ASP are charged $45.00 for each additional page; nonmembers are 
charged $75.00 per additional page. Nonmembers intending to publish in the 
Journal of Parasitology are encouraged to become members of the Society. The 
current annual dues are $75.00 (students $35.00). Correction of authors' errors or 
revisions, when allowed, made on proofs are billed at $3.75 each. Authors are 
reminded that added or removed characters may necessitate other corrections. 

Return of materials 

Rejected papers: When the decision is made not to publish a paper, the original 
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typescript and illustrations are returned to the author with the author's copy of the 
reviews and a cover letter. All other materials are destroyed. Rejected manuscripts 
are not reconsidered. 

Papers returned for revision: Materials necessary for reference or to be revised are 
returned to the author at the time a revision is requested. If the revision is not 
received within 6 mo, or if other arrangements have not been made with the editor, 
the manuscript is considered to have been withdrawn and the materials are 
destroyed. 

Forms of publication  

Articles: The Journal publishes articles reporting original research, primarily on 
parasitic animals. 

Research notes: This form of publication represents discrete, definitive information 
(as opposed to preliminary results) that does not lend itself to inclusion in a typical, 
more comprehensive article. A new or modified technique may be presented as a 
research note only if the technique is not to be used in ongoing studies. Ordinarily, 
techniques are incorporated into the materials and methods section of a regular 
article. The Journal will no longer publish notes that deal with host or location 
records, except for the most unusual cases; if a prospective author has an 
exceptional case, he/she should first contact the Editor to determine the paper's 
potential acceptability. 

Review articles: Only invited reviews are published. Unsolicited reviews should not 
be submitted, but topics may be suggested to the editor or members of the editorial 
board. 

Critical comments: Critical comments are for correcting errors of published fact, 
providing alternative interpretations of published data, or presenting new theories 
based on published information. 

Book reviews: Books having a broad interest to the membership of the Society are 
reviewed by invitation. 

GUIDELINES FOR AUTHORS 

Electronic submission  

The Journal of Parasitology accepts papers online via our AllenTrack arrangement 
with Allen Press. Authors are encouraged to submit manuscripts from an Internet-
connected computer, with any operating system and any platform, anywhere in the 
world, day or night. In preparing your manuscript for submission, please use the 
guidelines printed it the February issue of the Journal of Parasitology every other 
year. The system will allow authors to check the status of their manuscript and add 
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updated files at a later date. The only software required is the Adobe® Acrobat 
Reader (available for free from www.adobe.com). Authors not wishing to submit via 
the AllenTrack system may continue to submit hard copies to the editorial office by 
ordinary mail or courier service. 

Like all submissions, access to papers submitted electronically is strictly controlled 
by login and user privileges, thus assuring authors that their papers are secure and 
inaccessible to anyone except the editor or his designee. 

To submit a paper via the Internet, the following procedure should be used: Go to 
http://jparasitology.allentrack.net. 

The first time you use the system you will register for an account. You will use your 
account login and password when you return to the site to check on the status of 
your paper. 

The first time you log on, you will have 2 choices (1) Submit a Paper, or (2) Author 
Guidelines. (Please examine the Guidelines carefully-they will save you time and 
help you make the best use of the system.) After you submit the paper, you will 
have a third option that links you to information on your submission. 

Once your files are uploaded to the database, they are converted as needed to PDF 
files that can be viewed, downloaded, and printed. Most word processing files, e.g., 
Word, Word- Perfect, text, Postscript, and rich format, are convertible. Word (MS 
word) for the text, is what we prefer. Figures can be uploaded in JPEG, TIFF, GIF, 
EPS, PDF, or Postscript formats. Line art, halftones, and color figures should be 
scanned as follows: grayscale/halftone images should be scanned at 450 dpi, color 
figures should be scanned at 300 dpi; and line art should be scanned at 1200 dpi. 
PLEASE NOTE that all figures should be submitted as separate files and NOT part 
of the text. When your ms. has been accepted for publication we may ask that hard 
copies of your figures be mailed to the Editorial Office. The reason for this request 
is related to the enormous variation in the quality of printers used in reproducing 
figures during scanning. With original hard copies in hand, we can ensure quality 
reproduction. 

The system will ask you to confirm that the files have been converted correctly, i.e., 
check your files to make sure the system converted each element properly. Your 
paper will be considered as officially submitted only after the system receives your 
confirmation. 

As you go through the steps, watch for red arrows. These tell you that you need to 
take action on something. 

Converting your files should take just a few minutes, but occasionally they will take 
longer. Conversion time may vary with your connection. In any case, you are no 
longer required to make multiple copies of your text and figures, or package your 
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manuscript, or ship it via regular mail service to the editorial office. Most 
importantly, it will be delivered instantaneously! 

When the paper is in the system we will assign it a tracking number and an associate 
editor to whom it will be transferred electronically from our office. Once the 
associate editor has it, the manuscript will be sent immediately, by electronic 
means, to appropriate referees. 

Hard copy submission 

All manuscripts must be prepared and submitted according to the guidelines of this 
section and those of the subsequent section appropriate for the category of the 
report. 

Paper: Manuscripts are to be typed on one side only of good quality, white paper. 
Thin onion skin or rice parchment papers are not acceptable. 

Typing: All parts of original manuscripts are to be typed double-spaced (no more 
than 3 lines/25 mm), with all margins being at least 25 mm wide. Type should be at 
least 12 point (elite); photoreduction, even in tables, is not acceptable. 
Proportional spacing and hyphenation should not be used, i.e., do not justify right-
hand margin. Do not leave extra space between paragraphs in the text. Only a single 
font should be used; genera and species should be in italics. Authors' names in the 
literature cited section should be typed with capitals for the initials and first letter of 
the last name and lowercase for all other letters (despite the fact that these names 
are printed in large and small capital letters in the Journal). 

Submission: For a new manuscript, submit the original and 3 copies prepared 
according to the Policy and Guidelines contained herein. When a manuscript has 
been accepted for publication by the editor, specific instructions for preparation of 
the revision on a diskette will be supplied. Please note that if it is not possible to 
prepare the revision on a diskette, then 2 hard copies of the revision prepared 
according to the Policy and Guidelines statement will be suitable. It remains the 
responsibility of the author to retain a copy of the manuscript for reference and to 
protect against loss. Manuscripts should be addressed to: Dr. Gerald W. Esch, 
Editor, Journal of Parasitology, Department of Biology, Wake Forest University, 
P.O. Box 7629, Winston-Salem, North Carolina 27109. 

Articles 

Manuscripts are to be organized in the following format and sequence, with all 
pages, beginning with that for the running head, numbered consecutively. 

Running head: Provide the last names of authors (use et al. for more than 2) and a 
shortened title. The entire running head may not exceed 60 characters and spaces. 
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Style: RH: JONES ET AL.-LIFE CYCLE OF H. DIMINUTA 

Title: Immediately after the running head give the title of the article, names of 
authors, and address of the first author. Include the email address, in italics, of the 
corresponding author only. The title and authors' names should be in bold type, and 
the same font size as the text. All other information should be in roman type. Titles 
should be short and descriptive. Avoid "empty words" such as preliminary studies 
on . . . and biology or ecology of . . . . Do not use author and date citations with 
scientific names in the title. In the title only, numbers less than 11 are spelled out; 
numbers indicating papers in a series will not be accepted. Present addresses and 
addresses for remaining authors, if different from that of the first author, are given 
as footnotes, and are to follow the Figure Legends with one space between the 
legends and the footnotes. You should also designate who the corresponding author 
is by using one of the footnote designations. Footnote designations are as follows: 

. (See examples [pp. 241-243] at end of guidelines.) 

Abstract: This should follow directly after the author's address with no additional 
spacing between them. You should provide an abstract of the paper that does not 
exceed 200 words. The abstract should be factual (as opposed to indicative) and 
should outline the objective, methods used, conclusions, and significance of the 
study. The abstract is headed with the word abstract, indented, and typed in bold 
capital letters, ending with a colon also in bold type. Text is run in after the colon, is
not subdivided, and does not contain literature citations. 

Introduction: The introduction should follow the abstract and should be un-headed. 
The introduction should establish the context of the paper by stating the general 
field of interest, presenting findings of others that will be challenged or developed, 
and specifying the specific question to be addressed. Accounts of previous work 
should be limited to the minimum information necessary to give an appropriate 
perspective. The introduction may not be subdivided and extra spacing between 
paragraphs is not permitted here or throughout the text. 

Materials and methods: This section should give sufficient information to permit 
repetition of the study by others. Methods and apparatus used should be indicated, 
but specific brand names and models need to be mentioned only if significant. The 
source, e.g., city and state, both spelled in full, of special equipment or chemicals 
should also be given. Previously published or standard techniques are to be 
referenced, but not detailed. Generic descriptions should be given for unusual 
compounds used. The primary heading for this section should be typed in all bold 
capital letters and started at the left-hand margin of the page. The heading is 
unnumbered and ends without punctuation. Second-level headings in bold type 
should be on a separate line beginning at the left-hand margin. The initial letter of 
the first word is the only capital letter except capitals needed for proper nouns. 
These headings are unnumbered and end without punctuation. Third-level headings 
are indented for a paragraph, italicized, and end with a colon, also italicized. The 
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initial letter of the first word is the only capital letter, except capitals needed for 
proper nouns. Text is run in immediately following this heading. Further 
subdivision should not be needed. If the materials and methods section is short, it 
should not be subdivided; it is unnecessary to provide headings, beyond the primary 
head, for a series of subsections comprising single paragraphs. 

Results: This section should contain a concise account of the new information. 
Tables and figures are to be used as appropriate, but information presented in them 
should not be repeated in the text. Avoid detailing methods and interpreting results 
in this section. The results section may be subdivided and headed as for the 
materials and methods section. 

Taxonomic papers have a distinct style that must be adhered to in preparing a 
manuscript. In taxonomic papers the results section is to be replaced by a section 
headed DESCRIPTION, beginning at the left-hand margin. The primary heading is 
followed by the italicized scientific name in bold type of the taxon studied; it begins 
at the left-hand margin. Synonyms and reference to figures follow, each as a 
separate line at the left-hand margin (these are not in bold type or italicized). The 
text of the description follows as a new paragraph. The description is followed with 
a taxonomic summary section, headed as described for second-level headings in the 
instructions for the materials and methods section. The taxonomic summary 
section comprises a listing of the type host, other hosts, site, locality, and specimens 
deposited. Each of these topics is headed as a thirdlevel heading, e.g., italicized, and 
indented as described for the materials and methods section. The Host subsection 
must include the full scientific name of the host, the authority's name, and an 
indication if Symbiotype specimens were deposited in a vertebrate museum along 
with accession numbers. The Locality should include map coordinates as well as the 
name of the locality, e.g., ocean, river, etc., and the geopolitical region. Prevalence 
and density data are included when known. The taxonomic summary is followed by 
a remarks section, headed as described for second-level headings in the instructions 
for the materials and methods section. The remarks section replaces the discussion 
of other articles and gives comparisons to similar taxa; it is typed in boldface and 
begins at the left margin. The first letter is capped and the rest are lowercase. This 
sequence of subsections is repeated for each taxon. If in taxonomic papers the 
description section does not comprise all of the results and discussion, the format 
outlined is to be incorporated into the usual section of results. Museum accession 
numbers for appropriate type material (new taxa) and for voucher specimens 
(surveys) are required; if deposited in the U.S. National Parasite Collection at 
Beltsville, Maryland, the accession number is preceded by the acronym USNPC No. 
Appropriate photographic material should be deposited for descriptions of coccidia. 
Frozen tissues must also include accession numbers if deposited in a museum. 

Discussion: An interpretation and explanation of the relationship of the results to 
existing knowledge should appear in the discussion section. Emphasis should be 
placed on the important new findings, and new hypotheses should be identified 
clearly. Conclusions must be supported by fact or data. All letters in DISCUSSION 
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are boldfaced, capped, and started at the left-hand margin. The primary heading and 
subdivisions, if needed, in this section are as described for the materials and 
methods section. 

Acknowledgments: These should be concise. Ethics require that colleagues be 
consulted before being acknowledged for their assistance in the study. The heading 
for this section is as for the primary head described for the materials and methods 
section. Subdivisions are not used in this section. 

Literature cited: Citations are arranged alphabetically. All references cited in the 
text must appear in the literature cited section, and all items in this section must be 
cited in the text. Citation of unpublished studies or reports is not permitted, i.e., a 
volume and page number must be available for serials and a publisher, city, state, 
and full pagination for books. Abstracts not subjected to peer review may not be 
cited. Work may be cited as "in press" only if proof has been produced. If 
absolutely necessary, a statement may be documented in the text of the paper by 
"pers. comm.", providing a copy of that page signed by the person cited 
accompanies the manuscript. In those cases, the citation is indicated in the style: (X. 
Y. Smith, pers. comm.). 

Personal communications do not appear in the literature cited section. Do not indent 
anything; Allen Press has a computer program that will handle all citations and 
indent as appropriate. 

Style in the text: 

(Allen, 1989) 
(Allen and Smith, 1989) 
(Allen et al., 1989) 
(Jones, 1987; Allen, 1989)-chronological 
(Jones 1987; Allen, 1989; Smith, 1989)-chronological and alphabetical within year
(Jones, 1987, 1988a, 1988b, 1989)  

Multiple authors with the same year of publication should be 

(Smith, Jones et al., 1988; Smith, Walker, and Jones, 1988), not (Smith et al., 
1988a, 1988b) 

Style in the literature cited section (note that indentations are no longer required): 

Journal article, 1 author 
Nollen, P. M. 1990. Chemosensitivity of Philophthalmus megalurus (Trematoda) 
miracidia. Journal of Parasitology 76: 439-440. 

Journal article, 2 authors  
Edwards, D. D., and A. O. Bush. 1989. Helminth communities in avocets: 
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Importance of the compound community. Journal of Parasitology 75: 225-238. 

Book  
Schmidt G. D., and L S. Roberts. 1989. Foundations of parasitology, 4th ed. Times 
Mirror/Mosby College Publishing Company, St. Louis, Missouri, 750 p. 

Chapter in edited book 
Nesheim, M. C. 1989. Ascariasis and human nutrition. In Ascariasis and its 
prevention and control, D. W. T. Crompton, M. C. Nesbemi, and Z. S. Pawlowski 
(eds.). Taylor and Francis, London, U.K., p. 87-100. 

Thesis or dissertation  
Monks, W. S. 1987. Relationship between the density of Moniliformis moniliformis 
and distribution within the definitive host population. M.S. Thesis. University of 
Nebraska- Lincoln, Lincoln, Nebraska, 64 p. 

Note that abbreviations are not used for titles or serial publications and that spaces 
appear between initials. The literature cited section has a primary heading as 
described for materials and methods. 

Footnotes: Footnotes are used only for the title page of regular articles to indicate 
authors' addresses and to whom correspondence should be sent. Those for tables are 
typed directly under the table to which they pertain. Footnotes appear at the end of 
the manuscript directly after the Figure Legends (see example at end of guidelines).

Tables: Tables are used only to present data that cannot be incorporated 
conveniently into the text. Ordinarily values from statistical tests are not published 
as tables; tests employed and probability accepted for significance can be stated in 
the materials and methods section with significant differences indicated in tables by 
footnotes or in the text by a statement. 

Tables must be designed to fit in 1 or 2 columns. Only rarely may they be designed 
to fit the height of a printed page. Generally, if the width does not fit the height of a 
typed page, the table is too wide. Tables may be continued on following pages to 
accommodate length, but pages may not be taped together, photoreduced, single-
spaced, oversized, or otherwise modified to contain more material. 

Tables are numbered with Roman numerals in a continuous series and so 
referenced, in sequence, in the text. Captions are typed above the data on the same 
page. Species names are spelled out in full (and italicized) the first time used in each 
caption. All columns in a table must have headings, with the first letter of the first 
word and proper nouns capitalized, e.g., Number sampled, % Recaptured. 

Horizontal lines should be avoided in the body of the table; vertical lines are not 
permitted. If such symbols are necessary, the table must be prepared as a line 
drawing and treated as a figure. Use of letters and numbers as superscripts or 
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subscripts is not permitted. Table designations must be used in the obligate 

sequence that follows: . 

Figures: All figure captions are to appear consecutively, in sequence, directly after 
the literature cited section. Do not place figure captions on the same page as the 
figures. Each figure or plate of figures must have a caption. The caption is written in 
paragraph style, beginning with the word "FIGURE." Captions are typed in roman, 
except when italic type is required, e.g., a genus and species. For plates, a summary 
statement should precede the specific explanation of each figure. Avoid repeating 
information for each figure that can be placed in the summary statement. Species 
names are spelled out in full the first time used in each caption. The caption must 
contain an explanation of all abbreviations used on the figures and indicate the 
value of lines or bars used to show size (unless the value is shown directly on the 
figure). Size should not be indicated by magnification in the caption because the 
figure might not be printed at the size calculated. 

Figures are numbered consecutively in the sequence mentioned in the text. 
Nonparenthetical references to figures in the text are not abbreviated, i.e., Figure 1; 
Figures 1, 2; Figures 1- 3; references to figures in parentheses in the text are 
abbreviated, i.e., Fig. 1, Figs. 1, 2; Figs. 1-3. All symbols used in a figure must be 
defined when possible by a key within the body of the figure. Style, including the 
form of abbreviation, must be that used in the Journal. When symbols are set in the 

caption, the following are available: . 

Others require artwork and the additional expense may be billed to the author. 
Freehand labeling of figures is not acceptable. 

Figures may be used singly or grouped in a plate. In either case, the originals must 
be mounted on illustration board with a margin of at least 25 mm on all sides. 
Photographs and line drawings may not be combined in a single plate. If such a 
composition is necessary, the additional expense may be billed to the author. All 
figures are to be identified on the back by author name and figure number with the 
top indicated. Single figures are not numbered on the front, but each figure in a 
plate must include a number or letter, applied directly to the figure and, when 
possible, without an added background. Figures arranged to form a plate are to be 
abutted tightly without space or masking between. 

Figures and plates are printed in 1 (88 mm wide) or 2 (182 mm wide) columns. 
Length may be up to 229 mm, but in practice it should be shorter to allow room 
beneath for the caption as published in the Journal. Publication may be delayed if 
the caption cannot be included on the same page as the figure(s). All figures and 
plates should be prepared in a space proportional to the printed dimensions and 
must stand reduction to them. 
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Originals of line drawings are not required for review purposes; provide instead a 
clear, sharp, offset print or photograph for printing and good photocopies (3) or 
photographs for review. Photocopies of photographs or other halftones are not 
acceptable, even for review. If figures provided for review are not mounted, they 
should be printed or photocopied on 81/2 x 11-inch paper. The quality of review 
copies must be adequate to permit evaluation of the work and judging of the 
suitability for publication. An author's excuse that the original shows detail not seen 
in the review copy will seldom lead to reconsideration. Original line drawings are 
preferable for publication purposes. 

Research notes 

Manuscripts are to be organized in the following format and sequence with all 
pages, numbered consecutively. 

Title page: Research Notes do not have a running head, but should be identified as 
such on the title page. On first page, give the title of the note in bold type and 
capitalize only the first letter of all principal words. On a separate line, give the 
names of the authors, also in bold type, and capitalize only the authors' initials and 
first letter of the last name. On a third line (and following lines, if necessary) give 
addresses of the authors in roman type, joined by semicolons, matched to authors 
other than the first one by symbols like those used for tables. Begin all 3 lines at the 
left-hand margin. Also designate to whom correspondence from the editor and 
proofs from the printer should be sent with an acceptable symbol. 

Abstract: An abstract is to be provided as described for articles. 

Text: The text of a research note is written without sections and without extra 
spacing between paragraphs. Acknowledgments may be given, without heading, as 
the last paragraph. Literature is cited in the text as described for articles. 

Literature cited, tables, figure captions, and figures: These items are in the form 
and sequence described for articles. 

Review articles 

Invited review articles are in the form described for articles, except that other 
sections may be used in place of the materials and methods, results, and discussion 
sections. Headings should be restricted to major headings and no more than 2 
sublevels. Extra spacing between paragraphs is not permitted. Use of tabular data or 
figures from the work of others must be consistent with copyright law, and it is the 
responsibility of the author to supply appropriate permissions when the manuscript 
is submitted. 

Critical comments 
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Manuscripts are to be organized in the following format and sequence with all 
pages, beginning with the title page, numbered consecutively. 

Title: Starting at the left-hand margin, give the title of the article in bold type and 
capitalized. Immediately following title, give the name of the author(s) in bold type.

Text: The text is written without subdivision and without extra spacing between 
paragraphs. Literature citations are made as for articles. Acknowledgments may be 
included as an unheaded final paragraph. 

Literature cited: If citations have been used in the text, the literature cited section is 
as described for articles. Names and addresses of authors: These follow the title. 
The style is as described for research notes. 

Tables, figure captions, and figures: When present, these are as described for 
articles. 

Book reviews 

Manuscripts are organized in the following format and sequence with all pages, 
beginning with that for the title, numbered consecutively. 

Title: Give the title of the book being reviewed in the following style: 

Toxoplasmosis of Animals and Man, by J. P. Dubey and C. P. Beattie. CRC Press, 
Boca Raton, Florida. 1988. 220 p. Hardcover $124.95. 

Note that, unlike in literature cited sections, the first letter of principal words is 
capitalized and that no comma is used between authors when there are only 2. The 
words "edited by" are substituted for "by" when appropriate. The book title, etc., 
should begin at the left-hand margin. 

Text: The text usually is not subdivided and extra spacing between paragraphs is not 
permitted. If literature must be cited, a headed literature cited section follows the 
text in the style described for articles. Figures and tables should not be used. Begin 
as a new paragraph immediately following the book title. 

Name and address of author: This information follows the text or, if present, the 
literature cited section. The reviewer's name should be in bold type. 

General points of style 

Scientific names: The full binomen is written out at the first use of a species name. 
At subsequent use, the generic component is abbreviated by use of the first letter, 
except at the beginning of a sentence where it is written out. Genera and species 
should be italicized, not underlined, throughout the manuscript. Author and date 
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citations for scientific names need not be used in nonsystematic papers. In 
systematic papers, author and date citations are used the first time a taxon is 
mentioned in the abstract and the text, but not subsequently except as described for 
tables and figures. Use must be according to the International Code of Zoological 
Nomenclature and should be consistent, i.e., for all parasite and host species 
mentioned. Author and date citations used only as authorities for scientific names 
do not appear in the literature cited section. 

Authors are reminded that names of taxa are not names of organisms, e.g., Fasciola 
is the name of a genus (a group of related species) and as such it does not lay eggs, 
ingest cells, possess a sucker, etc. These are properties of organisms. 

Ecological terms: The terms prevalence, incidence, intensity, mean intensity, 
density, relative density, abundance, infrapopulation, suprapopulation, site, niche, 
and habitat are to be used as recommended by the ASP Ad Hoc Committee on the 
Use of Ecological Terms in Parasitology (1982, Journal of Parasitology 68: 131-
133). Also, see Bush et al. (1997, Journal of Parasitology 83: 575-583) for an 
expanded and updated treatment of ecological terminology. 

Mathematical and chemical notations: Authors should attempt to write 
mathematical equations so that they can be set in 1 line of type. When 1 unit 
appears in a denominator, use the solidus, e.g., ; for 2 or more units in a 

denominator, use negative exponents, e.g., . Manuscripts submitted to the 
Journal of Parasitology should conform to the same conventions as those used for 
chemical and biochemical/molecular nomenclature.  

All chemical structures not accommodated by a single line of type must be drafted 
and reproduced as figures.  

Use of numbers: In the text numbers should be Arabic numerals except when 
beginning a sentence. Naked decimals am not permitted in the text, tables, legends, 
or on figures, i.e., 0.1, not .1. Numbers greater than 999 must have commas. Metric 
units are to be used in all articles. The 24-hour system is used to indicate time, e.g., 
1500 hr.  

Acronyms and abbreviations: At first use, acronyms are placed in parentheses 
following the name written out in full. At subsequent use, the acronym alone is 
used. An acronym may begin a sentence. Sentences may not begin with an 
abbreviation, and abbreviations are as recommended in the Council of Biology 
Editors (CBE) style manual. The Journal uses all International System of 
Measurement (SI) metric unit abbreviations. Common CBE and SI abbreviations 
include the following (the same abbreviation is used for plural form):  

wk (week)  
hr (hour; use 0-2400 hr for time)  



 102

sec (second)  
min (minute)  
mo (month)  
day (not abbreviated)  
n. sp. (new species)  
n. gen. (new genus)  
L (liter; but ml for milliliter)  
g (gravity; not _ g)  
RH (relative humidity)  
p.o. (per os)  
s.c. (subcutaneous)  
i.pl. (intrapleural)  
i.p. (intraperitoneal)  
PI (postinoculation)  
p. (page)  
ad lib. (ad libitum)  
U.S.A. (as a noun)  
U.S. (as an adjective)  
sp. gr. (specific gravity)  
t-test  
U-test  
P (probability)  
x¯ (arithmetic mean)  
r (correlation coefficient)  
n (sample size)  
SD (standard deviation of the mean)  
SE (standard error of the mean)  
df (degrees of freedom)  
NS (not significant)  

Basic SI units  

Meter m 
Kilogram kg  
Second sec  
Ampere A  
Volt V  
Mole mol  

Prefixes for SI units (see PDF file for additional information) 

deci d 
centi c 
milli m 
micro u 
nano n 
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pico p 
deca da 
hecto h 
kilo k 
mega M 
giga G 
tera T 

Miscellaneous: Unless stated otherwise, U.S.A. is understood for locations, 
including addresses of authors, and is not stated.  

Words and abbreviations in Latin and other non-English languages, except for 
genus and species names, are not italicized. American spelling supersedes English 
spelling.  

No and none are treated as singular, e.g., no worm was found. If this form is not 
satisfactory, avoid use of the words.  

The suffix -like is hyphenated only in combination with a name in italic type or to 
avoid a triple l.  

Studies involving sacrifice of animals are outside the scope of the journal; however, 
many appropriate studies involve killing of animals.  

Because manuscripts are accepted only with the understanding that the work was 
conducted in compliance with all relevant laws and within the ASP policy on 
animal care and use, a separate statement regarding animal care and use is not 
printed asa part of each paper. Likewise, use of the word euthanasia is redundant.  

Papers are not dedicated to individuals. Dedication is only at the direction of the 
ASP Council, and it is in the form of an entire issue.  

Revising manuscripts (hard copy submission)  

When manuscripts are returned for revision, a cover letter from the editor provides 
directions that must be followed carefully. When submitting the revised manuscript, 
include a cover letter giving the manuscript number and describing how the 
manuscript has been revised. A point-by-point statement of what has been revised 
and a brief rebuttal of those criticisms not addressed should be provided. All 
suggestions of the reviewers and the editor must be addressed individually. 
Reviewers are assigned numbers to simplify this process. The revised manuscript 
and the author’s comments usually are reviewed again.  

Submit 2 hard copies of the revision that include 2 sets of tables and figures; these 
hard copies should be printed from the final revision as it appears on the diskette 
(3.5" HD/ DD disc). The diskette should include the text, literature cited, and figure 
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legends. Do not place the tables or the figures on the diskette, as these should be 
submitted separately as hard copies. Complete instructions for preparation of the 
diskette will accompany the letter of acceptance and reviews. Retain a complete and 
exact copy of the manuscript, tables, and figures for reference and to protect against 
loss.  

Correcting proof and ordering reprints  

Authors are responsible for the accuracy of their proofs and, therefore, what 
ultimately is printed in the Journal. Corrected proofs must be returned to the 
editor promptly, ideally on the same day as received. Receipt of proof is not 
acknowledged; authors are notified when proof is not received. Proofs are to be 
corrected, not revised. Additions usually are disallowed except to correct errors 
made in typesetting and by the editor. Correction of errors made by the author may 
be billed to the author at the rate of $3.75 each. Queries on the proof are to be 
answered by "yes" or "no"; do not use "ok" or "stet."  

A form for ordering reprints accompanies the proof. Only the author designated to 
receive correspondence receives proof and reprint order forms. It is the 
responsibility of this author to clear the proof with other authors and to provide the 
opportunity for them to order reprints. Reprint orders are to be returned to Allen 
Press at the address on the form. Orders received after printing of the issue 
containing the article cannot be filled.  

SCHEDULE FOR PRINTING INSTRUCTIONS  

These instructions, or a revision, will be printed in the February issue of the Journal
every 2 years. Reprints are available from the editor, or they can be found online at: 
http://asp.unl.edu.  
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EXAMPLE FOR FULL-SIZED ARTICLE  

The following presents a sample layout of the way in which the file on your diskette 
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should appear for a full-sized article.  

Running Head: NADLER ET AL.- GENETICS OF GEOGRAPHIC VARIATION 
IN A. SUUM (not to exceed 60 characters and spaces)  

GENETIC STRUCTURE OF MIDWESTERN ASCARIS SUUM 
POPULATIONS:  

A COMPARISON OF ISOZYME AND RAPD MARKERS  

Steven A. Nadler, Rachel L. Lindquist*, and Thomas J. Near  

Department of Biological Sciences, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois 
60115. e-mail: sanadler@ ucdavis.edu  

(the e-mail address is of the corresponding author ONLY)  

(NOTE: no extra space here.)  

ABSTRACT: Isozyme and random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers 
were used to characterize the genetics of geographic variation among population 
samples of Ascaris suum. . . .  

Molecular markers are of great potential utility for revealing intraspecific variation 
among parasite populations. (Note: This was the first sentence of the Introduction, that it is 
not preceded by a title, and that a space does not separate the Abstract and the Introduction). By 
studying the genotypes or haplotypes of individuals. . . .  

MATERIALS AND METHODS  

Ascaris suum adults were collected from the intestines of pigs at a local meat 
processing plant. . . . 

RESULTS 

Isozyme data  

Six of the 13 loci surveyed showed evidence of polymorphism; however, only 3 of 
the 6 variable loci showed sufficient enzymatic activity and resolution on gels to 
score. . . .  

RAPD data and comparative analysis of markers  

Of the 29 RAPD primers surveyed, 9 yielded amplification products that met both 
subjective. . . . 
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DISCUSSION  

Isozyme data  

Geographic variation: Relatively few studies have focused on the genetics of 
geographic variation among populations of parasitic helminths. In part, this is due 
to. . . .  

Polymorphisms: A paradigm of parasite population structure is that parasitic 
organisms are characterized by small populations with high levels of inbreeding. . . . 

Genetic drift  

Genetic drift among A. suum infrapopulations may be promoted by their small 
effective population size and founder effects. The overall sex ratio. . . .  
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FIGURE 1. Random amplified polymorphic DNA fingerprints for 11 Ascaris suum 
individuals. . . . 

FIGURES 2-4. (1) Gels showing the genetic make-up of. . . . (2) Comparison of 4 
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infrapopulations. . . . (3) Isozymes from Ascaris suum.. . . .  

*Department of Biology, Southeast Missouri State University, Cape Girardeau, 
Missouri 63701.  

The following represents a sample layout of the manner in which the file on your 
diskette should appear for a RESEARCH NOTE.  

Running Head: RESEARCH NOTE  

HEPATIC SARCOCYSTOSIS IN A HORSE  

C. R. Davis, B. C. Barr*, J. R. Pascoe†, H. J. Olander‡, and J. P. Dubey§, 
Department of Anatomy, Physiology and Cell Biology, University of California, 
Davis, California 95616; *University of California, California Veterinary 
Diagnostic Laboratory, Davis, California 95616; †Department of Surgical and 
Radiological Sciences, University of California, Davis, California 95616; 
‡Department of Pathology, Microbiology and Immunology, University of 
California, Davis, California 95616; and §Parasite Biology and Epidemiology 
Laboratory, Livestock and Poultry Sciences Institute, Agriculture Research Service, 
United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland 20705-2350. e-mail: 
jdubey@ anri.barc.usda.gov (the e-mail address is of the corresponding author ONLY)  

ABSTRACT: This report examines the phylogenetic relationships of 
Tetrabothrium spp. . . .  

The various species of Tetrabothrium are examined within an evolutionary context 
(this constitutes the first sentence of the text).  

If you wish to acknowledge, add without a title as an indented sentence immediately following the 
last paragraph of the RESEARCH NOTE.  

LITERATURE CITED  

(See EXAMPLE for full-sized article.)  

Figure legends will follow after leaving one space. All tables and figures will be 
included separately as 2 hard copies; tables must be double-spaced. If submitting 
electronically, then each plate and each table should be added as separate files. 

 


