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RESUMO 

INÊS, Elizabete de Jesus. Avaliação de métodos parasitológicos e imunológicos para o 
diagnóstico da estrongiloidíase. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Farmácia, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011. 
 

O diagnóstico definitivo da estrongiloidíase é realizado pela pesquisa de larvas nas fezes 
utilizando o método de Baermann-Moraes, apesar da cultura em placa de agar (CPA) 
apresentar maior sensibilidade. Na maioria das infecções pelo Strongyloides stercoralis, a 
carga parasitária é baixa e a eliminação das larvas se faz de maneira intermitente, 
comprometendo a eficácia e precisão do diagnóstico. A pesquisa de anticorpos circulantes 
através do imunoensaio (ELISA) possui elevada sensibilidade e é utilizado também no auxílio 
ao diagnóstico da estrongiloidíase. Os objetivos deste trabalho foram (1) comparar os métodos 
de CPA, Baermann-Moraes e sedimentação espontânea para o diagnóstico da estrongiloidíase 
(2) avaliar o padrão de migração das larvas de S. stercoralis e ancilostomídeos em placas de 
agar e o tempo para positividade das culturas, (3) avaliar a interferência da refrigeração das 
fezes na viabilidade das larvas e (4) padronizar o ELISA para pesquisa de anticorpos anti-S. 

stercoralis. Para avaliar as sensibilidades dos métodos parasitológicos foram utilizadas 725 
amostras de fezes de pacientes atendidos no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de 
Farmácia, UFBA, e amostras de soros de 50 pacientes com S. stercoralis, 80 de indivíduos 
com outras parasitoses e 60 soros controles negativos. A CPA mostrou maior sensibilidade 
tanto para Strongyloides stercoralis (95%) como para os ancilostomídeos (77%). As 
sensibilidades da CPA e do método de Baermann-Moraes reduziram aproximadamente 50% 
quando as amostras foram conservadas a 4ºC. Através do padrão de migração das larvas foi 
possível realizar a diferenciação de 95,7% das amostras positivas para Strongyloides 

stercoralis e de 96,7% para os ancilostomídeos, confirmadas através da microscopia. O tempo 
de visualização macroscópica dos caminhos, deixados pelas larvas também variou 
significativamente (p < 0,05) entre S. stercoralis e ancilostomídeos, ocorrendo principalmente 
no primeiro e quarto dias de incubação, respectivamente. No ELISA para detecção de IgG a 
sensibilidade variou de 72 a 76%, e a especificidade foi de 92,8%, não apresentando 
diferenças significativas quando o antígeno foi tratado ou não com metaperiodato de sódio. 
Por outro lado, o ELISA para pesquisa de IgE apresentou sensibilidade de 80 % e após o 
tratamento do antígeno com metaperiodato de sódio reduziu para 74% (p > 0,05). Enquanto 
não houve variações nas especificidades, obtidas nos ensaios utilizando soros normais como 
controles negativos. O número de reações cruzadas de soros de pacientes com outras 
helmintoses aumentou em torno de 16% quando o antígeno foi tratado com o oxidante. Neste 
estudo, foi observado que houve uma redução nas médias das densidades ópticas dos soros de 
pacientes infectados com S. stercoralis com relação aos soros normais, quando o antígeno foi 
tratado com metaperiodato de sódio, demonstrando a importância dos epitopos glicosilados 
para o reconhecimento dos anticorpos anti-S. stercoralis. A depleção de IgG dos soros falso-
negativos elevou a sensibilidade do ELISA-IgE, porém houve um aumento do número de 
reatividades cruzadas. A CPA é o método parasitológico mais sensível para o diagnóstico da 
estrongiloidíase e deve ser recomendado no diagnóstico de rotina. O ELISA pode ser utilizado 
no auxílio diagnóstico, principalmente em casos pacientes de imunossuprimidos ou antes de 
terapia imunossupressora.  

Palavras-chave: Strongyloides stercoralis. Cultura em placa de agar. ELISA. Metaperiodato 
de sódio. RF- absorvente. 



ABSTRACT 

INES, Elizabete de Jesus. Evaluation of parasitological and immunological methods for 
diagnosis of strongyloidiasis. Master Dissertation – Faculdade de Farmácia, Universidade 
Federal da Bahia, 2011. 
 
Definitive diagnosis of strongyloidiasis is usually made by detection of larvae in stool samples 
using the Baermann-Moraes method, although fecal cultures in agar plate (CPA) have shown 
higher sensitivity. In the majority of Strongyloides stercoralis infections, the parasite load is 
low and the larvae output is irregular, influencing the effectiveness and accuracy of diagnosis. 
The detection of circulating antibodies by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) has 
high sensitivity and it is also used as a tool for strongiloidiasis diagnosis. The objectives of 
this work were (1) to compare the methods of CPA, Baermann-Moraes and sedimentation for 
diagnosis of strongyloidiasis, (2) to evaluate the migration pattern of the S. stercoralis and 
hookworm larvae and the time for positivity of cultures, (3) to evaluate the influence of stool 
refrigeration on the viability of larvae and (4) to standardize the ELISA protocol to dilution 
serum anti-S. stercoralis IgG antibodies. To determine the sensitivity of the diagnosis 
methods, 725 stool samples from patients attending to the Clinical Laboratory Analysis of 
Faculty of Pharmacy, UFBA and serum samples from 50 patients with S. stercoralis, 80 with 
other parasitic infections and 60 negative control sera were used. The CPA was the most 
sensitive for both S. stercoralis (95%) and for hookworm (77%). The sensitivities of CPA and 
Baermann-Moraes decreased about 50% when samples were stored at 4º C. The migration 
pattern of larvae permitted the differentiation of 92 (95.7%) S. stercoralis and of 89 (96.7%) 
hookworm positive samples, confirmed by microscopy. The time for visible tracks on agar 
varied significantly (P < 0.05) between S. stercoralis and hookworms, occurring mainly in the 
first and fourth day of incubation, respectively. The sensitivity of ELISA for IgG anti-S. 

stercoralis range from 72% to 76%, and specificity was 91.7%, not showing significant 
differences when the antigen was treated or not with sodium metaperiodate. On the other 
hand, the ELISA for IgE had a sensitivity of 80% and after treatment of the antigen with 
sodium metaperiodate it significantly decreased to 74% (P > 0.05), while the specificities of 
ELISA-IgE, calculated using normal sera as negative controls, did not present significant 
variations. However, the number of cross-reactions in ELISA-IgE increased approximately 
18% when the antigen was treated with the oxidizing agent. In this study, it was observed a 
reduction in the mean optical densities of sera from patients infected with S. stercoralis, 
compared with normal serum, when the antigen was treated with sodium metaperiodate, 
demonstrating the importance of glycosylated epitopes for the recognition by anti-S. 

stercoralis antibodies depletion of IgG from false-negative serum, increased the sensitivity of 
ELISA-IgE, even though there was an increase in cross-reactivity. The CPA is the most 
sensitive method for the parasitological diagnosis of strongyloidiasis and it should be 
recommended for routine diagnosis. ELISA should be used for diagnosis of S. stercoralis, 
especially in cases of immunosuppressed patients or before immunosuppressive therapy. 

Keywords: Strongyloides stercoralis. Agar plate culture. ELISA. sodium metaperiodate. RF-
absorbent. 
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1. INTRODUÇÃO 

Strongyloides stercoralis é um nematódeo classificado na ordem Rhabditida, família 

Strongyloididae e gênero Strongyloides. Neste gênero estão incluídas 52 espécies que são 

parasitos intestinais obrigatórios de muitos animais vertebrados, incluindo mamíferos, aves, 

répteis e anfíbios (CAMPOS et al., 1985). Estima-se que em torno de 35 milhões de pessoas 

estão infectadas em todo mundo, com prevalências mais elevadas nas regiões tropicais e 

subtropicais (KOTHBARY et al., 1999; DE BONA; BASSO, 2008; OLSEN et al.; 2009). 

A estrongiloidíase, geralmente cursa sem sintomas em indivíduos imunocompetentes. 

No entanto, em indivíduos com o sistema imune comprometido, como portadores do vírus 

linfotrópico humano (HTLV-1), do vírus da imunodeficiência humana (HIV), em pacientes 

transplantados, portadores de neoplasias, etilistas, com doenças auto-imunes, ou ainda, em 

uso frequente de glicocorticóides a infecção pode ser fatal, devido à hiperinfecção e 

disseminação da doença (KEISER; NUTMAN, 2004). O diagnóstico definitivo é realizado 

pela pesquisa das larvas nas fezes, utilizando o método de Baermann-Moraes, no entanto a 

liberação das larvas de maneira intermitente torna este método pouco sensível (DE 

KAMINSKY, 1993). Alguns estudos têm demonstrado que o cultivo em placas de agar é o 

método parasitológico mais eficaz para detecção das larvas do S. stercoralis em amostras 

fecais (ARAKAKI et al., 1990; KOGA et al., 1991; KOGA et al., 1992). Porém, existe o 

inconveniente de ser um método que também depende da liberação das larvas nas fezes, o que 

nem sempre coincide com o período da realização do exame. Além disso, é uma técnica mais 

laboriosa, se comparada a outros métodos parasitológicos, e a sua realização envolve maior 

risco de infecção acidental, já que depende da manipulação das larvas infectantes 

(JONGWUTIWES et al.,1999). 

Os métodos imunológicos têm sido pouco utilizados para o diagnóstico da 

estrongiloidíase, devido às dificuldades na produção e padronização de um antígeno capaz de 

fornecer boa reprodutibilidade dos ensaios, além da presença de reações falso-positivas. Estas 

reações podem ser causadas por infecções passadas, devido à memória imunológica, e pela 

presença de reações cruzadas com soros de pacientes com outras parasitoses (VAN DOORN 

et al., 2007). Alguns estudos de diagnóstico sorológicos têm utilizado antígenos parasitários 

tratados com metaperiodato de sódio para oxidar os grupos hidroxila dos açúcares e 

consequentemente elevar a especificidade dos ensaios (ALARCÓN DE NOYA et al., 2000). 
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Além do mais, a detecção de anticorpos IgE específicos diminui a reatividade cruzada com 

outros helmintos, no entanto, ocorre uma perda da sensibilidade em virtude da competição da 

IgG com os sítios de ligação da IgE ( SOUZA-ATTA et al., 1999; COSTA-CRUZ et al., 

2003; LEORATTI, 2004).  

A utilização de antígenos recombinantes é capaz de elevar a especificidade dos 

ensaios. No entanto, para o diagnóstico da estrongiloidíase, estes antígenos ainda não são 

componentes de kits diagnósticos disponíveis para comercialização, devido à falta de 

padronização e operacionalidade necessária à produção em larga escala (KROLEWIECKI et 

al., 2001; RAVI et al., 2002; SUDRÉ, 2006). Apesar dos avanços da biologia molecular e do 

emprego de ferramentas no diagnóstico imunológico das parasitoses, o encontro do parasito 

ainda se faz necessário na confirmação do diagnóstico da estrongiloidíase. Assim, os métodos 

imunológicos são empregados apenas para triagem de pacientes de risco e em estudos 

epidemiológicos (REY, 2001; COSTA-CRUZ et al., 2003). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. HISTÓRICO 

Strongyloides stercoralis foi descoberto pelo médico francês Louis Alexis Normand e 

descrito pelo farmacêutico Arthur René Jean Baptiste Bavay, em 1876, enquanto trabalhavam 

em Toulon, França, analisando fezes de soldados franceses que voltaram do Vietnã, com 

diarréia severa, conhecida durante anos como diarréia da Cochinchina. Inicialmente Bavay 

denominou o nematóide como Anguillula intestinalis, recebendo o nome atual somente em 

1902, quando o parasito foi caracterizado de forma completa (BAVAY, 1876; BAVAY, 1877; 

ASKANAZY, 1900; CAMPOS; FERREIRA, 2005). 

S. stercoralis é uma das espécies considerada de maior importância clínica para o 

homem, por ser a mais comum no mundo (CHAN et al., 1994). No Brasil, é a única espécie 

que parasita o homem e foi primeiramente relatada no Rio de Janeiro, por Ribeiro da Cruz, 

em 1880 (LUZ, 1880; NEVES et al., 2005). Outra espécie que também tem importância na 

saúde pública na África Central e na Ásia, por causar infecção ao homem é o Strongyloides 

fuelleborni (ASHFORD et al., 1992; GROVE, 1996, LAM et al., 2006). Outras espécies de 

Strongyloides que parasitam animais como cães, gatos, e outros mamíferos foram descritas 

posteriormente (GENTA, 1986; SHOOP et al., 2002). O Strongyloides venezuelensis 

(RODRIGUES et al., 1985) e o S. ratti (SANDGROUD, 1925) são espécies utilizadas como 

modelos experimentais para estudo da biologia, bem como para produção de antígenos, 

devido às suas similaridades antigênicas com o Strongyloides stercoralis (SATO et al., 1990; 

TAKAMURE, 1995; BAEK et al., 2003; FERREIRA et al., 2007). 

2.2. O PARASITO 

S. stercoralis é o principal agente etiológico da estrongiloidíase humana. O ciclo vital 

inicia-se quando as larvas filarióides (L3), em contato com a pele ou mucosa, após deglutição 
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de alimentos contaminados, secretam metaloproteases que auxiliam na penetração e na 

migração das larvas pelos tecidos, atingindo os pequenos vasos, sendo levadas pela circulação 

venosa até o pulmão. Ao ganhar a circulação sistêmica, as larvas chegam até os capilares 

alveolares, adentram os alvéolos, bronquíolos, onde os movimentos do epitélio ciliado 

promovem seu transporte passivo junto com as secreções brônquicas, até a traquéia e a laringe 

(NEVES et al., 2005). Durante essa migração, ocorre uma muda para o estágio L4. 

Posteriormente, são deglutidas e atingem o trato gastrintestinal alojando-se na mucosa 

intestinal, particularmente no duodeno, mergulhadas nas glândulas de Lieber Kuhn e na 

porção superior do jejuno, onde se transformam em fêmeas partenogenéticas e iniciam a 

oviposição, dando origem às larvas rabditóides (CONCHA et al., 2005; CAMPOS; FERREIRA, 

2005; BENINCASA et al., 2007). Três a quatro semanas após a penetração das formas infectantes, 

o hospedeiro começa a eliminar as larvas através das fezes (CARVALHO FILHO, 1978; 

SUDRÉ, 2006). 

A maioria das larvas rabditóides nos estágios L1 e L2 são eliminadas nas fezes, 

entretanto algumas delas sofrem uma segunda ecdise antes de serem expelidas, ou seja, 

tornam-se filarióides infectantes ainda no intestino grosso do hospedeiro. Estas penetram na 

mucosa do cólon e reiniciam o ciclo. As larvas rabditóides eliminadas nas fezes podem 

evoluir para larvas infectantes (filarióides) no solo ou transformar-se em vermes machos ou 

fêmeas de vida livre (REY, 2001; BENINCASA et al., 2007). A ocorrência dos dois ciclos 

evolutivos pode ser explicada devido à constituição genética das fêmeas partenogenéticas, que 

são triplóides (3n) e produzem simultaneamente três tipos de ovos, que dão origem a três tipos 

de larvas rabditóides e de acordo com sua constituição cromossômica podem originar machos 

(n) ou fêmeas (2n) de vida livre, ou larvas filarióides infectantes (3n) (SHIWAKU et al., 

1988; NEVES et al., 2005). 

Vários são os mecanismos de transmissão da estrongiloidíase, sendo que o mais 

comum é a heteroinfecção, em que ocorre penetração das larvas filarióides pela pele dos pés, 

mãos e nádegas, atingindo a derme, circulação linfática e sanguínea. Pode ocorrer também a 

infecção através da ingestão de água e alimentos contaminados com as larvas filarióides. A 

autoinfecção é outra forma de transmissão, podendo ser externa ou interna. A autoinfecção 

externa é decorrente da transformação de larvas rabditóides em filarióides infectantes na 

região anal e perianal, seguido de penetração na mucosa retal, com invasão da rede venosa e 

ciclo pulmonar. A autoinfecção interna ocorre quando as condições locais do intestino 

propiciam a evolução do parasito na luz do intestino com invasão direta das larvas pela 
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mucosa (BRASITUS et al., 1980; CHACÍN-BONILLA, 1991). A autoinfecção é a principal 

forma de transmissão responsável pela manutenção da doença e pode levar ao 

desenvolvimento das formas graves, como os casos de hiperinfecção e da estrongiloidíase 

disseminada (GENTA, 1992; LEMOS et al., 2003). 

As características morfológicas e morfométricas das formas parasitárias do S. 

stercoralis são importantes para definição do diagnóstico. Os ovos apresentam uma casca 

fina, medem de 50-58 μm de comprimento por 30-34 μm de largura e em seu interior são 

encontradas as larvas de primeiro estágio (larvas rabditóides). Como as larvas eclodem muito 

rapidamente, é difícil encontrar ovos nas fezes de um indivíduo parasitado (MORAES, 1948; 

GROVE, 1996). As larvas rabditóides (Figura 1A) medem aproximadamente 385 μm de 

comprimento por 21 μm de largura, possuem esôfago do tipo rabditóide, estrutura que dá 

nome a larva, o qual é dividido em três partes: corpo, istmo e bulbo, e ocupa 25 % do 

comprimento total do corpo. A larva rabditóide apresenta ainda vestíbulo bucal curto, 

primórdio genital evidente e a extremidade posterior (cauda) termina abruptamente 

(TEIXEIRA, 1997; CAMPOS; FERREIRA, 2005). As larvas filarióides (L3) são originadas 

da diferenciação das larvas do segundo estádio. Têm em média 505 μm de comprimento por 

15 μm de largura, são mais finas e compridas do que as larvas rabditóides (L1). O esôfago é 

retilíneo e ocupa cerca de 40 a 45% do tamanho da larva, e a cauda apresenta a terminação 

bífida, conhecida como cauda entalhada (Figura 1B) (TEIXEIRA, 1997; CAMPOS; 

FERREIRA, 2005; DOS SANTOS et al., 2010). 

 

Figura 1 – A: Larva rabditóide de S. stercoralis (1. cápsula bucal curta, 2. esôfago rabiditóide, 3. 
primórdio genital, 4. cauda curta). B: Larva filarióide de S. stercoralis (1. cápsula bucal 
curta, 2. esôfago filarióide, 3. cauda entalhada.  
Aumento de 400x  
Fonte: Laboratório de Parasitologia, Faculdade de Farmácia, UFBA. 
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2.3. EPIDEMIOLOGIA 

As parasitoses são causas relevantes de agravo à saúde em países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, principalmente onde as condições sócio-econômicas e culturais permitem a 

manutenção e disseminação dos parasitos (LUDWING et al., 1999; VAZ, 2001). A 

estrongiloidíase é uma doença parasitária causada pelo nematóide intestinal S. stercoralis com 

distribuição mundial heterogênea, sendo a prevalência relativamente comum em regiões tropicais 

e subtropicais (SATO et al., 1995a; KOBAYASHI et al., 1995). Nos trópicos, a doença acomete 

principalmente as crianças, pelo frequente contato com solos contaminados (GROVE, 1996), 

enquanto que em países de clima temperado a infecção prevalece em trabalhadores do campo 

(ROMAN SANCHÉS et al., 2001). Em um estudo realizado na Espanha, com 250 trabalhadores 

rurais, a prevalência de infecção pelo S. stercoralis encontrada foi de 12,4 % (ABRESCIA et al., 

2009). Estudos realizados na África, Brasil e Sudeste da Ásia indicaram prevalências variando de 

2% a 25% (GBAKIMA; SAHR, 1995; CHAI; HONGVANTHONG, 1998; SANTOS, 2007). O 

sudeste da Ásia, África subsaariana, América do Sul e a região dos Montes Apalaches nos EUA 

são consideradas áreas endêmicas para estrongiloidíase (GENTA, 1989; SOROZCAN, 1994). 

No Brasil, vários estudos demonstram que a prevalência da estrongiloidíase pode sofrer 

variações de acordo com as diferentes regiões, populações e métodos utilizados no diagnóstico 

parasitológico (DE PAULA et al., 2000; MINÉ, 2009). Em Concórdia, Santa Catarina, no período 

de 2000 a 2002, a análise de 9024 amostras de fezes demonstrou uma frequência variando de 

17,6% a 28,3% a depender do ano estudado (MARQUES et al., 2005). No Amazonas, Brasil, a 

prevalência variou de 6,25% a 9% de acordo com a região e a faixa etária analisada (MATOS, 

2000; HURTADO-GUERRERO et al., 2005). Em Uberlândia, MG, um estudo com crianças 

menores de sete anos demonstrou 13% de infecção pelo S. stercoralis, sendo que a maioria dos 

casos (71,8%) foi somente confirmada após análise da segunda e terceira amostra (MACHADO; 

COSTA-CRUZ, 1998). Em Holambra, SP, uma pesquisa realizada em cinco fazendas demonstrou 

que 10,4% dos indivíduos apresentaram exame de fezes positivo para S. stercoralis 

(KOBAYASHI et al., 1995). Também em São José da Bela Vista, SP, houve ocorrência de 8,3% 

em trabalhadores rurais (TAVARES-DIAS; GRANDINI, 1999). Em Maceió, um estudo com 

crianças menores de 16 anos, a prevalência encontrada foi de 6% (KOBAYASHI et al., 1996). Na 

Bahia, a prevalência do S. stercoralis em pacientes atendidos no Hospital Universitário Professor 
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Edgard Santos pelo Sistema Único de Saúde foi de 4,6%, sendo 7,7 vezes maior do que a dos 

pacientes atendidos pelo sistema privado, que foi de 0,6% (SANTOS et al., 2007).  

Nos últimos anos a associação entre infecção pelo S. stercoralis, doenças virais ou 

outras morbidades que deprimem o sistema imune tem se tornado bastante frequente. 

Pacientes portadores de HIV apresentam uma variação da prevalência de 2,5 a 21,9% 

(CIMERMAN et al., 2002; SILVA et al., 2005; CIMERMAN et al., 2006). Em São Paulo, a 

frequência de S. stercoralis em pacientes portadores de HTLV-1 foi de 12%. Na Bahia, um 

estudo realizado com pacientes portadores HTLV-1, demonstrou uma prevalência de 15,7% 

(CHIEFFI, 2000; CARVALHO; PORTO, 2004). Em pacientes em uso de corticóides e com 

doenças neoplásicas a prevalência atinge de 0,84% a 9,1%, dependendo do grau de exposição 

e outros fatores que favorecem a infecção (GRAEFF-TEIXEIRA et al., 1997;  

BITTENCOURT et al., 2001; CHEBLI et al., 2006; MACHADO et al., 2008). Em pacientes 

etilistas principalmente cirróticos, a infecção pelo S. stercoralis é bastante elevada, podendo 

sofrer variações de 40 a 44% (GABURRI et al., 1997; OLIVEIRA et al., 2002). 

2.4. PATOGENIA 

Os indivíduos infectados pelo S. stercoralis podem apresentar as formas aguda e/ou 

crônica da doença, sendo que na maioria dos casos, a forma crônica cursa de maneira 

assintomática ou oligossintomática (GROVE, 1996; VELOSO et al., 2008). Na forma aguda, 

as manifestações clínicas são decorrentes da penetração das larvas filarióides infectantes na 

pele e da sua migração pelos tecidos, auxiliadas pela ação das metaloproteases, que atuam 

como um importante fator de virulência (CONCHA et al., 2005; MARUYAMA et al, 2006). 

Dentre as manifestações dermatológicas mais frequentes podem ser observadas prurido, 

urticária e erupção eritêmato-papulosa na região inferior do tronco, coxas e nádegas, 

conhecida como larva currens (DEVAULT et al., 1990; GORDON et al., 1994; KÁROLYI et 

al., 1999). Além disso, outras manifestações como febre, tosse não produtiva, artralgia e 

cefaléia, podem ocorrer (PORTO et al., 2002). 

A forma crônica da estrongiloidíase pode variar entre a forma leve, moderada ou 

grave. A forma leve geralmente é assintomática, enquanto a moderada e grave apresentam 
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manifestações gastrointestinais, como dor abdominal, vômitos intermitentes, anorexia, 

diarréia e constipação intestinal (BRASITUS et al., 1980; RONAN et al., 1989; CELEDON et 

al., 1994; CONCHA et al., 2005; VADLAMUDI et al., 2006). Estas manifestações começam 

cerca de duas semanas após a infecção e três ou quatro semanas depois as larvas são 

encontradas nas fezes (CARVALHO- FILHO, 1978). O intenso parasitismo intestinal pode 

causar lesões mecânicas, com espessamento da parede intestinal, secundária à resposta 

inflamatória, podendo causar atrofia, ulcerações e consequentemente má absorção e diarréia. 

Este quadro pode evoluir para enteropatia perdedora de proteína, hipocalemia e outros 

distúrbios hidroeletrolíticos (GENTA, 1995; HO et al., 1997; CHU; CHIOU, 2006; ZHENG, 

et al., 2007). 

A auto-infecção interna pode levar ao desenvolvimento de quadros graves como a 

hiperinfecção e disseminação da doença. Isso ocorre devido à evolução das larvas rabditóides 

para larvas filarióides infectantes, ainda na luz intestinal. Desta forma, vários órgãos como os 

pulmões, o fígado, o coração, o apêndice e o sistema nervoso central (SNC) podem ser 

invadidos pelo parasito, agravando o quadro clínico e levando muitos pacientes à morte 

(SIDDIQUI; BERK, 2001; KEISER; NUTMAN, 2004; VADLAMUDI et al., 2006). Em 

torno de 15% a 80% dos pacientes com hiperinfecção por S. stercoralis e disseminação do 

parasito evoluem a óbito, provavelmente associado ao diagnóstico tardio (LAM et al., 2006; 

VADLAMUDI et al., 2006). 

Na auto-infecção as larvas estão confinadas nos órgãos envolvidos no ciclo pulmonar 

(trato gastrointestinal, peritônio e pulmões), embora a septicemia causada por bactérias 

entéricas possa ocorrer, uma vez que as larvas filarióides transportam bactérias intestinais 

para a circulação, através das ulcerações intestinais. Quando ocorre um desequilíbrio na 

relação parasito-hospedeiro, o que geralmente acontece em pacientes imunocomprometidos, 

os pacientes podem desenvolver um quadro de hiperinfecção, observando-se um número 

aumentado de larvas nas fezes e / ou escarro, com presença de larvas filarióides (HUSNI et 

al., 1996; TANTON et al., 2002; DE BONA; BASSO, 2008; TEIXEIRA et al., 2010). Os 

pacientes com estrongiloidíase apresentam sintomas que podem variar da forma aguda à 

insidiosa, acompanhada de fadiga, mal estar, fraqueza e dores no corpo (WURTZ et al., 1994; 

THOMAS; COSTELLO, 1998; SIDDIQUI; BERK, 2001; VANDEBOSCH et al., 2008). 

Possivelmente, a ocorrência destes sinais se deve ao hematofagismo do parasito, as úlceras 

hemorrágicas e a inflamação da mucosa intestinal.  
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A infecção disseminada é o termo usado para se referir a migração das larvas para 

outros órgãos, além daqueles do alcance do ciclo pulmonar, e implica em uma maior 

gravidade da doença. No entanto, muitos casos de hiperinfecção, mesmo não sendo detectadas 

larvas fora da via pulmonar, podem ser fatais (GENTA, 1989; LIN et al., 1995; LAI et al., 

2002). Na infecção disseminada, as manifestações clínicas variam a depender dos órgãos 

acometidos. Geralmente os sintomas respiratórios estão presentes e se manifestam como 

tosse, sibilos, rouquidão, dor torácica, hemoptise, palpitação atrial, fibrilação, dispnéia até 

colapso respiratório. Também são relatados casos de esofagite, gastrite, duodenite, jejunite, 

colite, além de colite pseudomembranosa e septicemia bacteriana (SIDDIQUI; BERK, 2001;  

KEISER ; NUTMAN, 2004; SUAREZ; CERRILLO SÁNCHEZ, 2006). 

O exato mecanismo da resposta imune dos hospedeiros frente à infecção pelo S. 

stercoralis ainda não está bem entendido. No entanto, existem evidências mostrando elevação 

no número de células Th2, de eosinófilos e mastócitos, como também dos níveis de IgE e IgG1 

(FINKELMAN et al., 1997). As células do tipo Th2 secretam citocinas como IL-4, IL-5, IL-9, 

IL-10 e IL-13 e cooperam com os linfócitos B em resposta a estimulação antigênica, na 

produção de anticorpos (ABBAS et al.,1996). Por sua vez, as citocinas IL-4 e IL-13 estimulam 

a multiplicação e diferenciação de mastócitos e também das células Th2, favorecendo a 

produção de outras citocinas, como eotaxina e IL-5, responsáveis pela diferenciação e migração 

de eosinófilos para o local da infecção (CARA et al., 2000). Estas citocinas atuam na resposta 

imune, limitando a gravidade da infecção pelo S. stercoralis, além de atuar na fisiologia do 

intestino aumentando o conteúdo de fluidos no trato digestivo. A ligação de IgE aos receptores 

das células efetoras, especialmente aos mastócitos e aos basófilos, induz a degranulação e 

liberação de mediadores da inflamação, induzindo a expulsão e morte do helminto. Os 

mastócitos presentes no intestino liberam proteoglicanas sulfatadas que dificulta a fixação do S. 

stercoralis no epitélio intestinal e estimulam a contração muscular, contribuindo para a 

expulsão do parasito do intestino (MARUYAMA; NAWA, 1997; MARUYAMA et al., 1998; 

MARUYAMA et al., 2000; MARUYAMA et al., 2003).  

Além do papel protetor da IgE na estrongiloidíase, outras imunoglobulinas como IgA, 

IgG1, IgG2 também promovem a neutralização de proteases das larvas infectantes durante 

invasão do tecido, impedindo o desenvolvimento larval. Alguns estudos sugerem que os 

níveis de anticorpos da classe IgA, presentes nas mucosas, atuam reduzindo a fecundidade do 

verme e a viabilidade de ovos (ATKINS et al., 1999). A interleucina 4 (IL-4) modula a 

produção de imunoglobulinas pelas células B ativadas, resultando na maior liberação de IgE e 
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IgG4. Enquanto a IgE estimula a degranulação dos mastócitos, a IgG4 pode bloquear este 

processo ao competir com o sítio de ligação de IgE, ligando-se aos mastócitos sem contudo 

,induzir a degranulação, pois não apresenta sítios de ligação para proteínas do sistema do 

complemento (BURTON; WOOF, 1992; JEFFERIS et al., 1995; ATKINS et al., 1999).  

Nos casos de co-infecção pelo S. stercoralis e o vírus HTLV-1, ocorre um decréscimo 

da secreção das citocinas IL-4, IL-5, IL-13 e da IgE específica. Com a evolução da infecção 

pelo vírus observa-se uma elevada expressão do IFN-γ e das citocinas produzidas pelas 

células do tipo T regulatórias (Treg), como o Fator de crescimento transformador Beta (TGF-

β) e da IL-10, as quais modulam negativamente a resposta Th2, favorecendo a 

susceptibilidade à infecção pelo S. stercoralis e possível disseminação da doença ( PORTO et 

al., 2001; PORTO et al., 2002; CARVALHO; PORTO, 2004; KEISER; NUTMAN, 2004;  

MAIZELS et al., 2004; BELKAID, 2007).  

Na década de 80, a infecção pelo HIV (vírus da imunodeficiência humana) associada à 

hiperinfecção pelo S. stercoralis era considerada uma doença oportunista (WHO, 1986). 

Atualmente, muitos trabalhos demonstram que a susceptibilidade à estrongiloidíase por estes 

pacientes não difere de outros grupos estudados (FEITOSA et al., 2001; KEISER; NUTMAN 

2004). Na infecção pelo HIV, observa-se uma progressiva alteração do sistema imunológico, 

com destruição das células TCD4+, pelo efeito citopático do vírus, ou ainda, pela 

citotoxicidade mediada pela célula TCD8+. Desta forma, a diminuição quantitativa e a 

alteração da função das células TCD4+ levam a uma redução da produção das citocinas do 

tipo Th1, como a IL-2, IFN-γ e TNF-α e consequentemente maior suceptibilidade à infecção 

pelo S. stercoralis, principalmente em pacientes com o número de CD4 menor do que 100 

células/mm3 (LESSNAU et al.,1993, PINLAOR et al.,2005). A maioria dos casos de 

hiperinfecção associada à infecção pelo HIV ocorre em pacientes que receberam previamente 

tratamento com imunossupressores, seja como tratamento adjuvante para pneumonia por 

Pneumocystis carinii (LUCAS, 1990; CIRIONI et al., 1996) ou como parte de um esquema 

quimioterápico para linfoma não-Hodgkin (DUTCHER et al., 1990).  

A infecção pelo S. stercoralis em pacientes etilistas pode levar a um quadro de 

hiperinfecção, possivelmente pelo efeito do etanol no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal 

elevando os níveis de corticosteróides endógenos (OGILVIE et al., 1998; LASZLO et al., 

2001; CHOUDHRY et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2010). Os corticóides atuam estimulando 

a apoptose de células Th2, reduzindo o número de eosinófilos e desencadeando a inibição da 

resposta de mastócitos (CHOUDHRY et al., 2004; CHOUDHRY et al., 2006). Em adição, 
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metabólitos dos corticóides, pela sua similaridade com as ecdisonas, hormônios que regulam 

o desenvolvimento das larvas, estimulam a diferenciação das larvas rabditóides em filarióides, 

induzindo a auto-infecção interna e consequentemente a hiperinfecção e estrongiloidíase 

disseminada (CONCHA et al., 2005). O álcool também altera a morfologia das vilosidades 

intestinais e pode interferir na permeabilidade e na motilidade intestinal, favorecendo a 

permanência do bolo fecal e a transformação das larvas rabditóides em filarióides, elevando o 

risco de auto-infecção (WEGENER, et al.,1991; ADDOLORATO et al.,1997).  

2.5. DIAGNÓSTICO  

O diagnóstico clínico da estrongiloidíase é presuntivo, conduzido pela suspeita clínica 

e epidemiológica, porém os sinais e sintomas são inespecíficos e podem ser confundidos com 

os de outras enteroparasitoses (NEVES et al., 2005; OLSEN et al.; 2009). Atualmente, o 

diagnóstico parasitológico é realizado rotineiramente através da pesquisa das larvas em fezes, 

utilizando o método de Baermann-Moraes. No entanto, na maioria dos casos, a carga 

parasitária é baixa e a eliminação das larvas se faz de maneira intermitente, comprometendo a 

eficácia do diagnóstico (LIU; WELLER, 1993). Desta forma, para elevar a sensibilidade do 

exame parasitológico, várias amostras de fezes devem ser analisadas, em dias alternados, por 

mais de um método de diagnóstico (SATO et al., 1995b; DREYER et al., 1996; 

JONGWUTIWES et al., 1999).  

A precisão do diagnóstico da estrogiloidíase, para os pacientes com a imunidade 

comprometida, pode evitar casos de hiperinfecção e infecção disseminada. Assim, vários 

métodos parasitológicos são utilizados para este fim, como o de Baermann- Moraes (1948), os 

de concentração por sedimentação (RITCHIE, 1948), a cultura em placa de ágar (ARAKAKI 

et al., 1988) e a cultura em papel de filtro (HARADA; MORI,1955). Em todos os métodos 

citados, as larvas do S. stercoralis devem ser diferenciadas morfologicamente das larvas dos 

ancilostomídeos (VALLADA, 1993). Além dos métodos parasitológicos, os métodos 

sorológicos têm sido utilizados no auxílio ao diagnóstico e em estudos epidemiológicos 

(SATO et al., 1985; DE KAMINSKY, 1993; SIDDIQUI; BERK, 2001). Mais recentemente, o 

diagnóstico molecular tem sido aplicado para fins de pesquisas científicas (VERWEIJ et al., 

2009). Nos exames parasitológicos, alguns fatores podem alterar a sensibilidade dos métodos 
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aplicados para o diagnóstico da estrongiloidíase, como por exemplo, fezes pouco 

homogeneizadas, atraso no processamento, dificuldade na diferenciação morfológica entre as 

larvas dos nematódeos, uso de coletores contaminados, número e preservação inadequada das 

amostras (VALLADA, 1993). Entre os métodos utilizados para pesquisa de larvas o 

Baermann-Moraes é o mais utilizado, apesar de ser menos sensível do que a cultura em placas 

de agar (CPA). A CPA, além da finalidade de diagnóstico, pode ser utilizada no cultivo das 

larvas para a produção de antígenos, triagem de novos medicamentos in vitro e em cultivo de 

vermes adultos para estudos da organização do parasito (SUDRÉ, 2006). 

Em um estudo comparativo de quatro diferentes métodos (exame direto, formalina-

éter, Harada-Mori e cultura em placa de agar) utilizando amostras de fezes de pacientes do 

Japão, Brasil e Tailândia, a CPA demonstrou maior sensibilidade (SATO et al., 1995b). 

Resultados semelhantes foram observados em outros estudos. Kobayashi et al. (1996), 

demonstraram que 60% de pacientes com S. stercoralis não foram diagnosticados quando se 

utilizou apenas os métodos de Harada-Mori e de concentração pelo formol-éter em 

comparação com a CPA. Segundo Intapan et al. (2005), o número de larvas eliminadas nas 

fezes influencia na sensibilidade do método e a CPA apresenta maior sensibilidade para o 

diagnóstico da estrongiloidíase, em pacientes com baixa carga parasitária. 

Nas culturas em placas de agar, as larvas dos nematódeos deixam caminhos facilmente 

visíveis a olho nu, devido à presença de colônias de bactérias que formam padrões 

ondulatórios no agar. Estes padrões, quando visualizados ao microscópio, demonstram que as 

larvas apresentam diferentes trajetórias de migração no gel: para os ancilostomídeos o 

movimento é "serpentiforme" com mudanças abruptas de direção e para o S. stercoralis é em 

forma de "chicote", retilíneo com mudanças suaves de direção (JONGWUTIWES et al., 

1999). A possibilidade de utilização dos padrões de migração deixado pelas larvas para 

realizar o diagnóstico diferencial entre as espécies do S. stercoralis e dos ancilostomídeos foi 

relatada por Jongwutiwes et al. (1999). No entanto, outros estudos não foram realizados para 

confirmar esta possibilidade. 

Os métodos imunológicos utilizados para detecção de anticorpos presentes nos soros 

ou fluídos biológicos proporcionam boas indicações para o auxílio ao diagnóstico da 

estrongiloidíase (DE PAULA et al., 2000; REY, 2001; SUDRÉ et al., 2007). Destaca-se 

também o seu emprego em inquéritos epidemiológicos por apresentar elevada sensibilidade 

com relação aos métodos parasitológicos. Dentre os métodos sorológicos para detecção de 

anticorpos anti-S. stercoralis, o mais conveniente e utilizado é o ELISA (ensaio 
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imunoenzimático) (VAN DOORN et al, 2007). No entanto, devido às dificuldades na 

produção e padronização de um antígeno com capacidade de reprodutibilidade dos ensaios, 

seu uso ainda é limitado (DE PAULA et al, 2000). Outra limitação no emprego de 

imunoensaios é a presença de reatividade cruzada com outros helmintos (COSTA-CRUZ et 

al., 2003). Estas reações falso-positivas podem ser causadas por estrongiloidíase oculta, 

infecções passadas, devido à memória imunológica, ou pela presença de antígenos 

semelhantes entre os helmintos (VAN DOORN et al, 2007). Em locais onde a infecção é 

incomum a pesquisa de anticorpos revela resultados mais fidedignos. 

A realização do diagnóstico através da pesquisa de anticorpos da classe IgE diminui 

consideravelmente as reações cruzadas, porém, a sensibilidade do ELISA também decresce 

(COSTA-CRUZ et al., 2003). Além disso, na co-infecção do Strongyloides stercoralis com o 

HTLV-1, a pesquisa de IgE específica, na maioria dos pacientes, é negativa. A infecção pelo 

HTLV-1 suprime a IgE específica mudando o curso clínico da estrongiloidíase e interferindo 

no diagnóstico (PORTO et al., 2001). O diagnóstico da estrongiloidíase realizado através da 

pesquisa de IgE, utilizando como antígeno a “strongylastacin”, enzima secretada pelas larvas 

filarióides de S. stercoralis, demonstrou elevada sensibilidade e especificidade 

(VARATHARAJALU, et al. 2011). 

Sabendo-se das limitações dos métodos parasitológicos, a utilização de testes 

imunológicos mais sensíveis é de suma importância para auxiliar no diagnóstico da 

estrongiloidíase. Uma vez padronizado, o ELISA é um teste que possui elevada sensibilidade, 

sendo considerado superior aos outros testes sorológicos, no que diz respeito à praticidade, 

segurança e disponibilidade de reagentes (SCHAFFEL et al., 2001; VAN DOORN et al., 

2007). Além disso, um grande número de soros pode ser testado simultaneamente, 

principalmente em inquéritos epidemiológicos (SUDRÉ, 2006). Vários estudos demonstram 

que a sensibilidade do ELISA para estrongiloidíase varia em torno de 68% a 97% e a 

especificidade 90% a 100%, sendo superior à maioria dos outros testes sorológicos 

(CONWAY et al.,1993; LIU; WELLER, 1993; UPARANUKRAW et al., 1999; SCHAFFEL 

et al., 2001). O ELISA também pode ser aplicado para detecção de antígenos do S. stercoralis 

em amostras de fezes (coproantígeno), embora estes ensaios ainda não estejam bem 

padronizados (TAWEETHAVONSAWAT et al., 2002). 

O Western blotting pode ser utilizado para confirmar o diagnóstico sorológico da 

estrongiloidíase, em casos de testes sorológicos discordantes. Silva et al., (2003), 

demonstraram que 80% dos soros de pacientes com estrongiloidíase reconhecem 11 antígenos 
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imunodominantes, utilizando antígeno de Strongyloides ratti, capazes de definir o 

diagnóstico. Atkins et al. (1999) evidenciaram que o Western blotting pode diagnosticar os 

casos de estrongiloidíase com ausência do parasito nas fezes, através do encontro de 

anticorpos da classe IgA específica. Por outo lado uma variabilidade de padrões de moléculas 

antigênicas, reconhecidas por soro de pacientes com S. stercoralis, tem sido descrita. Por 

exemplo, Sato et al. (1990), demonstraram quatro moléculas de pesos moleculares de 97, 66, 

41 e 26 KDa. Ravi et al. (2002), encontraram uma molécula imunodominante de 38 KDa. 

Sudré et al. (2007), identificaram duas moléculas de 26 e 33 KDa. Desta forma, ainda não 

existe um consenso de padrões moleculares imunodominantes do S. stercoralis que possam 

ser usadas como referência no diagnóstico da estrongiloidíase. Outra alternativa de 

diagnóstico para S. stercoralis é a reação em cadeia da polimerase (PCR) que pode facilitar o 

conhecimento da real prevalência da estrongiloidíase e elevar a sensibilidade do diagnóstico 

dos pacientes com baixa carga parasitária (VERWEIJ et al., 2009). No entanto, não exclui os 

falso-negativos, pelo fato de que os pacientes podem eliminar as larvas de maneira 

intermitente, fazendo-se necessário a repetição de um procedimento de custo muito elevado. 

Apesar dos diversos métodos utilizados para o diagnóstico da estrongiloidíase, ainda não 

existe um padrão ideal para o diagnóstico desta parasitose. Estudos buscando novas abordagens 

devem ser realizados, principalmente nas áreas endêmicas, como no estado da Bahia.  

2.6. HIPÓTESE 

A cultura em placa de agar (CPA) é o método mais sensível para o diagnóstico da 

estrongiloidíase e através da observação do padrão de migração é possível realizar a 

diferenciação entre as larvas de S. stercoralis e ancilostomídeos. O ELISA para a detecção de 

anticorpos circulantes, reativo ao antígeno bruto de S. stercoralis reage com os soros de 

pacientes com estrongiloidíase e com outras parasitoses intestinais. A oxidação dos epitopos 

antigênicos glicosilados reduz a reatividade cruzada. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Realizar o diagnóstico parasitológico da estrongiloidíase através do padrão de 

migração das larvas em CPA e padronizar o ensaio imunoenzimático (ELISA) para detecção 

de anticorpos IgG e IgE anti-S. stercoralis. 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Comparar os métodos parasitológicos de sedimentação espontânea, Baerman-Moraes e a 

CPA para o diagnóstico da estrongiloidíase;  

2 Utilizar o padrão de migração das larvas na CPA para diferenciar o S. stercoralis dos 

ancilostomídeos;  

3 Avaliar a interferência do resfriamento das fezes no diagnóstico da estrongiloidíase pelos 

métodos de Baermann-Moraes e da CPA; 

4 Avaliar o efeito da oxidação dos epitopos glicosilados do extrato antigênico de S. 

stercoralis, com o metaperiodato de sódio, na detecção de anticorpos IgG e IgE 

específicos; 

5 Verificar o efeito da absorção de IgG na detecção de IgE anti-S. stercoralis. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. AMOSTRAGEM DE FEZES E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO 

DO DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO 

Foram utilizadas amostras de fezes de pacientes atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), no período de Janeiro de 2007 a Junho de 2010. 

Amostras de cinco a oito pacientes foram selecionadas de maneira aleatória, diariamente, 

perfazendo um total de 634 amostras (amostragem 1). Todas as amostras foram examinadas 

pelos métodos parasitológicos de sedimentação espontânea, Baermann-Moraes e cultura em 

placas de agar (CPA). 

Para avaliar o padrão de migração das larvas dos nematódeos, foram utilizadas 91 

amostras de fezes da amostragem 1, com diagnóstico positivo para S. stercoralis e/ou 

ancilostomídeos. Foram selecionados por busca ativa 119 amostras de outros pacientes 

também atendidos na Faculdade Farmácia (amostragem 2), previamente diagnosticados pelo 

Baermann-Moraes e pela sedimentação espontânea. No total foram 210 amostras: 115 

positivas para S. stercoralis, 92 para os ancilostomídeos e três para ambos os parasitos. As 

amostras foram analisadas pelo método de Baermann-Moraes e semeadas em CPAs, com 

observação diária, durante sete dias consecutivos, por três observadores independentes. Após 

a definição do padrão de migração das larvas no sétimo dia, a superfície de cada CPA foi 

lavada com formalina a 10%, e as larvas foram identificadas através da morfologia. 

Para observação da interferência do resfriamento das fezes no diagnóstico da 

estrongiloidíase, foram utilizadas amostras positivas para S. stercoralis com volume suficiente 

para repetir os exames (amostragem 1 e 2). Cerca de três gramas de fezes foram 

homogeneizadas e semeadas na CPA e o restante do material fecal foi armazenado a 4°C. 

Após cada intervalo de 24, 48 e 72 horas de armazenamento, as amostras foram processadas 

pelos métodos de Baermann-Moraes e CPA, e posteriormente examinadas. 
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4.2. AMOSTRAGEM DE SOROS  

Os soros foram obtidos de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, no 

Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia, UFBA, no período de novembro 

de 2008 a dezembro de 2010 e de indivíduos saudáveis, assim distribuídos: (1) 50 de 

pacientes com estrongiloidíase; (2) 80 de pacientes com outras parasitoses intestinais (13 

soros de pacientes com ancilostomídeos, 15 com Schistosoma mansoni, 16 com Trichiuris 

trichiura, 11 Trichostrongylus sp., 23 com Ascaris lumbricoides e 2 com Enterobius 

vermicularis; (3) 60 soros controles, com resultados de exames parasitológicos negativos, de 

três amostras (47 de recém- nascidos de mães com parasitológico negativo e 13 de indivíduos 

adultos saudáveis, estudantes e professores que fazem parte da equipe do laboratório). Devido 

a elevada prevalência de parasitoses intestinais em salvador, Bahia, os soros de recém - 

nascidos foram incluídos no estudo, para cálculo do cut-off, pelo fato deste grupo não estar 

exposto aos antígenos parasitários. Apesar da exposição das mães, elas foram triadas levando 

em consideração o diagnóstico parasitológico negativo de três amostras.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas CEP/FIOCRUZ sob o 

número 102/2006 (ANEXO A). Os pacientes foram informados da natureza do estudo e 

aqueles que concordaram em participar, assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO B). 

4.3. PRODUÇÃO DE ANTÍGENO 

As amostras fecais de pacientes hiperinfectados com S. stercoralis foram semeadas em 

placas de cultura, segundo Arakaki et al., (1990). Resumidamente, a cada placa de Petri 

(diâmetro de 8,5 cm e profundidade de 1,5 cm) foram adicionados 5 ml do meio de cultivo 

estéril contendo 1,5% de agar nutriente, 1% de extrato de bife, 1% de peptona e 5% de cloreto 

de sódio. Posteriormente, 3 g de fezes foram semeadas no centro de cada placa. As placas 

foram seladas com fita adesiva, para evitar a saída das larvas filarióides (KOGA et al, 1991) e 

incubadas a 32°C durante 5 dias. As larvas foram recuperadas a partir da lavagem das 

superfícies das placas com tampão fosfato-salina 0,15M, pH 7,2 (PBS), e lavadas 5 vezes com 
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o mesmo tampão, a 1,2 x g, por 7 min, a 4ºC. Em seguida, o sedimento contendo as larvas foi 

ressuspenso em 15 ml de hipoclorito de sódio a 0,25% e incubado a temperatura ambiente por 

5 minutos. Após a incubação, as larvas foram lavadas por mais cinco vezes, como na etapa 

anterior, contadas em câmara de Neubauer e estocadas a -20°C. Em seguida foram 

adicionados os seguintes inibidores de proteases: EDTA 5 mM, fenil-metilsulfonil-fluoreto 

1mM (PMSF, Sigma), TPCK/TLCK 0,05 mM e Leupeptina 1 mg/mL. No momento da 

preparação do antígeno as larvas foram descongeladas (43.000 larvas) e sonicadas em ultra-

som (Branson Sonifier Cell Disruptor), nove ciclos de 80 segundos a 40Hz. O material foi 

então centrifugado a 17, 530 x g por 30 min, a 4°C e o sobrenadante foi estocado a – 20°C, 

após dosagem do seu conteúdo protéico pelo método de Lowry et al (1951). 

4.4. CONDIÇÕES UTILIZADAS PARA PADRONIZAÇÃO DO ENSAIO 

IMUNOENZIMÁTICO (ELISA) PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS 

ANTI-S. stercoralis 

A padronização do ELISA para detecção de anticorpos da classe IgG anti- S. 

stercoralis foi realizada utilizando diferentes concentrações do antígeno, do conjugado anti-

IgG humana e duas diluições dos soros. Dentre as concentrações protéicas das preparações 

antigênicas testadas (2,5; 5; 10 e 20 μg/mL), a concentração de 10 μg/mL foi considerada a 

mais adequada. Os soros dos pacientes foram testados em duplicata nas diluições de 1:50 e 

1:100, sendo que a diluição de 1:100 demonstrou resultados mais satisfatórios. Para a 

padronização do ELISA para detecção de IgE anti-S. stercoralis foi utilizada a mesma 

concentração de antígeno e cinco diluições seriadas dos soros (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32), sendo 

que a diluição de 1: 8 demonstrou melhores resultados. O “cut-off” para o ensaio foi 

estabelecido através da curva ROC (Receiver Operating Characteristic) utilizando soros 

controles negativos e soros positivos para S. stercoralis. Para o cálculo da especificidade 

foram utilizados os soros de indivíduos saudáveis, de récem-nascidos e de pacientes com 

outras parasitoses intestinais. O número de soros utilizado em cada ensaio sofreu variações 

como descrito em materiais e métodos. 
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4.4.1. Elisa para detecção de IgG 

Para a detecção de IgG anti-S. stercoralis foi utilizado 35 soros de pacientes com S. 

stercoralis, 50 de pacientes com outras parasitoses intestinais e 48 dos controles negativos (35 

de recém-nascidos e 13 de indivíduos adultos saudáveis). A cada poço das placas de 

microtitulação (placas de 96 poços, Corning Inc. Coastar polystyrene EIA/RIA plates) foi 

adicionado 100 µL do antígeno de S. stercoralis, a 10 µg/ml, purificado como descrito no 

item 4.3, diluído em tampão carbonato bicarbonato 0,06 M, pH 9,6. Em seguida, as placas 

foram incubadas por 18 horas, a 4°C e lavadas três vezes com PBS (tampão salina fosfato) a 

0,15M, Tween 20 a 0,05%, pH 7,2. Após sensibilização, a cada poço foram adicionados 100 

mL de PBS a 0,15 M, Tween 20 a 0,05%, pH 7,2 contendo 5% p/v de leite desnatado (tampão 

de bloqueio) e as placas foram incubadas em câmara úmida, durante 1 hora, a 37ºC, seguido 

de lavagem como na etapa anterior. Um volume de 100 µl de cada amostra de soro diluído 

1:100, em tampão de bloqueio, foi aplicado aos poços, em duplicata e as placas foram 

incubadas por uma hora a 37°C. As placas foram então lavadas por três vezes, como nas 

etapas anteriores, e 100 mL do conjugado anti-IgG humana ligada a peroxidase (Sigma-

Aldrich Company, St. Louis, USA) diluído de 1:4000, em PBS a 0,15 M, pH 7,2, contendo 

5% p/v de leite desnatado, foram adicionados por poço. Após incubação e lavagem como 

descritos anteriormente, a reação foi revelada com a adição de 100µL do substrato (100 mL de 

tampão citrato-fosfato a 0,051 M, pH 5,0 contendo p-fenilenodiamina a 0,0037 M e água 

oxigenada 30 volumes a 0,04%), seguida de incubação ao abrigo da luz durante 20 minutos. A 

reação foi interrompida com 20 mL de ácido sulfúrico a 8 N, por poço e a leitura das 

densidade óptica foi realizada em espectrofotômetro, utilizando o filtro de 450 nm 

(Awareness Tecnology Inc, USA). 

4.4.2. Elisa para detecção de IgE 

Foram utilizados 50 soros de pacientes com S. stercoralis, 50 de pacientes com outras 

parasitoses intestinais e 48 dos controles negativos (35 de recém-nascidos e 13 de indivíduos 

adultos saudáveis), selecionados aleatoriamente entre a amostragem descrita no item 4.2. 
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Os poços das placas de microtitulação foram sensibilizados e lavados como no item 

4.4.1. Posteriormente, foram adicionados 100 mL de PBS a 0,15 M, Tween 20 a 0,05%, pH 

7,2 contendo 1% p/v de BSA (tampão de bloqueio) e as placas foram incubadas a temperatura 

ambiente, durante 1 hora, seguido de lavagem com PBS a 0,15 M, Tween 20 a 0,05%, pH 7,2. 

Um volume de 100 µl dos soros diluídos 1:8, em tampão de bloqueio foi aplicado aos poços 

em duplicatas. Após lavagem, as placas foram incubadas durante 1 hora a temperatura 

ambiente, com 100 mL/poço do anticorpo biotinilado de cabra anti-IgE (Kirkegaard & Perry 

Laboratories Inc, Gaithersburg, MD, USA), diluído de 1:2000 em PBS a 0,15 M, pH 7,2 

contendo 1% p/v de BSA. Após incubação, as placas foram lavadas como descrito 

anteriormente e foram adicionados 100 µl/poço do conjugado estreptavidina-peroxidase 

(Kirkegaard & Perry Laboratories Inc, Gaithersburg, MD, USA), diluído a 1:500 em PBS a 

0,15 M, contendo 1% p/v de BSA, pH 7,2, seguido de incubação por 30 minutos a 37°C. A 

reação foi revelada pela adição de 100 µl do substrato enzimático 0,01M ABTS® (Kirkegaard 

& Perry Laboratories Inc, Gaithersburg, MD, USA), após incubação por 30 minutos, ao 

abrigo da luz. A leitura das densidades ópticas foi realizada em espectrofotômetro, utilizando 

filtro de 405 nm (Awareness Tecnology Inc, USA). 

4.4.3. Avaliação da reatividade de epitopos glicosilados do antígeno de S. 

stercoralis no ELISA. 

Para avaliar a possibilidade de reduzir as reações cruzadas no ensaio imunoenzimático, 

para detecção de anticorpos IgG e IgE anti-S. stercoralis, o ELISA foi realizado utilizando 

antígeno tratado com metaperiodato de sódio e sem tratamento. Foram utilizados 50 soros de 

pacientes com S. stercoralis, 50 soros de pacientes com outras parasitoses intestinais e 48 

controles negativos (35 de recém-nascidos e 13 de indivíduos adultos saudáveis). Os poços 

das placas de microtitulação foram sensibilizados e lavados como no item 4.4.1 e em seguida, 

para oxidação dos epitopos glicosilados, foram adicionados 100 µl de metaperiodato de sódio 

0,01M, em tampão acetato de sódio a 1,5 mM. As placas foram incubadas por 1 h, ao abrigo 

da luz, em temperatura ambiente. Posteriormente, as placas foram lavadas três vezes com 

tampão de acetato de sódio a 0,05M e em seguida, foi adicionado 100 µl de borohidreto de 

sódio a 50 mM, por poço, seguido de incubação por 30 minutos a temperatura ambiente. As 
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etapas subsequentes foram realizadas como descrito no item 4.4.1, ELISA para detecção de 

IgG e no item 4.4.2, ELISA para detecção de IgE. 

4.4.4. Efeito da Absorção de IgG dos soros na detecção de IgE anti-S. stercoralis 

Para verificar o efeito da absorção de IgG com RF-Absorbent (absorvente de Fator 

Reumatóide; Siemens, Marburg, Germany) na detecção de anticorpos IgE anti-S. stercoralis, 

no ensaio imunoenzimático, foram selecionados 20 soros de pacientes com estrongiloidíase, 

que tiveram resultados falso-negativos na sorologia, 27 soros de indivíduos com outras 

parasitoses, que apresentaram reações cruzadas, e 12 soros controles negativos, escolhidos 

aleatoriamente (7 soros de recém-nascidos e 5 de indivíduos adultos saudáveis). Os soros 

foram diluídos a uma concentração de 1:4 em PBS 0,15 M, Tween 20 a 0,05%, 1% BSA, pH 

7,2 e em seguida de 1:2 com o RF-Absorbent, obtendo uma diluição final de 1:8. A mistura 

foi incubada durante 18 horas, a 4ºC, e posteriormente centrifugada durante 5 minutos, a 8,8 x 

g. Cem microlitros do sobrenadante foram adicionados aos poços das placas de microtitulação 

previamente sensibilizados, e incubados a 4ºC durante 18 horas. As placas foram então 

lavadas como no item 4.4.2 e as etapas seguintes foram também realizadas como descritas no 

item 4.4.2, ELISA para detecção de IgE. 

4.5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os cálculos estatísticos foram realizados utilizando o programa GraphPad Prism 5.0 

(GraphPad Software,Inc., San Diego, Califórnia, EUA). Para comparação das médias entre os 

diferentes grupos utilizando antígeno tratado e não tratado com metaperiodato de sódio foi 

utilizado o teste t de Student pareado. As comparações entre os grupos de soros de pacientes 

com estrongiloidíase, com outras parasitoses e de indivíduos normais foram realizadas 

utilizando o teste ANOVA e o pós-teste de Dunn. Foram consideradas diferenças 

estatisticamente significantes quando o valor de p foi menor que 0,05. As comparações entre 
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as frequências e proporções foram feitas pelo teste de Fisher. Todas as probabilidades dos 

testes foram feitas para um nível de significância de 95%. 

A determinação do poder discriminatório dos ELISAs foi realizada através da curva 

ROC, utilizando o programa GraphPad Prism 5.0, no qual a sensibilidade e especificidade são 

calculadas como uma função de diferentes pontos de corte. Nesta análise o valor de 1 menos o 

valor da especificidade (1-especificidade) é plotado contra o valor de sensibilidade, e em 

seguida o valor da área sob a curva é calculado (Figura 3). 
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5. RESULTADOS  

5.1.  FREQUÊNCIA DE Strongyloides stercoralis E ANCILOSTOMÍDEOS EM 

AMOSTRAS DE FEZES, UTILIZANDO DIFERENTES MÉTODOS 

PARASITOLÓGICOS. 

A frequência de S. stercoralis e ancilostomídeos investigada por três diferentes 

métodos, cultura em placa de agar (CPA), Baermann-Moraes e sedimentação espontânea foi 

de 6,6% (42/634) para S. stercoralis e 7,7% (49/634) para ancilostomídeos. A CPA foi o 

método mais sensível, detectando 95,0% dos casos de estrongiloidíase, quando comparada 

com o método de Baermann-Moraes (69,0%) e o de sedimentação espontânea (26,2%), como 

apresentado na Tabela 1. Utilizando a CPA, foram diagnosticados 11 e 30 casos adicionais 

para S. stercoralis e ancilostomídeos, respectivamente, que não foram detectados pelo método 

de Baerman-Moraes. A análise estatística entre a CPA e o Baermann para o diagnóstico da 

estrongiloidíase não mostrou diferenças significativas (p > 0,05). Tanto a CPA quanto o 

Baermann-Moraes foram mais sensíveis para recuperação das larvas de S. stercoralis quando 

comparada com a sedimentação espontânea (Teste de Fisher, p < 0,05). 

Tabela 1 – Frequência de Strongyloides stercoralis e ancilostomídeos em amostras de fezes de 634 
pacientes atendidos no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia, 
Universidade Federal da Bahia, analisadas pelos métodos de cultura em placa de agar 
(CPA), Baermann-Moraes e sedimentação espontânea.  

 Strongyloides stercoralis Ancilostomídeos 

Métodos Positiva 
 n (%) 

Negativa 
n (%) 

Positiva 
n (%) 

Negativa 
n (%) 

 
Sedimentação 
espontânea 

 
11(1,7) 

 
623 (98,3) 

 
28 (4,4) 

 
606 (93,6) 

Baermann Moraes* 29 (4,6) 605 (95,4) 8 (1,3) 626 (98,7) 

CPA ** 40 (6,3) 594 (93,7) 38 (6,0) 596 (94,0) 

Totala 42 (6,6) 592 (94,4) 49 (7,7) 585 (92,3) 

*Comparação entre os métodos de Baermann-Moraes e sedimentação espontânea para o diagnóstico do 
Strongyloides stercoralis (p < 0,05). **Comparação entre a CPA e sedimentação espontânea para diagnóstico do 
S. stercoralis (p < 0,05). aNúmero total de amostras positivas ou negativas examinadas pelos três métodos. 
Fonte: Autora 
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5.2. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DE MIGRAÇÃO DAS LARVAS DO 

Strongyloides stercoralis E DE ANCILOSTOMÍDEOS PARA O 

DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO. 

O diagnóstico da estrongiloidíase e ancilostomíase foram realizados utilizando o 

padrão de migração das larvas nas CPAs (Figura 2). Foram avaliadas amostras de fezes 

positivas para S. stercoralis, para ancilostomídeos e para ambos os parasitos. A concordância 

do padrão de migração e da morfologia das larvas foi observada em 95,7% (110/115) dos 

casos de infecção pelo S. stercoralis, 96,7% (89/92) casos positivos para ancilostomídeos e 

100% (3/3) para as co-infecções (Teste Fisher, p < 0,05; Tabela 2). 

 
 

Figura 2 – Características microscópicas (aumento 100 x) dos caminhos traçados no agar pelas larvas. 
S. stercoralis (A) descreve um padrão retilíneo com mudanças suaves de direção (forma de 
“chicote”) e os ancilostomídeos (B) descrevem um padrão com mudanças abruptas de 
direção (forma de "serpente”).  
Fonte: Laboratório de Parasitologia, Faculdade de Farmácia, UFBA. 

B A 



39 
 

Tabela 2 – Identificação dos caminhos deixados pelas larvas de Strongyloides stercoralis e 
ancilostomídeos nas CPAs e confirmação morfológica. 

Características dos 
caminhos 

Identificação das larvas pela microscopia 

 S. 
stercoralis 

n (%) 

Ancilostomídeos 
n (%) 

S. Stercoralis e 
ancilostomídeos  

n (%) 

 Total 

     
Movimento em chicote a 110 (95,7) 3 (3,3) - 113 
Movimento em serpente b 5 (4,3) 89 (96,7) - 94 

Padrão misto c - - 3 (100) 3 
Total 115 92 3 210 

a Os caminhos deixados pelas larvas são relativamente regulares, em linha reta com mudança suave de direção. b 

Os caminhos são relativamente irregulares, torcidos, com mudança abrupta de direção. 
 c Ambos os padrões dos caminhos observados no agar. 
Fonte: Autora 

A identificação do S. stercoralis e dos ancilostomídeos, utilizando a CPA variou de 

acordo com o tempo de incubação das placas. Das 115 amostras de fezes positivas para S. 

stercoralis, 73 (63,5%) se tornaram positivas no primeiro dia de incubação, enquanto para os 

ancilostomídeos apenas três amostras de 92 (3,3%) foram positivas no mesmo intervalo de 

tempo (Tabela 3). A positividade das culturas para o S. stercoralis e os ancilostómideos, no 

primeiro e quarto dia de incubação, respectivamente, demonstrou diferença estatística 

significativa pelo teste de Fisher (p< 0,05). 

 

Tabela 3 – Influência o tempo de incubação das CPAs na identificação dos caminhos deixados pelas 
larvas de S. stercoralis e/ou dos ancilostomídeos.  

Tempo de incubação 
(dias) 

 
Número de amostras positivasa (% cumulativa) 

 S. stercoralis Ancilostomídeos Mistos 
1 73 (63,5)* 3 (3,3) 0 
2 27 (87,0)* 3 (6,5 ) 0 
3 8 (94,0) 12 (19,6) 3 (100) 
4 7 (100) 49 (72,8)* 0 (100) 
5 0 (100) 16 (90,2)* 0 (100) 
6 
7 

0 (100) 
0 (100) 

8 (99,0 ) 
1 (100) 

0 (100) 
0 (100) 

Total  115 92 3 
 aA morfologia das larvas de S. stercoralis e ancilostomídeos foi confirmada pelo exame 
microscópico.*Diferença estatística da associação entre o diagnóstico e intervalo de tempo (p < 0,05).  
Fonte: Autora 
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5.3. VIABILIDADE DAS LARVAS DE S. stercoralis EM AMOSTRAS DE 

FEZES ARMAZENADAS A 4º C 

O armazenamento a 4º C das amostras de fezes positivas para S. stercoralis interferiu 

na sensibilidade dos métodos parasitológicos. Das 74 amostras reexaminadas pela CPA, a 

presença das larvas de S. stercoralis foi observada em 48,6%, 28,4% e 23,0%, nos intervalos 

de 24, 48 e 72 horas, respectivamente. Resultados similares foram observados quando as 

amostras foram analisadas pelo método de Baermann-Moraes (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Viabilidade das larvas de S. stercoralis em amostras de fezes armazenadas a 4°C 
examinadas pela CPA e pelo método de Baermann-Moraes. 

Análises das amostras em diferentes intervalos de tempo* 

Métodos 0 h (%) 24 h (%) 48 h (%) 72 h (%) 

     
CPA 74(100) 36 (48,6) 21 (28,4) 17 (23,0) 

Baermann-
Moraes 

72(100) 42 (58,3) 18 (25,0) 12 (16,7) 

*Amostras de fezes positivas para S. stercoralis e ancilostomídeos, diagnosticadas pelo Baermann-Moraes, 
foram armazenadas a 4o C e reexaminadas em diferentes intervalos de tempo.  
Fonte: Autora 

5.4.  ELISA PARA DETECÇÃO DE IgG ANTI-Strongyloides stercoralis  

Dos 35 soros testados inicialmente no ELISA para detecção de IgG anti-S. stercoralis, 

setenta e quatro por cento (26/35) dos soros de pacientes com parasitológico positivo para S. 

stercoralis apresentaram anticorpos reativos a antígenos do parasito. A especificidade do 

ensaio foi de 92,8% (57/60). A presença de reatividade cruzada foi observada com os soros de 

pacientes com outras parasitoses intestinais em 8,7% com (7/80) resultados falso-negativos 

(Figura 3 A, Figura 3B). A Figura 3 mostra a curva ROC obtida na padronização do ELISA 

para detecção de anticorpos anti-S. stercoralis. A área calculada sob a curva foi de 0, 95. 

A 
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Níveis séricos de IgG anti-S. stercoralis

0 50 10
0

15
0

0

50

100

150

1- especificidade

s
e
n

s
ib

il
id

a
d

e

 
Figura 3 – Curva ROC obtida na padronização da técnica de ELISA para detecção de IgG anti- S. 

stercoralis  
Fonte: Autor 

 

Pela comparação múltipla, utilizando o teste de Dunn (ANOVA), houve diferenças 

estatisticamente significantes entre as médias dos soros de pacientes com S. stercoralis (0,28± 

0,14) e os soros controles negativos (0,07±0,06), como também entre os soros de pacientes 

com S. stercoralis (0,28± 0,14) e os soros positivos para outras parasitoses intestinais 

(0,08±0,05) (p< 0,05). 
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Figura 4 – Níveis séricos de IgG anti-S. stercoralis detectados no ELISA. Reações de 178 soros diluídos 
1:100: 35 soros de pacientes com estrongiloidíase ( ), 80 de pacientes com outras 
parasitoses ( ) e 60 soros controles negativos ( ) ( 47 de recém-nascidos de mães com 
parasitológico negativo e 13 de indivíduos adultos saudáveis, com parasitológico negativo). 
*Comparação múltipla, utilizando o teste de Dunn (ANOVA), entre os grupos de soros de 
pacientes com S. stercoralis e os controles negativos e entre os soros de pacientes com S. 

stercoralis e soros de indivíduos com outras parasitoses (p < 0,05).  
Fonte: Autora 

P < 0.0001 
Sensibilidade: 74,3% 
Especificidade: 92,8% 



42 
 

5.4.1. ELISA para detecção de IgG anti-S. stercoralis utilizando antígeno tratado 

e não tratado com metaperiodato de sódio  

Conforme descrito na metodologia (item 4.4.3), o ELISA para a detecção de IgG anti-

S. stercoralis foi realizado simultaneamente com antígeno tratado com metaperiodato de 

sódio (ELISA-IgG-CM) e sem tratamento (ELISA-IgG-SM). O tratamento com 

metaperiodato de sódio objetivou oxidar os epitopos glicosilados do antígeno de S. stercoralis 

para avaliar a reatividade dos soros. A figura 4, mostra que o tratamento com metaperiodato 

de sódio não modificou a sensibilidade do ELISA-IgG-CM, de 72% (36/50) com relação ao 

ELISA-IgG-SM, de 76% (38/50, p > 0,05). Utilizando o teste t pareado, não houve diferença 

estatística entre a média das densidades ópticas dos soros de pacientes com S. stercoralis no 

ELISA-IgG-CM (0, 26 ± 0, 17) e a média das densidades ópticas dos mesmos soros no 

ELISA-IgG-SM (0,29 ± 0, 15), embora uma redução discreta ocorreu com os soros positivos 

para S. stercoralis. Os resultados das especificidades no ELISA-IgG-CM foi de 84,7% e do 

ELISA-IgG-SM (91,9%). Reatividade cruzada foi observada principalmente com os soros de 

pacientes com Schistosoma mansoni no ELISA-IgG-CM (Tabela 5). 

Tabela 5 – Reatividade cruzada dos soros de pacientes com parasitológico negativo para S. stercoralis 
e positivo para outras parasitoses intestinais no ELISA, utilizando antígeno com tratamento 
(ELISA-IgG-CM) e sem tratamento com metaperiodato de sódio (ELISA-IgG-SM).  

 

*Soros de pacientes com parasitológico de fezes positivo apenas para um helminto. 
Fonte: Autora 
 

 Reatividade cruzada com outros parasitos 
 ELISA-IgG-CM ELISA-IgG-SM 

*Soros  N° de 

amostras 

positivas 

(Total) 

(%) 

 

N° de 

amostras 

positivas 

(Total) 

(%) 

Schistosoma mansoni 5 (10) 50% 2 (10) 20% 

Ancilostomídeos 3 (10) 30% 2 (10) 20% 
Trichuris trichiura 1 (10) 10% 1 (10) 10% 
Trichostrongylus sp. 1 (9) 11,1% 0 (9) 0% 
Ascaris lumbricoides 1 (9) 11,1% 0(9) 0% 
Enterobius vermicularis 0 (2) 0% 0 (2) 0% 
Total 11 (50) 22% 5 (50) 10% 
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Figura 5 – Níveis séricos de IgG anti-S. stercoralis em indivíduos com S. stercoralis e com outros 

enteroparasitos detectados no ELISA, utilizando antígeno tratado com metaperiodato de 
sódio (ELISA-IgG-CM) e sem tratamento (ELISA-IgG-SM). Foram testados 148 soros 
diluídos de 1:100: 50 soros de pacientes com estrongiloidíase no ELISA-IgG-CM ( ) e no 
ELISA-IgG-SM ( ); 50 soros de pacientes com outras parasitoses intestinais no ELISA-
IgG-CM (  ) e no ELISA-IgG-SM ( ); 48 soros negativos (35 soros de recém-nascidos e 
13 de indivíduos adultos saudáveis) no ELISA-IgG-CM ( ) e no ELISA-IgG-SM ( ). 
Fonte: Autora 

5.4.2. ELISA para detecção de IgE anti-S. stercoralis, utilizando antígeno 

tratado e não tratado com metaperiodato de sódio  

A frequência de pacientes com estrongiloidíase, confirmada pelo parasitológico de 

fezes, apresentando anticorpos IgE reativos ao antígeno de S. stercoralis sem tratamento 

com metaperiodato de sódio (ELISA-IgE-SM) acima do limite de corte foi de 80 % (40/50), 

enquanto no ELISA com antígeno tratado com metaperiodato de sódio (ELISA-IgE-CM) foi 

de 74% (37/50), não apresentando diferenças significativas na sensibilidade entre os 

ensaios, (Teste t pareado, p > 0,05). Entretanto, a média das densidades ópticas dos soros de 

pacientes com S. stercoralis no ELISA-IgE-CM (1,33± 0,41) foi menor que a média das 

densidades ópticas dos mesmos soros no ELISA sem tratamento com metaperiodato de 

sódio (ELISA-IgE-SM) (1,47± 0,49) (Figura 5). Os resultados das especificidades do 

ELISA-IgE-CM foi de 75,5% e do ELISA-IgE-SM foi de 83,7% (p >0,05). A presença das 

reações cruzadas no ELISA-IgE-SM foi de 30% (15/50), enquanto no ELISA-IgE-CM foi 

de 46% (23/50). O maior número de reatividades cruzadas foi observado nos soros de 

pacientes com Schistosoma mansoni e ancilostomídeos (Tabela 6). 
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Figura 6 – Níveis séricos de IgE anti-S. stercoralis em indivíduos com estrongiloidíase ou com outros 
enteroparasitos detectados no ELISA, utilizando antígeno tratado com metaperiodato de 
sódio (A, ELISA-IgE-CM) e sem tratamento (B, ELISA-IgE-SM). Reação sorológica de 
148 soros: 50 soros de pacientes com estrongiloidíase no ELISA-IgE-CM ( ) e no ELISA-
IgE-SM ( ); 50 soros de pacientes com outras parasitoses no ELISA-IgE-CM ( ) e no 
ELISA-IgE-SM ( ); 48 soros negativos (35 soros de recém-nascidos e 13 de indivíduos 
adultos saudáveis) no ELISA-IgE-CM ( ) e no ELISA-IgE-SM ( ). 
Fonte: Autora 

 

Tabela 6 – Reatividade cruzada dos soros de pacientes com parasitológico negativo para S. stercoralis e 
positivo para outras parasitoses intestinais no ELISA, utilizando antígeno de larvas de S. 

stercoralis tratado (ELISA-IgE-CM) ou não com metaperiodato de sódio (ELISA-IgE-SM).  

*Soros de pacientes com parasitológico de fezes positivo para apenas um helminto intestinal 
Fonte: Autora 

 

A análise da reatividade entre o grupo de pacientes com S. stercoralis e de indivíduos 

sadios e entre o grupo de soros de pacientes com S. stercoralis e de pacientes com outras 

parasitoses demonstrou diferenças significativas, tanto no ELISA-IgE-SM (p < 0,05) como no 

ELISA-IgE-CM (p < 0,05). 

Reatividade cruzada com outros parasitos 
  ELISA-IgE-CM ELISA-IgE-SM 

*Soros N° de 
amostras 
positivas 
(Total) 

 (%) N° de 
amostras 
positivas 
(Total) 

 (%) 

Schistosoma mansoni 7 (10) 70% 5(10) 50% 

Ancilostomídeos 6 (10) 60% 4 (10) 40% 

Trichuris trichiura 6(10) 60% 2 (10) 20% 

Trichostrongylus sp. 1 (9) 11, 1% 1 (9) 11,1% 

Ascaris lumbricoides 3 (9) 33,3% 3 (9) 33,3% 

Enterobius vermicularis 0 (2) 0% 0 (2) 0% 

Total 23 (50) 46% 15 (50) 30% 
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5.5. EFEITO DA ABSORÇÃO DE IgG DOS SOROS NA DETECÇÃO DE IgE 

ANTI-S. stercoralis 

Com o objetivo de elevar a sensibilidade do ELISA para detecção de IgE anti-S 

stercoralis utilizando antígeno sem tratamento com metaperiodato, os soros de pacientes 

infectados com S. stercoralis foram tratados com RF- absorbent (Materiais e Métodos, item 

4.4.4), para depleção de IgG. O número de soros absorvidos reativos ao antígeno de S. 

stercoralis sem tratamento com metaperiodato de sódio aumentou de 45% (7/20) para 75% 

(15/20), demonstrando diferença estatisticamente significante através do teste Fisher (p < 

0,05). No entanto, ocorreu também um aumento do número de reações cruzadas de 63,0% 

(17/27) para 88,9% (24/27) (Figura 6). 

Pela comparação múltipla do teste de Dunn (ANOVA), a análise dos resultados entre 

os grupos de soros testados no ELISA para detecção de IgE (pacientes com S. stercoralis 

versus indivíduos normais; pacientes com S. stercoralis versus pacientes com outras 

parasitoses intestinais) demonstrou diferenças significativas (p < 0,05). No entanto, a análise 

entre o grupo de soros absorvidos de pacientes com S. stercoralis com o de pacientes com 

outras parasitoses não demonstrou diferença significativa (p > 0,05). 
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Figura 7 – Níveis séricos de IgE anti-S. stercoralis em indivíduos com estrongiloidíase ou com outros 
enteroparasitos detectados no ELISA, utilizando soros absorvidos e não absorvidos com 
RF-Absorbent. Reação sorológica de 59 soros: 20 soros de pacientes com S. stercoralis 
absorvidos ( ) e sem absorver ( ), 27 soros de pacientes com outras parasitoses 

intestinais absorvidos ( ) e sem absorver ( ) e 12 soros de indivíduos saudáveis (7 soros 

de recém-nascidos e 5 de indivíduos adultos) absorvidos ( ) e sem absorver ( ) . 
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6. DISCUSSÃO 

O diagnóstico definitivo da estrongiloidíase geralmente é feito por meio da detecção 

de larvas nas fezes. No entanto, o S. stercoralis é um dos parasitos intestinais mais difíceis de 

ser diagnosticado, devido à baixa carga parasitária e a eliminação intermitente das larvas nas 

infecções subclínicas, assim a verdadeira prevalência de S. stercoralis é subestimada 

(DREYER et al., 1996; UPARANUKRAW et al., 1999). No Brasil, a frequência das 

infecções por S. stercoralis e outros parasitos podem variar consideravelmente, dependendo 

da população estudada, da eficiência da técnica de diagnóstico e do número de amostras 

analisadas (MACHADO; COSTA-CRUZ, 1998; OLIVEIRA et al., 2002; JARDIM- 

BOTELHO et al., 2008; FONSECA et al, 2010). No presente estudo, a frequência da infecção 

para o S. stercoralis foi de 6,6% e para os ancilostomídeos de 7,2%, semelhantes às 

encontradas em outros estudos (SANTOS et al., 2007; MACHADO et al., 2010). 

O método da cultura em placas de agar (CPA) é considerado mais eficiente para 

detecção de larvas de nematódeos do que os outros métodos convencionais, adotados em 

laboratórios clínicos (ARAKAKI et al., 1988, ARAKAKI et al., 1990; DE KAMINSKY, 

1993; MARCHI BLATT; CANTOS, 2003, HIRATA et al., 2007). Neste estudo, os métodos 

de Baermann-Moraes e o de sedimentação espontânea falharam em detectar 11 e 29 casos de 

estrongiloidíase, respectivamente, que foram diagnosticados pela cultura em placa de ágar. A 

CPA também foi mais eficaz do que os métodos de sedimentação espontânea e de que o de 

Baermann-Moraes para o diagnóstico da ancilostomíase, confirmando dados da literatura 

(KOGA et al.,1990; DREYER et al., 1996;. KNOPP et al., 2008).  

Apesar da comprovada eficácia da CPA, o método de Bermann-Moraes identificou 

dois casos positivos para S. stercoralis, que não foram diagnosticados pela CPA, indicando 

que o uso de dois métodos simultâneos torna o diagnóstico mais eficiente. A elevada 

sensibilidade da CPA para o diagnóstico da estrongiloidíase pode ser devido a maior 

sobrevivência das larvas no gel e o encontro de estágios de vida livre do nematódeo liberando 

as larvas (SALAZAR et al., 1995; MARCHI BLATT; CANTOS, 2003). Além disso, vários 

estudos demonstram que a utilização de amostras múltiplas aumenta a sensibilidade do 

diagnóstico parasitológico, devido a intermitência da eliminação dos ovos e/ou larvas de 

helmintos nas fezes (NIELSEN; MOJON, 1987; LIU; WELLER, 1993; HIRATA et al., 

2007). Mesmo utilizando apenas uma amostra para o diagnóstico da estrongiloidíase, a CPA é 
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bastante sensível, porém, demanda mais tempo para liberação dos resultados, tem custo mais 

elevado do que os métodos parasitológicos convencionais, além de maior risco de infecções 

percutâneas, pela presença das larvas filarióides, razões pelas quais os laboratórios clínicos 

não a adotam. Uma forma de evitar o contato mais direto com as larvas, eliminando a etapa de 

lavagem da placa, pode ser através da realização do diagnóstico pela observação microscópica 

dos diferentes padrões de migração, ainda pouco explorado. Também o tempo de incubação 

associado à presença dos padrões de migração pode sugerir a diferenciação ente os parasitos, 

uma vez que a maioria das amostras positivas para os ancilostomídeos levou mais tempo para 

se tornar positiva do que as amostras positivas para o S. stercoralis, confirmando dados da 

literatura (JONGWUTIWES et al., 1999 ). 

Tanto as larvas do S. stercoralis como as dos ancilostomídeos descrevem caminhos no 

agar, no entanto as características desses caminhos são diferentes entre estes parasitos 

(ARAKAKI et al., 1990; JONGWUTIWES et al., 1999). Para o S. stercoralis o movimento é 

retilíneo com mudanças suaves de direção, enquanto para os ancilostomídeos é irregular com 

mudanças abruptas de direção (JONGWUTIWES et al., 1999). Nesse estudo, o diagnóstico de 

110 pacientes infectados com Strongyloides stercoralis, 89 com ancilostomídeos e 3 com 

ambas as infecções, realizado previamente pelo Bermann-Moraes foi reavaliado, com 

amostras de fezes frescas, pela observação dos padrões de migração das larvas nas CPAs e 

pelo Baermann-Moraes. Os resultados mostraram concordância entre os padrões de migração 

e as características morfológicas de 95,7% (110/115) para o S. stercoralis, e de 96,7% (89/92) 

para os ancilostomídeos e de 100% (3/3) para ambos os parasitos estudados, confirmando a 

possibilidade da diferenciação entre eles, como sugerido em outro estudo (DOS SANTOS 

NETO,1993). 

Os padrões de migração deixados pelas larvas de S. stercoralis no gel foi evidenciado 

em 87% das amostras (100/115), com dois dias de incubação das CPAs, enquanto para os 

ancilostomídeos apenas 6,5% (3/92) foram positivas, permitindo assim a caracterização do S. 

stercoralis com menos tempo de incubação das placas. Isto se deve ao fato de que os ovos de 

S. stercoralis sofrem eclosão no intestino, no momento da oviposição da fêmea e as larvas são 

liberadas nas fezes, enquanto os ovos de ancilostomídeos requerem um tempo mais 

prolongado para eclosão, liberação das larvas e consequente aparecimento dos caminhos 

(ARAKAKI et al.,1990, JONGWUTIWES et al., 1999). O diagnóstico das amostras positivas 

para S. stercoralis e para os ancilostomídeos que não foi confirmado pelos caminhos 4,3% 

(5/115) e 3,3% (3/92), respectivamente, foi realizado no quarto dia de incubação das CPAs, 
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dificultando a visualização dos padrões de migração das larvas, pelo intenso crescimento de 

colônias de bactérias. Portanto, o tempo de incubação pode ser um indicativo de diferenciação 

entre os parasitos. 

A escolha de um método para o diagnóstico parasitológico de rotina deve levar em 

conta a sensibilidade, como também, o tempo de realização e os custos. Os resultados aqui 

apresentados mostraram que o método da CPA é o mais sensível para o diagnóstico de larvas 

de nematódeos e que a utilização do padrão de migração das larvas, associada ao tempo de 

incubação torna o diagnóstico mais preciso, rápido e de fácil execução. 

Devido às dificuldades de acesso dos pacientes ao laboratório, além das dificuldades 

fisiológicas relacionadas com a coleta da amostra e o transporte em poucas horas, a realização 

do diagnóstico parasitológico da estrongiloidíase tem sido negligenciado. Até o momento, não 

existe uma alternativa viável para o diagnóstico, com elevada sensibilidade, utilizando fezes 

conservadas. Tanto o diagnóstico através da CPA quanto do Baermann-Moraes se baseia na 

viabilidade das larvas e a utilização de fezes conservadas dificulta a realização dos métodos. 

A utilização de amostras conservadas a 4ºC poderia facilitar o diagnóstico, através destes 

métodos, porém não existem estudos prévios que comprovem a viabilidade das larvas em 

fezes refrigeradas. Os dados obtidos neste estudo demonstram que o diagnóstico da 

estrongiloidíase tanto pela CPA quanto pelo método de Baermann-Moraes reduz a 

sensibilidade em aproximadamente 50%, quando as amostras foram refrigeradas por 24 horas. 

As sensibilidades dos métodos foram reduzidas consideravelmente com o prolongamento do 

tempo de refrigeração, indicando que o uso de fezes mantidas a 4°C não é recomendado para o 

diagnóstico da estrongiloidíase. Nas CPAs, 17 amostras (23%) permaneceram positivas após 

72 horas de refrigeração, enquanto no Baermann-Moraes apenas 12 (16,7%). Provavelmente 

estes pacientes tinham uma elevada carga parasitária ou até uma hiperinfecção, onde o 

material fecal já continha algumas larvas em estágios intermediários ou filarióides, que 

possivelmente são mais resistentes a baixas temperaturas, contribuindo para a manutenção da 

positividade dos métodos utilizados. 

Muitos casos de infecção por S. stercoralis não são diagnosticados quando os métodos 

convencionais são utilizados. Um método parasitológico sensível como a CPA deve ser 

recomendado na rotina dos laboratórios clínicos. Além de ser um método de baixo custo em 

relação aos imunológicos, é de fácil execução e a observação dos caminhos associado ao 

tempo de incubação evita o contato direto com as larvas filarióides, além de reduzir o tempo 

de diagnóstico. 
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Nas infecções subclínicas, os pacientes possuem uma carga parasitária baixa, 

dificultando ainda mais o encontro das larvas. Assim, a utilização de testes sorológicos pode 

ser uma alternativa, principalmente para o diagnóstico preventivo da estrongiloidíase 

disseminada em pacientes imunossuprimidos. 

Neste estudo, a sensibilidade do ELISA para detecção de IgG anti-S. stercoralis variou 

de 72% a 76% e a especificidade de 91,8 % a 92,8%, semelhante aos dados relatados na 

literatura (GENTA,1988; SCHAFFEL et al., 2001; SUDARSHI et al., 2003; NEWBERRY et 

al., 2005). Por outro lado, outros estudos demonstraram sensibilidades mais elevadas, acima 

de 90% (COSTA-CRUZ et al., 1999; KOOSHA et al., 2004; VAN DOORN et al., 2007; 

RAMANATHAN et al., 2008). Estas diferenças se devem, possivelmente, as diferentes 

populações estudadas, ao estágio da doença, ou ainda as variações do imunoensaio; como tipo 

de antígeno, diluições dos soros e tipo de anticorpo conjugado (JOHNSTON et al., 2005). 

Um problema comum em ensaios para a detecção de anticorpos contra antígenos 

parasitários é a presença de reações cruzadas, principalmente em áreas com elevada 

prevalência de parasitoses. No ELISA para detecção de IgG, padronizado neste estudo, a 

percentagem de reações cruzadas variou de 8,7% a 10% (LIU ; WELLER, 1993) concordando 

com relatos da literatura (HUAMAN et al., 2003; MUCK et al., 2003; YORI et al., 2006; 

MOTA-FERREIRA et al., 2009). Esta reatividade cruzada pode está associada à similaridade 

antigênica entre os helmintos, a presença da infecção não diagnosticada e/ou a exposição 

prévia dos indivíduos que vivem em áreas com elevada prevalência de helmintos intestinais 

(NEVA et al.,1981; SCHAFFEL et al., 2001; SANTOS et al., 2007). Além disso, o 

diagnóstico através da pesquisa de IgG não diferencia uma infecção recente de uma infecção 

crônica ou exposição prévia (LIU; WELLER, 1993), podendo os níveis de IgG antígeno-

específico persistir por um tempo prolongado, na ausência de reexposição (MAIZELS et 

al.,1993; LINDO et al.,1996, KARUNAJEEWA et al., 2006). 

Dados da literatura indicam que a presença IgE circulante pode ser um marcador de 

infecção recente. Além disso, a pesquisa de IgE tem mostrado maior especificidade em 

relação a de IgG, com redução do número de reatividade cruzada com outros parasitos 

intestinais (CONWAY et al., 1993). Os dados aqui apresentados, demonstram que a 

sensibilidade do ELISA para pesquisa de IgE foi de 74% e a especificidade foi de 97,9%, 

concordando com outros estudos (NEVA et al.,1981; CONWAY et al., 1993; 

UPARANUKRAW et al., 1999; SCHAFFEL et al., 2001). No entanto, não ocorreu redução da 

reatividade cruzada para outros helmintos, o que pode ser explicado pela exposição frequente 



50 
 

dos pacientes a infecção pelo S. stercoralis e manutenção de uma carga parasitária baixa, não 

sendo diagnosticada através da pesquisa das larvas. Vale ressaltar que os pacientes com 

pesquisa de IgE positiva e com diagnóstico parasitológico negativo devem ser encaminhados 

para a reavaliação frequente, quanto ao diagnóstico parasitológico. Principalmente, aqueles 

com a imunidade comprometida. 

A presença de resultados falso-negativos no ELISA aqui padronizado, pode ser 

atribuída a produção de baixos níveis de anticorpos, indetectáveis no imunoensaio, devido a 

baixa carga parasitária nas infecções crônicas. Na estrongiloidíase disseminada, os pacientes 

geralmente possuem baixos níveis de IgE circulantes e na maioria das vezes a pesquisa de IgE 

é negativa (HAYASHI et al.,1997, ATKINS et al.,1998, PORTO et al.,2001, CARVALHO; 

PORTO, 2004 ). 

A absorção dos soros com antígenos de outros helmintos tem sido utilizada para 

reduzir as reações cruzadas nos ensaios para detecção de anticorpos anti-parasitos específicos 

(CONWAY et al., 1993). Porém, as dificuldades em obtenção de antígenos de vários 

helmintos, exigindo muitas vezes modelos experimentais, tornam esta abordagem inviável 

para o imunodiagnóstico. Alguns trabalhos demonstram que o tratamento de antígenos 

parasitários com metaperiodato de sódio (NaIO4) oxida os grupos hidroxila dos açúcares a 

aldeídos em pH ácido, reduzindo os epitopos glicosilados, e consequentemente as reações 

inespecíficas (ALARCÓN DE NOYA et al., 2000). Atta et al. (2004), observaram uma 

redução da reatividade cruzada entre o antígeno de Schistosoma mansoni com os soros de 

pacientes infectados com outras parasitoses, quando o antígeno foi tratado com metaperiodato 

de sódio. Também, no imunodiagnóstico da equinococose, a oxidação dos epitopos 

glicosilados reduziu a reatividade cruzada (ALARCÓN DE NOYA et al., 2000; KOUGUCHI 

et al., 2011). No presente estudo, os ELISAs para detecção de IgG e IgE anti-S. stercoralis, 

utilizando antígeno tratado e não tratado com metaperiodato de sódio, não mostrou diferenças 

significativas nas sensibilidades dos ensaios. Embora tenha ocorrido uma redução discreta na 

média das densidades ópticas dos soros positivos para S. stercoralis em relação aos soros 

normais. Esta observação sugere que a oxidação dos epitopos antigênicos glicosilados reduziu 

a imunorreatividade e, portanto são importantes no reconhecimento de anticorpos anti-S. 

stercoralis, como demonstrado previamente no imunodiagnóstico da hemoncocose e da 

teníase (SCHALLIG; VAN LEEUWEN, 1996; OBREGÓN- HENAO et al., 2001; 

VERVELD et al., 2003). 
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O tratamento do antígeno com metaperiodato de sódio pode modificar a reatividade 

cruzada dos soros de pacientes com parasitoses intestinais. Alarcón de Noya et al. (2000), 

demonstraram que a utilização de antígeno solúvel do ovo de Schistosoma mansoni, tratado 

com metaperiodato de sódio, diminuiu o número de reações cruzadas com os soros de 

pacientes infectados com outros parasitos. Kouguchi et al. (2011), também encontrou 

resultados semelhantes, na padronização do imunodiagnóstico da equinococose. No 

imunoensaio aqui padronizado, tanto para pesquisa de IgG como de IgE, o número de reações 

cruzadas foi mais elevado no ELISA tratado com metaperiodato de sódio, do que no ELISA 

sem tratamento, concordando com os dados de padronização do ELISA para diagnóstico da 

paracoccidioidomicose (ALBUQUERQUE et al., 2005). Estas diferenças de reatividade 

cruzada, após tratamento do antígeno com metaperiodato de sódio, possivelmente estão 

relacionadas à exposição de epitopos dos diferentes extratos antigênico parasitários, utilizados 

nos ensaios. 

Alguns trabalhos têm mostrado que IgE circulante tem um importante papel na 

resposta imune contra helmintos (MEEUSEN; BALIC, 2000), apesar de ser encontrada em 

baixa concentração. Assim a presença de IgG em concentrações elevadas pode competir com 

sítios específicos de ligação da IgE, subestimando a quantificação através do ELISA (RIHET 

et al., 1992). Neste estudo foi demonstrado que 20% dos soros de pacientes com 

parasitológico positivo para S. stercoralis foram negativos no ELISA, para detecção de IgE 

específica. Estes resultados falso-negativos possivelmente são devido as elevadas 

concentrações de IgG, que competem com os sítios de ligação da IgE. Buscando elevar a 

sensibilidade do ensaio, os soros falso-negativos foram depletados de IgG, o que demonstrou 

uma elevação da reatividade de 45% (7/20) para 75% (15/20), confirmando dados da 

literatura (MAMONI et al., 2001). Os soros que permaneceram como falso-negativos, podem 

ainda conter níveis de IgG, que não foram totalmente depletados com uma única absorção, ou 

ainda a depleção de IgG, eliminou IgE específica em forma de complexo com a IgG 

(SOUZA-ATTA et al.,1999; MAMONI et al., 2001). 

Souza-Atta et al.(1999), demonstraram que a absorção de IgG dos soros de pacientes 

com leishmaniose visceral e esquistossomose reduziu o número de reatividade cruzada no 

ensaio para detecção de IgE específica. Por outro lado, os resultados aqui apresentados 

mostram que a depleção de IgG dos soros de pacientes com outras parasitoses elevou o 

número de reações cruzadas, concordando com dados previamente publicados sobre o 

imunodiagnóstico da paracoccidioidomycose (MAMONI et al., 2001). Estas diferenças 
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podem estar relacionadas a infecções não diagnosticadas ou uma maior exposição dos 

epitopos antigênicos reconhecidos pela IgE, após a absorção de IgG. 

O ELISA para pesquisa de IgG e IgE anti-S. stercoralis pode ser utilizado no auxílio 

diagnóstico da estrongiloidíase, porém, não substitui o diagnóstico parasitológico. É 

recomendado em casos de pacientes de risco para a infecção, antes de terapia 

imunossupressora e em inquéritos epidemiológicos. 
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7. SUMÁRIO DE RESULTADOS  

Os resultados deste trabalho permitem concluir que: 

1. A cultura em placas de agar (CPA) foi o método mais sensível para a detecção das larvas 

de S. stercoralis, quando comparada com o método de Baermann-Moraes e o de 

sedimentação espontânea. 

2. O diagnóstico da estrongiloidíase pode ser realizado utilizando o padrão de migração das 

larvas nas CPAs, observando o tempo de incubação necessário para a visualização dos 

caminhos. 

3. A sensibilidade dos métodos parasitológicos de Baermann-Moraes e da CPA, para a 

pesquisa de larvas de S. stercoralis, foi reduzida após o armazenamento das amostras de 

fezes a 4°C.  

4. No ELISA para detecção de IgG a sensibilidade variou de 72 a 76%, não apresentando 

diferenças significativas quando o antígeno foi tratado com metaperiodato de sódio. A 

especificidade encontrada no ensaio com metaperiodato de sódio foi de 75,5% enquanto 

no ensaio sem a utilização de metaperiodato de sódio foi de 83,6 %.  

5. O ELISA para pesquisa de IgE apresentou sensibilidade de 80%. Quando o antígeno foi 

tratado com metaperiodato de sódio decresceu para 74%. Não foi observada variações das 

especificidades entre os ensaios.  

6. O número de reações cruzadas no ELISA para pesquisa de IgE utilizando antígeno sem 

tratamento com metaperiodato foi de 30%, enquanto no ensaio com tratamento foi de 46 

%.  

7. A depleção de IgG dos soros falso-negativos elevou a sensibilidade do ELISA para 

detecção de IgE. No entanto, também ocorreu elevação do número de reatividades 

cruzadas com os soros de pacientes com outras parasitoses intestinais. 
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8. CONCLUSÕES 

A cultura em placa de agar (CPA) foi o método mais sensível para o diagnóstico da 

estrongiloidíase e através da observação do padrão de migração foi possível realizar a 

diferenciação entre as larvas de S. stercoralis e ancilostomídeos. O ELISA para a detecção de 

anticorpos circulantes reativo ao antígeno bruto de S. stercoralis reagiu com soros de 

pacientes com estrongiloidíase e com outras parasitoses intestinais, não havendo redução da 

reatividade cruzada quando o antígeno foi tratado com metaperiodato de sódio. A utilização 

de um grupo de antígenos imunodominantes específicos pode elevar a sensibilidade e 

especificidade do ensaio. 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 
(Obrigatório para Pesquisa Científica em Seres Humanos – Resolução n° 01 de 
13.6.1988 – CNS) 

Instituição: Laboratório de Parasitologia Clínica, Faculdade de Farmácia, Universidade 
Federal da Bahia. Avenida Barão de Geremoabo, Campus Universitário de Ondina, s/n. 
Ondina, Salvador-BA.  
Projeto: Desenvolvimento e implantação de métodos parasitológicos e imunológicos para o 
diagnóstico da estrongiloidíase  
Pesquisadores responsáveis:  
 Neci Matos Soares  
O Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Farmácia está realizando uma pesquisa para 
melhorar os métodos de diagnóstico de uma parasitose intestinal, chamada estrongiloidíase. 
Esta doença é transmitida por um verme que pode causar problemas gastrointestinais e 
respiratórios, mas também, pode não causar nenhuma doença.  
Este estudo pode contribuir para melhorar a saúde da população a sua participação não traz 
nenhum prejuízo ou risco para a sua pessoa, uma vez que as amostras utilizadas na pesquisa 
são as mesmas solicitadas pelo seu médico, para a realização dos seus exames. Se o Sr (a) 
concordar em participar deste estudo serão utilizada as suas fezes e o seu soro. A sua 
participação poderá trazer benefícios imediatos ao seu problema, auxiliando no seu 
tratamento, pois os resultados dos testes serão encaminhados para o médico ou ao próprio 
paciente.  
O Sr (a) poderá recusar-se a participar do estudo agora, ou em qualquer momento, sem que 
isto lhe traga qualquer constrangimento ou penalidade da instituição que está realizando esta 
pesquisa. Sua identidade será preservada e nenhum resultado obtido com esta pesquisa 
conterá o seu nome.  
Os pesquisadores responsáveis por este projeto estarão à disposição para esclarecer qualquer 
dúvida ou questão que o Sr (a) tenha em relação a este estudo.  
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas que garantiu sua aprovação 
quanto ao conteúdo ético deste trabalho.  
Declaro que li este consentimento e que de livre e espontânea vontade, concordei em 
participar desta pesquisa.  

Nome:____________________________________________________________________  

Assinatura:________________________________________________________________  

Salvador (BA), ___________________  


