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RESUMO 
 

As técnicas de Kato-Katz (método padrão-ouro) e ELISA são dois métodos utilizados para 

diagnóstico da esquistossomose mansônica em áreas endêmicas para doença. O primeiro 

possui baixo custo e alta especificidade, porém, possui baixa sensibilidade aumentando os 

resultados falsos negativos. O segundo possui boa sensibilidade e pela alta imunogenicidade 

das infecções por Schistosoma, pode ser utilizado em conjunto com o primeiro na detecção e 

controle de cura da enfermidade. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar os métodos de Kato-Katz a partir da 

contagem de ovos nas fezes e ELISA pela dosagem de anticorpos no soro de pacientes 

infectados pelo S. mansoni antes e após 6, 8 e 10 meses da terapêutica com praziquantel.  

Os dois testes diagnósticos foram realizados em 38 indivíduos saudáveis e 38 indivíduos 

infectados por S. mansoni de áreas endêmicas e 29 indivíduos saudáveis de áreas não 

endêmicas. Dois examinadores realizaram a contagem de ovos nas fezes de todos os 

indivíduos sendo obtido o numero de ovos por grama de fezes (Opg). Para o ELISA foi 

utilizado antígeno de verme adulto (AVA) de S. mansoni. Ambos os testes foram realizados 

antes do tratamento em todos os indivíduos e três vezes após o tratamento nos indivíduos 

infectados. O teste t-Student ou ANOVA para dados pareados foram usados para análise 

estatística dos grupos, e para testar as diferenças encontradas pelo ANOVA foi aplicado o 

Least Significant Difference (LSD). Todas as conclusões foram baseadas no nível de 

significância de 5%. 

Comparado aos grupos controle, pacientes infectados revelaram níveis elevados de Opg e 

anticorpos IgG AVA-ELISA (p<0,001). Observou-se nos três intervalos pós-tratamento, 

diminuição nos níveis de IgG e nos valores de Opg (p<0,001) com contagens negativas de 

ovos a partir do 8º mês. No 10º mês pós-tratamento, os níveis de IgG encontrados no ELISA 

não diferenciaram significativamente dos valores dos grupos controle, ou seja, retornaram a 

valores considerados basais.  

A obtenção de valores nulos de Opg a partir do 8º mês e o declínio dos valores do ELISA aos 

valores do grupo controle no 10º mês demonstrou a eficácia do tratamento em zonas 

endêmicas e a utilidade do uso conjunto das duas técnicas como controle de cura. 

 

Palavras - chave: Schistosoma mansoni, Kato-Katz, ELISA, Áreas endêmicas. 



 

ABSTRACT  

 
The technique of Kato-Katz (gold standard method) and ELISA are two methods used for 

diagnosis of Schistosoma mansoni in endemic areas for the disease. The first is low cost and 

high specificity however, has low sensitivity by increasing the false negative results. The 

second has good sensitivity and the high immunogenicity of Schistosoma infections can be 

used in conjunction with the first method in the detection and control of cure of the disease.  

The objective of this study was to evaluate the methods of Kato-Katz by the egg counts and 

ELISA by antibody levels in serum in patients infected with S. mansoni before and after 6, 8 

and 10 months of therapy with praziquantel. 

The two diagnostic tests were performed in 38 healthy subjects and 38 individuals infected 

with S. mansoni from endemic areas and 29 healthy individuals from non-endemic areas. Two 

examiners performed reading of the feces of all subjects was obtained the number of eggs per 

gram of feces (Epg). 

For the ELISA was used adult worm antigen (AWA) of S. mansoni. Both tests were 

performed before treatment in all subjects and three times after treatment in infected 

individuals. The t-Student test or ANOVA for paired data were used for statistical analysis of 

groups, and to test the differences found by ANOVA was applied Least Significant Difference 

(LSD). All conclusions were based on a significance level of 5%.  

Compared to control groups, infected patients showed high levels of Epg and IgG AWA-

ELISA (p <0.001). Was observed in three intervals post-treatment decrease in the levels of 

IgG and the values of Epg (p <0.001) with negative scores of eggs from the 8th month. After 

10 months post-treatment, the levels of IgG found in the ELISA did not differentiate 

significantly from the control groups, in other words, returned to baseline considered values. 

Obtaining null values of Epg from the 8th month and the decline of the values of ELISA 

values in the control group at 10 months demonstrated the effectiveness of treatment in 

endemic areas and the desirability of utilizing both technical as a control of cure. 

 

Keywords: Schistosoma mansoni, Kato-Katz, ELISA, Endemic areas. 
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A pesquisa de ovos do Schistosoma mansoni em fezes pela técnica de Kato-

Katz é o método mais tradicional e usual para o diagnóstico da esquistossomose 

mansônica, dentre as técnicas laboratoriais disponíveis na atualidade. Este teste tem 

caráter quantitativo, baixo custo e é de simples execução, sendo considerado o 

padrão-ouro diagnóstico desta enfermidade tropical (Katz; Chaves; Pelegrino, 1972). 

Dentre as vantagens que este exame apresenta, tem-se a sua alta especificidade e 

baixa sofisticação em aparelhagem, além de não requerer alto grau de 

especialização técnica pessoal para sua análise em áreas de alta endemicidade. No 

entanto, é bem estabelecida a sua baixa sensibilidade, uma vez que a contagem de 

ovos pode ser inexata devido a fatores tais como: pouco material analisado, desigual 

distribuição de ovos nas fezes (Ye et al., 1998) , grandes variações diárias na 

excreção de ovos (Engels et al.,1996), falta de postura de ovos logo após o 

tratamento anti-esquistossoma, dentre outros (Brinkman et al.,1988).  

Em muitos indivíduos com manifestações leves e pouco específicas, a 

doença não é detectada e esse fato aumenta o número de resultados falsos 

negativos quando se emprega somente o Kato-Katz como método de escolha 

(Ebrahim et al., 1997; Alarcon de Noya et al., 1999). A sensibilidade e a acurácia 

deste método podem ser melhoradas com o aumento da quantidade de material 

e/ou do número de amostras examinadas e pessoal especializado na leitura das 

laminas. Contudo, isso elevaria o custo deste exame (Doenhoff et al., 2004), 

tornando-o não mais tão atrativo para uso em rotina.  

Algumas destas dificuldades poderiam ser contornadas com a adoção de uma 

técnica imunodiagnóstica, visto que as infecções por Schistosoma são altamente 

imunogênicas, e a presença de anticorpos anti-Schistosoma ou a resposta 

imunológica mediada por células é facilmente demonstrada em indivíduos 

infectados. Muitos ensaios têm sido usados para exibir tais reatividades, incluindo 

reações de hipersensibilidade na pele, fixação do complemento, imunofluorescência 

e hemaglutinação indiretas, radioimunoensaio, e testes de floculação e precipitação. 

Atualmente, ELISA é o mais usado (Doenhoff et al., 2004). 

Vários testes imunológicos usando antígenos brutos ou purificados de vermes 

adultos e ovos foram desenvolvidos nas últimas décadas para detectar anticorpos 

anti-S. mansoni e alguns deles têm sido propostos para avaliação do tratamento 

contra esta patologia (Vendrame et al., 2001). Sabe-se que vermes adultos têm a 

vantagem de ser a fonte de material antigênico mais abundante e de fácil obtenção. 
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Extratos brutos de vermes adultos funcionam bem em ELISA (Maddison et al., 

1985), e demonstram, geralmente, maior sensibilidade e especificidade do que os de 

larvas do parasito (McLaren et al., 1978). 

Alguns estudos mostram uma diminuição nos níveis de anticorpo anti-

Schistosoma em diferentes intervalos de tempo. Roberts et al. (1987) observaram 

diminuição logo após o tratamento específico. Vendrame et al.  (2001) e Doenhoff et 

al. (2003) após  6 meses, enquanto Gazzinelli et al. (1985) revelam a persistência de 

níveis elevados de anticorpos até 18 meses pós-tratamento. Esta permanência seria 

justificada pela dosagem das drogas utilizadas nos tratamentos de rotina, que pode 

não eliminar a infecção por completo (Doenhoff et al., 1998), apenas reduzindo 

abaixo dos níveis detectáveis a contagem de ovos excretados e a concentração de 

antígeno circulante, deixando, porém, resíduo de infecção suficiente para manter a 

positividade para os anticorpos.  

Estudos sugerem ainda que os títulos de anticorpos diminuam 

proporcionalmente à redução na intensidade da infecção após o tratamento, em 

diferentes intervalos de tempo. (Doenhoff et al., 1998; Doenhoff et al., 2003) Assim, 

o estabelecimento de um ensaio para dosagem e acompanhamento dos títulos 

destes anticorpos antes e após o tratamento desta doença, dentro de intervalos 

regulares de tempo, poderia fornecer informações úteis sobre a sua eficácia, 

indicando, por exemplo, em quanto tempo os níveis encontram-se próximos aos 

valores basais mais comumente encontrados após a implementação da terapêutica 

(Doenhoff et al., 2003). O tempo inicial de seis meses foi definido a partir dos 

resultados obtidos nos trabalhos de Vendrame et al., 2001 e Doenhoff et al., 2003 os 

quais utilizaram metodologia semelhante à utilizada no presente estudo. 

Diante do exposto, tem-se como objetivo avaliar a contagem de ovos pelo 

método de Kato-Katz e a dosagem de anticorpos em soro por ELISA antes e após 6, 

8 e 10 meses da terapêutica com praziquantel. 

 

 

 

 



POROCA, D.R. Avaliação de Kato-Katz e ELISA em pacientes infectados pelo...    17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA  



POROCA, D.R. Avaliação de Kato-Katz e ELISA em pacientes infectados pelo...    18 

Introdução 
 

Na classe Trematoda, encontra-se a família Schistomatidae, que apresenta 

sexos separados e são parasitos de vasos sanguíneos de mamíferos e aves. Essa 

família é dividida em duas subfamilias: Bilharzielinae e Schistosomatinae. Na 

primeira, encontramos os vermes sem dimorfismo sexual, que parasitam aves e 

alguns mamíferos domésticos ou silvestres (patos, gansos, búfalos, bovinos etc.), 

portanto, sem interesse médico direto. Na segunda, estão incluídos os que 

apresentam um nítido dimorfismo sexual e com espécies que parasitam o homem e 

animais (Neves, 2004).  

Foi Bilharz, em 1852, quem descreveu um parasito intravascular durante 

necropsia de um rapaz, para o qual deu o nome de Distomum haematobium. 

Posteriormente, Weinland (1858) denominou o gênero deste helminto de 

Schistosoma, uma vez que o macho apresenta o corpo fendido (schisto = fenda; 

soma = corpo), sendo esta designação aceita até hoje. O nome fenda é algo 

incorreto, uma vez que o sulco e na realidade formado pelas extremidades laterais 

do macho, que se dobram no sentido ventral. A denominação da espécie 

Schistosoma mansoni foi dada em 1907, por Sambon. As observações desse autor, 

que o levaram a criar uma espécie nova, foram independentemente vistas por Pirajá 

da Silva, na Bahia, na mesma época, que a denominou Schistosoma americanum 

(Neves, 2004). 

Sambon, em Londres, examinando poucas amostras fecais adiantou-se e 

descreveu a nova espécie, que, entretanto, não foi muito aceita na época. Pirajá da 

Silva, fazendo numerosos exames de fezes e necrópsias, pôde confirmar que o 

Schistosoma que produzia ovos com esporão lateral vivia nas veias mesentéricas e 

era realmente uma espécie distinta. Os trabalhos de Pirajá da Silva dirimiram todas 

as dúvidas, mas a denominação da espécie coube a Sambon (Neves, 2004).  

As espécies do gênero Schistosoma, que têm importância epidemiológica em 

medicina humana são: S. haematobium, S. japonicum, S. mekongi, S. intercalatum e 

S. mansoni. Este último é o agente da esquistossomose intestinal ou moléstia de 

Pirajá da Silva, ocorrendo na África, Antilhas e América do Sul. No Brasil, a doença 

é popularmente conhecida como "xistose", "barriga-d'água" ou "mal-do-caramujo", 
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atingindo milhões de pessoas, sendo essa área uma das maiores regiões endêmica 

de todo o globo. (Neves, 2004) 

Na natureza, numerosas e complexas adaptações devem ser feitas pelos 

parasitos, cujos ciclos biológicos envolvem acomodações alternadas a ambientes 

tão diferentes como a água e o meio interno de seus hospedeiros. Estas adaptações 

só são parcialmente compreendidas e suas elucidações oferecem um amplo e 

excitante campo de pesquisa, pois, em fases criticas do ciclo biológico, muitos 

parasitos podem ser suscetíveis a medidas de controle. Neste contexto, enquadra-

se o S. mansoni, que, apresentando um complexo ciclo biológico, representa uma 

notável interação adaptativa entre o parasito e seus hospedeiros intermediários e 

definitivos com o ambiente natural onde o ciclo ocorre (Neves, 2004). 

Ciclo de vida 
 

O ciclo biológico do S.mansoni (Figura 1), que é um parasito multicelular, foi 

descrito inicialmente por Lutz, no Brasil, e por Leiper, no Egito, independentemente. 

Trata-se de um ciclo complexo, pois é formado por duas fases parasitárias: uma no 

hospedeiro definitivo (vertebrado/homem) e outra no hospedeiro intermediário 

(invertebrado/caramujo). Há, ainda, duas formas larvárias de vida livre no meio 

aquático (cercaria e miracídio), que se alternam com as fases parasitárias. As etapas 

evolutivas consistem no verme adulto (macho e fêmea), ovo, miracídio, esporocisto, 

cercária e esquistossômulo. O ciclo evolutivo do parasito se completa, em condições 

favoráveis, em torno de 80 dias. No homem, ocorre a fase sexuada do ciclo e o 

período decorrido entre a penetração das cercárias e o encontro de ovos nas fezes é 

de cerca de 40 dias. No molusco, o ciclo é assexuado e dura, aproximadamente, 40 

dias (Rey, 1991). 

Os vermes adultos vivem nos vasos sangüíneos que ligam o intestino ao 

fígado (sistema porta-hepático) do hospedeiro vertebrado. Como não apresentam 

órgão copulador, a cópula ocorre pela justaposição dos orifícios genitais feminino e 

masculino, quando a fêmea está alojada no canal ginecóforo (fenda longitudinal, no 

macho, para albergar a fêmea e fecundá-la). As fêmeas fazem a postura no nível da 

submucosa. Cada fêmea põe cerca de 400 ovos por dia, na parede de capilares e 

vênulas, e cerca de 50% desses ganham o meio externo contaminando o meio 

ambiente e ao entrar em contato com a água, os ovos maduros eclodem e libertam 
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larvas ciliadas, denominadas miracídios. Enquanto, a outra parte dos ovos retorna a 

circulação sanguínea indo se acumular nos seguintes órgãos: Fígado; baço e 

eventualmente medula e cérebro. A postura ocorre nos vasos capilares do intestino 

do hospedeiro, quando então passam para a luz intestinal e são eliminados juntos 

com as fezes (Rey, 1991; Neves. 2004). Cinco anos é a vida média do S. mansoni; 

embora alguns casais possam viver mais de 30 anos eliminando ovos. Os ovos 

colocados nos tecidos levam cerca de uma semana para tomarem-se maduros 

(miracídio formado) (Neves, 2004). 

O miracídio é o primeiro estágio de vida livre do Schistosoma, possui formato 

oval e é revestido por numerosos cílios. Onde não há rede de esgotos e as fezes 

infectadas são lançadas indevidamente em rios e lagos, os miracídios têm a chance 

de nadar ao encontro do hospedeiro intermediário, o caramujo, dando continuidade 

ao ciclo evolutivo do parasito e, conseqüentemente, possibilitando a transmissão da 

parasitose ao homem (Rey, 1991). A capacidade de penetração restringe-se a cerca 

de oito horas após a eclosão e é notavelmente influenciada pela temperatura. O 

miracídio agita-se intensamente, com movimentos contráteis e rotatórios, 

comandados pelas vibrações ciliares e pela ação da musculatura subepitelial. Neste 

meio tempo, o conteúdo da glândula de penetração é descarregado e as enzimas 

proteolíticas iniciam sua ação de digestão dos tecidos moles do caramujo (Neves, 

2004). 

Ao penetrar nas partes moles do molusco, o miracídio perde parte de suas 

estruturas. As células remanescentes se reorganizam e, em 48 horas, transformam-

se em um saco alongado repleto de células germinativas. Esse saco é o esporocisto. 

As células germinativas sofrem diferenciação e os esporocistos secundários migram 

para as regiões do hepatopâncres e do ovotéstis do molusco, onde continuam a 

crescer e, pouco a pouco, os aglomerados celulares vão se diferenciando para 

formar as cercárias. Um único miracídio pode gerar de 100 a 300 mil cercárias, e 

cada miracídio já leva definido o sexo das cercárias que serão produzidas (Neves, 

2004). 

As cercárias, oriundas do esporocisto, ganham os espaços sanguíneos que 

envolvem o hepatopâncreas e ovotéstis, encaminham-se pela corrente circulatória 

que envolve o intestino posterior (reto) e chegam até a pseudobrânquia e o colar do 

manto. Aí provocam a formação de minúsculas vesículas no tegumento dos 

moluscos, ao romperem as vesículas, saem para o meio exterior. A cercária é uma 
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larva com corpo e cauda, adaptada à vida aquática. Na pele do homem, a 

penetração é consumada pela ação lítica e pela ação mecânica devido aos 

movimentos intensos da larva. Nesse processo, que pode durar até 15 minutos, a 

cercária perde sua cauda (Rey, 1991). Quando ingeridas com água, as que chegam 

ao estômago são destruídas pelo suco gástrico, mas as que penetram na mucosa 

bucal desenvolvem-se normalmente.   

Após a penetração, as larvas resultantes, denominadas esquistossômulos, 

adaptam-se as condições fisiológicas do meio interno, migram pelo tecido 

subcutâneo e, ao penetrarem num vaso, são levadas passivamente da pele até os 

pulmões, pelo sistema vascular sanguíneo, via coração direito e, posteriormente, 

migram para o fígado, onde esses pequenos vermes se alimentam e tornam-se 

adultos. Muitos deles são vencidos pelo sistema de defesa humano nesse percurso. 

Uma vez no sistema porta intra-hepático, os esquistossômulos se alimentam e se 

desenvolvem transformando-se em machos e fêmeas 25-28 dias após a penetração. 

Daí migram, acasalados, para o território da veia mesentérica inferior, onde farão 

oviposição, fechando o ciclo do parasita (Neves, 2004). 
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Figura 1.  Ciclo de transmissão do Schistosoma mansoni. A: vermes adultos copulando. B: ovos (da 
esquerda pra direita, S. haematobium, S. mansoni, S. japonicum). C: miracídio ciliado. D: caramujos 
hospedeiros intermediários (da esquerda da direita, Oncomelania, Biomphalaria, Bulinus). E: cercária 
(Fonte: Gryseels et al., 2006). 

 

Epidemiologia 
 

A transmissão desta doença depende da existência dos hospedeiros 

intermediários os quais, no Brasil, são caramujos do gênero Biomphalaria. A 

distribuição do B. glabrata abrange todos os estados do Nordeste e do sudeste do 

país e ainda o Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. O B. tenagophila é 

freqüentemente encontrado no sul do Brasil, enquanto o B. straminea está presente 

em todos os sistemas de drenagem do território brasileiro, sendo, inclusive, a 
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espécie mais importante na transmissão da esquistossomose no Nordeste do Brasil 

(FUNASA, 2002).  

A esquistossomose é um grande problema de saúde publica afetando mais 

de 200 milhões de indivíduos em todo mundo. Deste total, aproximadamente 120 

milhões são sintomáticos e 20 milhões apresentam a forma grave da infecção com 

uma estimativa de 200 mil mortes em 2003. Estes valores provavelmente são 

subestimados, desde que condições como anemia e baixa taxa de crescimento 

podem não ser reconhecidas como resultantes da doença (WHO, 2005). A 

distribuição geográfica da esquistossomose (Figura 2) vem mudando 

significativamente nos últimos 50 anos, devido ao controle da doença na Ásia, 

Américas e regiões do norte e leste Central da África. A esquistossomose já foi 

erradicada do Japão e a sua transmissão está diminuída nas Antilhas e Tunísia, 

enquanto que a transmissão é baixa em Marrocos, Filipinas, Arábia saudita e 

Venezuela (WHO, 2005).  

O Schistosoma mansoni, única espécie causadora de esquistossomose no 

país, é endêmica em 54 países, destacando-se os da África, leste do Mediterrâneo, 

América do Sul e Caribe. (Pontes et al., 2002). Em 1991, estima-se que no Brasil 

existiam 6 milhões de infectados pelo S. mansoni (REY, 1991). No Brasil, atinge 19 

estados, sendo endêmica em Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais (Ministério da Saúde, 2008a). Em 

Pernambuco, a área endêmica corresponde a 17,5% da área total do estado, 

estimando-se que 62% da população de Pernambuco esteja sob risco de infecção 

com incidência de mais de 17.000 casos e 153 mortes em 2007 (Favre et al., 2001; 

Ministério da saúde, 2008c;  Ministério da saúde, 2008d). 

A suscetibilidade ao verme é geral. Qualquer pessoa, independente de sexo, 

raça e idade, tendo contato com as águas onde existam caramujos infectados 

liberando cercárias de S. mansoni, pode contrair a doença. A magnitude da 

prevalência e a severidade das formas graves conferem à esquistossomose uma 

grande transcendência. A eliminação da transmissão da doença é difícil devido à 

complexidade e à diversidade dos fatores envolvidos na sua transmissão. As ações 

de controle (diagnóstico e tratamento de portadores, saneamento, educação em 

saúde e combate aos hospedeiros intermediários) devem ser aplicadas de forma 

integrada. O percentual de positividade para S. mansoni, no País aumentou a partir 

de 1992 (8,6%) até 1996 (9%), decrescendo gradativamente até 2007 (5,5%). A taxa 
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de internação por esquistossomose, por 100 mil habitantes, diminuiu de 2,1 em 1990 

a 0,4 em 2007. Houve redução da taxa de mortalidade por esquistossomose, por 

100 mil habitantes, de 1990 (0,38) a 2006 (0,26) com 418 óbitos em 2007 (Ministério 

da Saúde, 2008b; Ministério da saúde, 2008c).  

É uma doença parasitária crônica que ocasiona sérias conseqüências para o 

desenvolvimento sócio-econômico de regiões tropicais e subtropicais. Por ser 

debilitante e provocar invalidez e óbitos precoces, ela ocupa o segundo lugar em 

prevalência mundial, ficando atrás somente da malária, entre as doenças tropicais 

de importância em saúde pública (Rey, 1991; WHO, 1997). Assim, a WHO 

recomenda que as pesquisas devam se concentrar no desenvolvimento e avaliação 

de novas estratégias e ferramentas para o controle da doença (WHO, 2005) Devido 

a isso, o estudo e o desenvolvimento de novas técnicas diagnósticas para a 

esquistossomose são ainda necessários em vista das dificuldades para avaliar os 

padrões de infecção com precisão e controlar a doença.  

 
Figura 2. Distribuição global da esquistossomose 
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Diagnóstico  

Apresentação clínica  

A apresentação clínica da esquistossomose é muito variada, sendo uma 

infecção de longa vida, com a exposição em água doce datada de muitos anos. A 

Síndrome de Katayama, reação febril a uma forte infecção (com várias cercárias), 

muitas vezes acompanhada por urticária e eosinofilia, raramente é reconhecida nos 

países endêmicos e ocorre no início da esquistossomose humana (duas a seis 

semanas após a exposição). Também pode haver hepatoesplenomegalia, diarréia, 

tosse e cansaço, ocorrendo com mais freqüência em infecções por S. japonicum 

seguido por S. mansoni e então S. haematobium. Nessa síndrome, a detecção de 

ovos é difícil e os testes sorológicos mostram-se negativos inicialmente (Blanchard, 

2004).  

Os doentes com alta carga de infecção por S. mansoni ou S. japonicum 

podem ter história de diarréia, sangrenta ou não-sangrenta. Uma minoria de doentes 

que têm esquistossomose intestinal prolongada sem tratamento irá desenvolver 

hipertensão portal e ascite. A dilatação das veias do sistema-porta leva a fenômenos 

como as varizes gastro-esofágicas que podem sangrar espontaneamente causando 

hematêmese. A descompensação hepática é rara em esquistossomose pura e caso 

esteja presente, sugere infecção concomitante por hepatite B ou C crônica sendo 

incomum a presença de hiperesplenismo. Em fortes infecções prolongadas quando 

ovos atingem a circulação pulmonar, pode ocorrer hipertensão pulmonar, Cor 

pulmonale e acometimento do trato genital feminino resultando em menorragia e 

certo grau de infertilidade. Esses fenômenos podem ser observados ocasionalmente 

em todos os tipos de esquistossomose (Blanchard, 2004).  

Casais de vermes ectópicos podem causar uma variedade de sinais e 

sintomas. S. mansoni pode ser associado com lesões no cérebro ou medula 

espinhal, porém a incidência da esquistossomose no sistema nervoso central é 

provavelmente sub-relatada em países endêmicos. Vermes ectópicos também 

podem causar lesões cutâneas particularmente afetando genitália externa, e pode 

também afetar o colo do útero. Se existir uma história de exposição prolongada à 

esquistossomose ou evidência laboratorial de uma alta carga de vermes, uma ultra-

sonografia abdominal pode ser executada. (Blanchard, 2004). 
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Parasitológico 

O diagnóstico definitivo da infecção por S. mansoni requer a demonstração 

dos ovos nas fezes. A técnica de Kato-Katz (Katz; Chaves; Pelegrino, 1972) é 

atualmente o método de escolha para o diagnóstico parasitológico da 

esquistossomose mansônica, porque é relativamente barato e simples. Entretanto, 

observa-se que a sensibilidade do método parasitológico diminui quando a 

prevalência e a intensidade da infecção são baixas, fazendo este método pouco 

apropriado para áreas de baixa endemia e nas situações pós-tratamento. Além 

disso, os métodos parasitológicos não são suficientes para diagnosticar as infecções 

recentes em que os vermes não começaram ainda a produzir ovos (o período pré-

patente) (Hamilton et al., 1998).  Em parte, essas limitações podem ser atribuídas a 

flutuações diárias na excreção de ovos, à distribuição não uniforme dos ovos nas 

fezes, e possíveis desequilíbrios na relação entre vermes machos e fêmeas (Engels 

et al., 1997). 

 

Sorológico 

A técnica conhecida como ELISA foi primeiramente descrita por Engvall e 

Perlmann, em 1971, e, a partir daí muitas variações foram desenvolvidas para o 

diagnóstico, embora a sua adaptação para uso em placas de microtitulação, como 

descrito por Völler et al (1976) continue a ser o mais popular. Antígenos de 

praticamente todas as fases do ciclo de vida do S. mansoni foram testados para 

potenciais imunodiagnósticos.  

Alguns testes, que já caíram em desuso, como a reação pericercariana, a 

reação da precipitina circumovular ou periovular (COPT) e imunofluorescência 

indireta, utilizam formas mais ou menos intactas do parasita, secções do verme 

adulto ou utilizam extratos derivados dos estágios do parasita e seus derivados 

fracionados também foram testados com ELISA (Doenhoff et al., 2003). 

Dois dos antígenos circulantes mais comumente utilizados envolvem as 

glicoproteínas CAA e CCA, derivadas do epitélio intestinal dos parasitas (Deelder et 

al., 1980). Em pacientes com esquistossomose mansônica, a sensibilidade de um 

teste baseado em ELISA de captura do CAA é similar a uma única contagem de 

ovos nas fezes (De Jonge et al., 1988), sendo o limiar mínimo de detecção 

equivalente a 10 ovos por grama de fezes. De certa forma, parece então haver uma 
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correlação positiva entre os níveis de antígenos circulantes e as taxas de excreção 

de ovos (De Jonge et al., 1991; Van LieshouIt et al., 1995). 

Estudos epidemiológicos, realizados em algumas áreas endêmicas para 

esquistossomose no estado de São Paulo, testaram diferentes preparações 

antigênicas com imunofluorescência indireta (IFI), tais como: antígenos de partículas 

do verme adulto (Dias et al. 1971), frações de fígado contendo granulomas de ovos 

(Kawazoe et al. 1981), secções congeladas do verme adulto (Dias et al. 1992a), 

secções do verme em parafina, este último para detecção de anticorpos IgM contra 

antígenos associados ao epitélio intestinal do parasita (IgM-IFI) (Kanamura et al. 

1998b, Lima et al. 1998).  

Taxas razoáveis de sensibilidade e especificidade para o diagnóstico tanto da 

esquistossomose aguda quanto da crônica foram demonstrados pela IgM-IFI quando 

aplicada em uma população de crianças em idade escolar com alta prevalência de 

infecções por helmintos, tais como ascaridíase, tricuríase e enterobíase, mas não 

esquistossomose (Silva et al. 1992, Kanamura et al. 1998a, 2002). Contudo, esta 

técnica envolve a necessidade de um microscópio de fluorescência e tem uma 

leitura subjetiva dos resultados, levando a uma dificuldade em seu uso em estudos 

epidemiológicos mais extensos. Com isso, pesquisas têm sido conduzidas para 

produzir antígenos específicos que tenham indícios desejáveis de sensibilidade e 

especificidade para o uso em ELISA, uma vez que essa técnica está mais bem 

adaptada ao diagnóstico laboratorial em larga escala de esquistossomose em 

ensaios automatizados e quantitativos (Eltiro et al. 1992, Doenhoff et al. 1993, Kamal 

et al. 1994, Valli et al. 1997).  

O uso de uma preparação antigênica contendo uma fração polissacarídica do 

verme adulto dissolvida em ácido tricloroacético (TCA-soluble fraction) como 

substrato antigênico para ELISA (IgM-ELISA) foi desenvolvido por Oliveira et al 

(2003), em uma região de baixa endemicidade para esquistossomose mostrando um 

bom grau de concordância quando comparados ao IFI-IgM. Estes resultados 

demonstram uma baixa correlação entre os testes imunológicos quando do uso de 

diferentes tipos de antígenos como substratos da reação.  

A utilização de antígenos recombinantes de S. mansoni foi demonstrada 

através do o uso de uma proteína recombinante (RP26) para detecção de IgG em 

soro de pacientes na fase aguda da esquistossomose com 83% de  sensibilidade e 

100% de especificidade (Makarova et al., 2005) e através do uso de 7 peptídeos 
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(P1-P7) sintetizados a partir das proteínas CCA, Sm HSP70, Sm31 e da ORF do 

clone ET03 do S. mansoni nos quais apenas P1, P2, P3, P6 e P7 demonstraram ter 

alta antigenicidade quando usados como antígenos em ELISA (Oliveira et al 2006). 

Posteriormente, esse mesmo grupo comparou o desempenho dos antígenos 

recombinantes desenvolvidos, em amostras de soro de pacientes infectados pelo 

Schistosoma mansoni em fase aguda e crônica, e também em pacientes sem a 

infecção, obtendo uma taxa menor de resultados falsos positivos e maior 

especificidade que os testes com antígenos naturais. Foi observado também um 

substancial grau de concordância entre os testes (Oliveira et al 2008). A procura de 

antígenos recombinantes se deve a carência de antígenos específicos que atendam 

ás exigências de sensibilidade e especificidade essenciais para um bom teste 

diagnóstico. Este problema é um dos fatores responsáveis por ainda não se ter 

disponível um kit comercial sorológico destinado ao diagnóstico da esquistossomose 

mansônica. 

Em estudo realizado por Vendrame et al., 2001 utilizando COPT, testes 

imunoenzimáticos e immunoblotting verificaram que estes testes não permitem uma 

avaliação precoce, segura e definitiva no tratamento da esquistossomose dos 17 

pacientes estudados. Assim, o método diagnóstico ideal para o controle de cura da 

esquistossomose parece estar ainda longe de ser disponível, mas níveis da 

subclasse IgG4 mostraram uma diminuição significativa até 180 dias após o 

tratamento específico. Além disso, um acompanhamento em longo prazo pós-

tratamento seria relevante, além de outros estudos, para definir em pormenor o 

papel das IgGs total e suas frações e sua promissora utilidade como um marcador 

de cura. 

 

Molecular 

A evolução na área da biologia molecular modificou e aperfeiçoou o 

diagnóstico de uma forma geral, porém, é um processo que está em andamento.  

Foi, porém, na última década, que as técnicas de clonagem, de produção in 

vitro de DNA, a reação em cadeia da polimerase (PCR) e de seqüênciamento de 

material genético ficaram mais acessíveis e eficientes. Além de rápida, a PCR 

apresenta a vantagem de requerer quantidades muito pequenas de DNA. 

A PCR é uma técnica da biologia molecular que tem um grande potencial 

para a análise genética de tecidos. Isso inclui diagnóstico pré-natal rápido de 
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doenças hereditárias (Saiki et al., 1988), diagnóstico de infecções virais (Laure et 

al.,1988) detecção de DNA de plasmódio (Schindler et al., 2001) e de S.mansoni 

(Abath et al., 2002), e muitos outros patógenos infecciosos tais como: Helicobacter 

pylori (Chisholm et al.,1995); Mycobacterium tuberculosis (Magana-Arachchi et al., 

2008); Vírus da Hepatite B –HBV (Geramizadeh et al., 2008); Vírus da Hepatite C – 

HCV (Tashkandy et al., 2007); Toxoplasma gondii (Alfonso et al., 2008); Yersinia 

pestis (Souza et al., 2007); Entamoeba histolytica (Pinheiro et al., 2004) entre outros. 

O aprimoramento da PCR permitiu, além da detecção do ácido nucléico, a sua 

quantificação como, por exemplo, a carga viral dos agentes etiológicos das hepatites 

B e C e do HIV.  

A PCR também possibilita a amplificação de regiões do genoma, a partir de 

mínimas quantidades de DNA, mesmo que degradado (Saiki et al., 1988). Porém, 

um fator fundamental no preparo das reações de PCR é relacionado à fonte da qual 

o DNA foi ou será extraído. Deve-se considerar a introdução ou a presença de 

inibidores da enzima DNA polimerase, durante o processo de extração do DNA. 

Entre os inibidores naturais estão substâncias como o grupo heme da hemoglobina, 

entre outros inibidores que geralmente são introduzidos no processo de coleta ou 

extração do material biológico estão: fenol e clorofórmio (inibidores da ação 

enzimática); proteinase-K (degrada a DNA polimerase); EDTA; heparina (quelantes 

dos íons MgCl2) (Sambrook et al., 1989). 

A PCR já foi utilizada na tentativa de detecção de DNA S. mansoni em 

amostras de soro e de fezes. Nas amostras de soro, os resultados não ficaram muito 

claros devido à pequena amostra utilizada. Para as fezes, os autores desenharam 

primers para detectar uma seqüência de DNA em tandem do S. mansoni descrita 

anteriormente (Hamburger et al., 1991). A especificidade deste teste foi 

demonstrada pela não amplificação quando DNA de outros helmintos (Ascaris 

lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Taenia solium e Trichuris trichiuria), que 

comumente infectam pessoas em áreas endêmicas para esquistossomose.  

O método foi testado em amostras de fezes positivas preparadas 

artificialmente sendo a PCR capaz de detectar DNA de S. mansoni em amostras 

fezes contendo 2 ovos/g, uma quantidade não detectável pelo Kato-Katz (limite de 

detecção de 20 ovos/g). Posteriormente, em uma comparação entre as duas 

técnicas, estes mesmos autores observaram que a quantidade de resultados 

positivos, calculado com a realização do Kato-Katz uma, duas, ou três vezes foram 
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25.3, 29.4, e 30.9% respectivamente. Utilizando a PCR, a positividade foi 38.1%, 

13% maior que aquela encontrada quando da realização de um Kato-Katz (Pontes et 

al 2003).  

Contudo, as amostras fecais continuam a ser os mais difíceis espécimes para 

extração e amplificação de DNA principalmente devido a problemas com fatores 

inibitórios. Entre eles podemos citar os ácidos biliares, o grupo heme e seus 

produtos metabólicos e os polissacarídeos ácidos, a presença de diversos 

organismos, como leveduras, bactérias e diferentes tipos de produtos da 

degradação alimentar (Walderich et al., 1997; Monteiro et al., 1997). Esses fatores 

interferem na amplificação por PCR demandando técnicas especiais e mais caras 

para o uso deste tipo de amostra.  

Provavelmente a abordagem molecular não irá substituir os exames 

parasitológicos convencionais em curto prazo, devido à necessidade de 

equipamentos de laboratório mais sofisticados e de pessoal bem treinado, e, 

conseqüentemente, os custos operacionais. Esses fatores tornam esta técnica 

onerosa para uso em estudos epidemiológicos. 

Tratamento 

Praziquantel é a droga de primeira escolha para o tratamento de todos os 

tipos de esquistossomose. Ele deve ser tomado durante ou pouco depois de uma 

refeição e tem normalmente mínimo de efeitos secundários. Os doentes que 

possuem altas taxas de infecção podem experimentar dores abdominais e diarréia. 

O mecanismo de ação do praziquantel é desconhecido, mas ele só mata vermes 

adultos (Cioli & Pica-Mattoccia, 2003). Assim, pode ser necessário, após alguns 

meses, repetir o tratamento em doentes que têm uma recente história de exposição 

à água fresca. O tratamento com praziquantel pode reverter mudanças no fígado e 

trato renal identificadas por ultra-som após vários meses após o início do tratamento.  

Corticóides também devem ser administrados a pessoas com 

esquistossomose no sistema nervoso central (SNC) em conjunto com praziquantel. 

É importante tratar prontamente no caso de suspeita de neuroesquistossomose: o 

tratamento não é tóxico, portanto não é fundamental que haja comprovação do 

diagnóstico. As tentativas de realizar biópsia do SNC são perigosas e 

desnecessárias, a menos que não haja resposta ao tratamento (Blanchard, 2004).  
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Há relatos de resistência à praziquantel em países endêmicos, em especial 

Senegal (Stelma et al., 1993) Não está claro o quanto é resistência genuína e 

quanto é devido à reinfecção devido a intensa transmissão ou simples incapacidade 

de obter cura parasitológica naqueles com alta carga parasitária (Gryseels et al., 

2001).  

Dada à segurança da droga, considera-se que os benefícios do tratamento 

compensam os eventuais efeitos nocivos, de forma que mulheres grávidas e 

lactantes devem ser incluídas em programas de tratamento em massa (Olds, 2003).  
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3. HIPÓTESE 
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As técnicas de Kato-Katz e ELISA, utilizadas em conjunto, são úteis para o 

diagnóstico de pacientes infectados pelo S. mansoni antes e após 6, 8 e 10 meses 

da terapia com praziquantel. 
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4. OBJETIVOS 
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Objetivo Geral 
- Avaliar os métodos de Kato-Katz a partir da contagem de ovos e ELISA pela 

dosagem de anticorpos em soro em pacientes infectados pelo S. mansoni antes 

e após 6, 8 e 10 meses da terapêutica com praziquantel 

Objetivos específicos 
- Acompanhar a evolução dos resultados obtidos nas técnicas de Kato-Katz e 

ELISA em todos os momentos de coleta de material (6, 8 e 10 meses); 

- Comparar os resultados obtidos por cada técnica antes e em todos os 

intervalos de tempo após o tratamento com praziquantel;  

- Avaliar a eficácia do tratamento com praziquantel através das técnicas de 

Kato-Katz e ELISA no final do acompanhamento pós-tratamento. 
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5. MATERIAS E MÉTODOS 
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Desenho de Estudo 

Foi realizado um estudo de intervenção com comparação antes e depois 

conforme descrito por Babbie (1998). Para este estudo foi selecionada uma amostra 

não probabilística, por conveniência, de indivíduos sabidamente positivos para o 

Schistosoma mansoni residentes em área endêmica, indivíduos diagnosticados 

negativos para esquistossomose mansônica também residentes em áreas 

endêmicas e indivíduos sadios residentes em áreas não endêmicas para a doença.  

O estudo se propôs a avaliar a eficácia do tratamento à base de praziquantel 

a partir da contagem de ovos pelo método de Kato-Katz e dosagem de anticorpos 

em soro em pacientes infectados pelo S. mansoni por ELISA antes e após 6, 8 e 10 

meses da terapêutica. 

 

Local de estudo 

O estudo foi realizado em duas cidades consideradas endêmicas para a 

esquistossomose mansônica. A cidade de Goiana, localizada a 60 km da capital 

Recife, na Zona da Mata Norte, possui uma população de cerca de 74.400 

habitantes (IBGE, 2010).  A cidade de Paulista esta localizada no litoral norte de 

Pernambuco, na Região Metropolitana de Recife, distando 17 km da capital com 

população estimada em 319.300 habitantes (IBGE, 2010). Esses dois municípios 

possuem áreas com presença de rios, lagos ou lagoas com grande número de 

pessoas residindo em volta e descarregando seus dejetos nesses locais por falta de 

saneamento básico. As comunidades do Centro em Goiana e Fragoso em Paulista 

participaram do estudo. 

 

População da pesquisa 

População alvo 

Para efeito deste estudo, foram definidos como população alvo, 38 indivíduos 

saudáveis e 38 indivíduos infectados por S. mansoni provenientes de áreas 

endêmicas e 29 indivíduos saudáveis provenientes de áreas não endêmicas.  

Critérios de inclusão 

Entre os indivíduos infectados, foram incluídos no estudo aqueles residentes nas 

áreas endêmicas em estudo e com contato com águas contaminadas apresentando 

contagem de ovos positiva no exame de Kato-Katz. 
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Entre os indivíduos não-infectados, foram incluídos aqueles que nunca tiveram a 

doença diagnosticada e apresentaram-se negativos no exame de Kato-Katz 

Critérios de exclusão  

Entre os indivíduos infectados, os que receberam tratamento para a doença nos 

últimos 24 meses foram excluídos do estudo. 

Entre os indivíduos não-infectados foram excluídos os que apresentavam algum 

sintoma clinico da doença ou que apresentaram contagem de ovos positivas nas 

fezes.  

  

Definição das variáveis e coleta de dados 

Operacionalização e categorização das variáveis 

O paciente foi considerado positivo quando apresentou um ou mais ovos de 

S. mansoni em 1g de fezes pelo Kato-Katz. Foram considerados negativos aqueles 

pacientes que não apresentaram ovos na contagem pelo método de Kato-Katz. 

A presença de ovos nas fezes confirma a presença de infecção pelo S. 

mansoni com baixa margem de erro uma vez que esta técnica possui alta 

especificidade podendo-se apenas através dela classificar o indivíduo como positivo. 

O mesmo não acontece na ausência de ovos devido a baixa sensibilidade (em 

média 65%) encontrada no teste parasitológico de Kato-Katz (Ebrahim et al., 1997; 

Engels et al., 1997; Hamilton et al., 1998; Alarcon de Noya et al., 1999). Para 

diminuir o percentual de falsos negativos obtidos pelo Kato-Katz, foi utilizado o 

ELISA no intuito de identificar maior número de casos já que este teste demonstrou 

alta sensibilidade na detecção de infecção pelo S. mansoni (entre 94% e 98%) 

(Pardo et al., 2004; Oliveira et al., 2005).  No teste parasitológico, os resultados 

serão expressos pelo número de ovos por grama de fezes (Opg), e para o ELISA 

será expresso em densidade ótica (DO) obtida em espectrofotômetro.  

Como variáveis de caracterização da amostra foram utilizadas o sexo e a 

idade. O sexo foi categorizado em indivíduos do sexo masculino e indivíduos do 

sexo feminino. Já a idade foi categorizada em indivíduos entre 1 e 4 anos, entre 5 e 

9 anos, entre 10 e 19 anos, entre 20 e 39 anos, entre 40 e 59 anos e indivíduos com 

60 anos ou mais de acordo com a classificação utilizada pelo banco de dados do 

DATASUS. 
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Métodos de coleta e processamento de dados 

Obtenção de dados epidemiológicos  

Todos os indivíduos foram informados acerca dos objetivos da pesquisa, 

leram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1) 

concordando em participar do estudo. 

 Os indivíduos que aceitaram participar do estudo responderam a um 

questionário (ANEXO 2) onde constaram: nome, endereço, telefone para contato, 

característica do domicílio, escolaridade, queixas principais e tempo de duração das 

queixas, se já fez tratamento prévio para a doença e hábitos de risco (banho de rio) 

para esquistossomose (Quadro 1). 

Obtenção das amostras biológicas  

As amostras de fezes, para realização do Kato-Katz, foram coletadas em 

frascos apropriados onde uma pequena quantidade das fezes foi encaminhada o 

mais rápido possível ao laboratório para análise. Quando não foi possível o 

processamento imediato das amostras, estas foram armazenadas sob refrigeração 

(4°C) até o momento do processamento. 

As amostras sangue (até 10 mL) para realização do ELISA foram coletadas 

em tubos secos para separação do soro, utilizando seringas e agulhas descartáveis. 

Quando não foi possível o processamento imediato do soro, estes foram 

armazenadas sob refrigeração (-80°C) até o momento do processamento.    

Foram realizadas as perguntas presentes no questionário e a coleta das 

amostras biológicas. Nas coletas de sangue foram utilizados materiais estéreis e 

descartáveis e todos os procedimentos, realizados por pessoas treinadas a fim de 

evitar contaminações e formação de hematomas. Foi respeitado o direito de recusa 

e não houve nenhum tipo de coação (Quadro 1). 

Padronização das técnicas 

Exame parasitológico quantitativo de Kato-Katz para  pesquisa de ovos de S. mansoni nas 

fezes 

A pesquisa de ovos de S. mansoni através exame parasitológico quantitativo 

de Kato-Katz foi realizada por laboratórios vinculados a Secretaria Estadual de 

Saúde de Pernambuco conforme metodologia descrita por Katz; et al., (1972) sendo 

fornecido o número de ovos encontrados após análise de duas lâminas por no 

mínimo dois examinadores. A partir desses resultados, houve a seleção dos 
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indivíduos para a coleta das amostras de sangue. O Kato-Katz foi realizado em 

todos os momentos de coleta definidos neste trabalho (Quadro 1). 

ELISA para pesquisa de anticorpos contra S. mansoni  

O antígeno de verme adulto (AVA) de S. mansoni, preparado segundo 

metodologia descrita por Dunne et al. (1997), foi gentilmente fornecido pelo Dr. 

Antonio Muro, Laboratório de Imunologica Parasitária e Molecular, CISET, 

Faculdade de Farmácia, Universidade de Salamanca  

A pesquisa de anticorpos foi realizada em placas de poliestireno de ELISA 

com 96 poços revestidos com 53µL do antígeno do verme adulto (AVA) de S. 

mansoni em uma concentração previamente determinada de cinco µg/ml diluídos em 

10mL de tampão carbonato (pH 9.6). O sangue coletado foi centrifugado por 10 

minutos a 5000rpm para separação do soro. O soro, em uma diluição de 2:100, foi 

adicionado aos poços e incubados por 1 h à 37°C. Ap ós três lavagens com 200 µL 

de PBS-Tween 20, imunoglobulina anti-IgG humana ligada a peroxidade (Sigma, St. 

Louis, Mo.) foi adicionada em cada poço em uma diluição de 1:2000 com nova 

incubação por 1h a 37°C. Depois, após nova lavagem com PBS-Tween 20, seguiu-

se com a adição do substrato (orto-fenilenodiamina conjugado com peróxido de 

hidrogênio) e a reação foi parada após 15 minutos com solução 3N de H2SO4. Em 

seguida, as placas foram levadas para leitura da densidade ótica em 

espectrofotômetro (Bio Rad Model 3550 Microplate Reader) (Pardo et al., 2004) 

(Quadro 1). 
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Quadro 1. Esquema da metodologia empregada. 
 

 
Análise estatística 

Foi realizada uma análise descritiva e a apresentação das variáveis 

estudadas foi feita através de tabelas ou gráficos. Para testar a suposição de 

normalidade dos dados foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para análise 

das variáveis foram aplicados a Correlação de Pearson, o teste t-Student ou ANOVA 

para dados pareados e para testar as diferenças encontradas pela ANOVA foi 

aplicado o teste Least Significant Difference (LSD). Todas as conclusões foram 

tomadas ao nível de significância de 5%. Os softwares utilizados foram o Excel 2003 

e o SPSS v8.0. 

 

Considerações éticas 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

e seguiu as normas sugeridas pela Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde com o título: “Validação da reação em cadeia da Polimerase para o 

diagnóstico da esquistossomose mansônica em amostras de urina” (ANEXO 3).  

Indivíduos  

Sadios (controles) 
Áreas endêmicas: 38 indivíduos 

Áreas não endêmicas: 29 indivíduos 

Questionário de dados 
clínico-epidemiológicos 

Análise 
coprológica  
(Kato-Katz) 

Soro 

Fezes Sangue 

ELISA: AVA Sm 

Antígeno: 5μg/mL 
Soro:2/100 

Anti-IgG humana: 
1/2000 

Substrato: H2O2 

Infectados  
38 indivíduos com 

S. mansoni 

Fezes 

Antes do tratamento e 
6, 8 e 10 meses depois 

do tratamento 

Soro 

ELISA: AVA Sm 

Antígeno: 5μg/mL 
Soro:2/100 

Anti-IgG humana: 
1/2000 

Substrato: H2O2 

Análise 
coprológica  
(Kato-Katz) 

Apenas antes 
do tratamento 
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A solicitação de modificação para o título atual “Avaliação de Kato-Katz e 

ELISA em pacientes infectados pelo Schistosoma mansoni antes e após o 

tratamento com praziquantel” e de alguns detalhes no corpo do projeto foi enviada 

para o Comitê de ética acima citado. 
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Dedico este artigo a meus orientadores, 

Profa. Dra. Maria do Amparo  Andrade  

e Dr. Fábio Lopes de Melo. 

 

"Um professor é aquele que se faz 

progressivamente desnecessário." 

(Thomas Carruthers) 
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Com os dados obtidos através da avaliação das técnicas de Kato-Katz e ELISA 

frente ao Schistosoma mansoni, confeccionou-se o artigo intitulado: “Avaliação de 

Kato-Katz e ELISA em pacientes infectados pelo Schistosoma mansoni antes e após 

o tratamento com praziquantel”. Este artigo será submetido à revista Acta Tropica, 

Thomson Scientific, Journal Citation Reports®, cujo fator de impacto é 1,707, ISSN: 

0001-706X, Imprint: ELSEVIER, Qualis B1, Medicina II. 
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Resumo 

Kato-Katz e ELISA são utilizados para diagnóstico de Schistosoma mansoni em 

áreas endêmicas. O Kato-Katz possui baixo custo e alta especificidade, porém, com 

muitos resultados falsos negativos. O ELISA possui boa sensibilidade e pela alta 

imunogenicidade das infecções por Schistosoma, pode ser utilizado em conjunto 

com o Kato-Katz na detecção e controle de cura da enfermidade. 

O estudo foi realizado em indivíduos infectados (n=38) e 67 controles divididos em 

provenientes de área endêmica (n=38) e de área não endêmica (n=29). Kato-Katz e 

ELISA foram realizados antes do tratamento em todos os indivíduos e três vezes 

após o tratamento (180, 240 e 300 dias) nos indivíduos infectados. O teste t-Student 

ou ANOVA foram utilizados para análise estatística dos grupos. Comparado aos 

controle, pacientes infectados revelaram níveis elevados de ovos e anticorpos IgG 

(p<0,001). Observou-se nos três intervalos pós-tratamento, diminuição nos níveis de 

IgG (p<0,001) e da contagem de ovos. Após 240 dias observaram-se contagens 

negativas de ovos. Após 300 dias, não houve diferença dos níveis de IgG em 

relação aos controles. Estes resultados demonstram a eficácia do tratamento com 

praziquantel em zonas endêmicas e a utilidade do uso conjunto das duas técnicas 

no diagnóstico e no controle de cura. 

 

Palavras-chave: Schistosoma mansoni, Kato-Katz, ELISA, Praziquantel, áreas 

endêmicas 
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Introdução 

O diagnóstico laboratorial da esquistossomose mansônica ativa é feita 

principalmente pela identificação de ovos de S. mansoni nas fezes (Feldmeier e 

Poggensee, 1993). É um teste que apresenta alta especificidade e baixa sofisticação 

em aparelhagem. No entanto, é conhecido por sua baixa sensibilidade, uma vez que 

a contagem de ovos pode ser inexata devido a fatores tais como: pouco material 

analisado, desigual distribuição de ovos nas fezes (Ye et al., 1998) grandes 

variações diárias na excreção de ovos (Engels et al.,1996) falta de postura de ovos 

logo após o tratamento, dentre outros (Brinkman et al.,1988)  

Assim, diversos testes imunológicos usando antígenos de vermes adultos ou 

ovos têm sido desenvolvidos nas últimas décadas para detectar anticorpos anti-S. 

mansoni e alguns deles têm sido propostos para avaliação do tratamento (Vendrame 

et al., 2001) visto que as infecções por Schistosoma sp são altamente imunogênicas, 

e a presença de anticorpos anti-Schistosoma é facilmente demonstrada. Atualmente, 

ELISA é o mais usado (Doenhoff et al., 2004). 

Alguns estudos mostram uma diminuição nos níveis de anticorpo anti-

Schistosoma em diferentes intervalos de tempo. Roberts et al. (1987) observaram 

diminuição logo após o tratamento específico. Vendrame et al.  (2001) e Doenhoff et 

al. (2003) após  6 meses, enquanto Gazzinelli et al. (1985) revelam a persistência de 

níveis elevados de anticorpos até 18 meses pós-tratamento. Esta permanência seria 

justificada pela dosagem das drogas utilizadas nos tratamentos de rotina, que pode 

não eliminar a infecção por completo (Doenhoff, 1998), apenas reduzindo abaixo dos 

níveis detectáveis a contagem de ovos excretados e a concentração de antígeno 

circulante, deixando, porém, resíduo de infecção suficiente para manter a 

positividade para os anticorpos.  
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A ocorrência de resultados controversos quando a mesma técnica 

imunológica é utilizada em diferentes populações justifica a avaliação dos testes 

usualmente empregados no diagnóstico e controle de cura da esquistossomose e 

uniformizar intrinsecamente as condições operacionais, a fim de padronizar a 

avaliação imunológica do tratamento da esquistossomose (Vendrame et al., 2001). 

Ainda nos estudos de Doenhoff (1998); Doenhoff et al. (2003) foi demonstrado 

que os títulos de anticorpos diminuíam proporcionalmente à redução na intensidade 

da infecção após o tratamento, em diferentes intervalos de tempo. Assim, o 

estabelecimento de um ensaio para dosagem e acompanhamento dos títulos destes 

anticorpos antes e após o tratamento desta doença, dentro de intervalos regulares 

de tempo, poderia fornecer informações úteis sobre a sua eficácia, indicando, por 

exemplo, em quanto tempo os níveis encontram-se próximos aos valores basais 

mais comumente encontrados após a implementação da terapêutica (Doenhoff et al., 

2003). O tempo inicial de seis meses foi definido a partir dos resultados obtidos nos 

trabalhos de Vendrame et al., 2001 e Doenhoff et al., 2003 os quais utilizaram 

metodologia semelhante à utilizada no presente estudo, porém realizaram 

acompanhamento pós-tratamento até 180 dias (seis meses). Um acompanhamento 

pós-tratamento a longo prazo seria relevante e outros estudos são necessários para 

definir mais detalhadamente o papel da IgG e sua utilidade como um possível 

marcador de cura. (Vendrame et al., 2001). 

Diante do exposto, tem-se como objetivo avaliar a eficácia do tratamento com 

praziquantel a partir da contagem de ovos pelo método de Kato-Katz e dosagem de 

anticorpos em soro por ELISA antes e após 6, 8 e 10 meses da terapêutica a fim de 

inferir novos dados a respeito do comportamento imunológico (produção de IgG anti-

S. mansoni) em intervalos de tempo mais extensos que os abordados anteriormente. 
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Materiais e métodos 

Local de estudo 

O estudo foi realizado em duas cidades consideradas endêmicas para a 

esquistossomose mansônica, Goiana e Paulista, localizadas no estado de 

Pernambuco no Nordeste do Brasil com populações de cerca de 74.400 e 319.300 

habitantes respectivamente (IBGEa,b, 2010). Esses dois municípios possuem áreas 

com presença de rios, lagos ou lagoas com grande número de habitações em volta e 

descarregando seus dejetos nesses locais por falta de saneamento básico. Nessas 

coleções aquáticas são encontrados caramujos do gênero Biompharia, transmissor 

do S. mansoni. 

População da pesquisa 

Foram incluídos no estudo indivíduos residentes em áreas endêmicas com contato 

com águas contaminadas apresentando contagem de ovos positiva no exame de 

Kato-Katz. Aqueles que receberam tratamento para a doença nos últimos 24 meses 

foram excluídos do estudo.  

Cento e cinco amostras de soro foram coletadas. Estes soros foram divididos em 

três grupos descritos abaixo: Grupo 1: trinta e oito soros de indivíduos infectados por 

S. mansoni provenientes de áreas endêmicas; Grupo 2: trinta e oito soros de 

indivíduos saudáveis provenientes de áreas endêmicas e; Grupo 3: vinte e nove 

soros indivíduos saudáveis provenientes de áreas não endêmicas sem histórico de 

contato com águas contaminadas.  

Definição das variáveis e coleta de dados 

O paciente foi considerado positivo quando apresentou um ou mais ovos de 

S. mansoni por grama de fezes (Opg) pelo Kato-Katz. Foram considerados 
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negativos aqueles pacientes que não apresentaram ovos na contagem pelo método 

supracitado. 

A presença de ovos nas fezes confirma a presença de infecção pelo S. 

mansoni com baixa margem de erro uma vez que esta técnica possui alta 

especificidade podendo-se apenas através dela classificar o indivíduo como positivo. 

O mesmo não acontece na ausência de ovos devido a baixa sensibilidade (em 

média 65%) encontrada no teste parasitológico de Kato-Katz (Ebrahim et al., 1997; 

Engels et al., 1997; Hamilton et al., 1998; Alarcon de Noya et al., 1999). Para 

diminuir o percentual de falsos negativos obtidos pelo Kato-Katz, foi utilizado o 

ELISA no intuito de identificar maior número de casos já que este teste demonstrou 

alta sensibilidade na detecção de infecção pelo S. mansoni (entre 94% e 98%) 

(Pardo et al., 2004; Oliveira et al., 2005).  No teste parasitológico, os resultados 

serão expressos pelo número de Opg, e para o ELISA será expresso em densidade 

ótica (DO) obtida em espectrofotometria.  

Obtenção de dados epidemiológicos 

Os indivíduos que aceitaram participar do estudo responderam a um 

questionário com dados pessoais, característica do domicílio, escolaridade, sintomas 

e tempo de duração dos mesmos, se já fez tratamento prévio e hábitos de risco para 

esquistossomose (utilização da água contaminada para banho ou outras tarefas). 

Obtenção das amostras biológicas 

Uma pequena quantidade das fezes, para realização do Kato-Katz, foi 

coletada em recipientes apropriados e encaminhada no mesmo dia ao laboratório 

para análise. Quando não foi possível o processamento imediato das amostras, 

estas foram armazenadas sob refrigeração (4°C) até o momento do processamento. 

As amostras de sangue para realização do ELISA foram coletadas e 

centrifugadas por 10 minutos a 5000rpm para separação do soro. Quando não foi 
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possível o processamento imediato do soro, estes foram armazenados sob 

refrigeração (-80°C) até o momento do processamento .    

Foram realizadas coletas de fezes e soro no dia da administração do 

quimioterápico (tempo 0) e 180 (tempo 1), 240 (tempo 2) e 300 dias (tempo3) após o 

mesmo. 

Kato-Katz para pesquisa de ovos de S. mansoni  nas fezes 

A pesquisa de ovos de S. mansoni através do exame parasitológico 

quantitativo de Kato-Katz foi realizada em laboratórios vinculados a Secretaria 

Estadual de Saúde de Pernambuco conforme metodologia descrita por Katz; et al. 

(1972) sendo fornecido o número de ovos encontrados após análise de duas 

lâminas por no mínimo dois examinadores.  

ELISA para pesquisa de anticorpos contra S. mansoni  

O antígeno de verme adulto (AVA) de S. mansoni foi gentilmente fornecido 

pelo Dr. Antonio Muro, Laboratório de Imunologica Parasitária e Molecular, CISET, 

Faculdade de Farmácia, Universidade de Salamanca preparado segundo 

metodologia descrita por Dunne et al. (1997). 

Placas de microtitulação de poliestireno (Nunc) revestidas com 53µL do 

antígeno do verme adulto (AVA) de S. mansoni em uma concentração previamente 

determinada de cinco µg/ml diluídos em 10mL de tampão carbonato (pH 9.6). O 

soro, em uma diluição de 2:100, foi adicionado aos poços e incubados por 1h à 

37°C. Após três lavagens com 200 µL de PBS-Tween 20 , imunoglobulina anti-IgG 

humana ligada a peroxidade (Sigma, St. Louis, Mo.) foi adicionada em cada poço em 

uma diluição de 1:2000 com nova incubação por 1h a 37°C. Após nova lavagem com 

PBS-Tween 20, seguiu-se com a adição do substrato (orto-fenilenodiamina 

conjugado com peróxido de hidrogênio) e a reação foi paralisada por 15 minutos 
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com solução 3N de H2SO4. Em seguida, as placas foram levadas para leitura da 

densidade ótica em espectrofotômetro (Bio Rad Model 3550 Microplate Reader) 

(Pardo et al., 2004). 

Análise estatística 

Para análise das variáveis foram aplicados a correlação de Pearson, o teste t-

Student ou ANOVA para dados pareados e para testar as diferenças encontradas 

pela ANOVA foi aplicado o teste Least Significant Difference (LSD). Todas as 

conclusões foram tomadas ao nível de significância de 5%. 

 

Resultados 

Dos 38 pacientes que iniciaram o estudo apenas 28 tiveram 

acompanhamento até o final. No tempo 1,  todos os pacientes compareceram as 

coletas. Na coleta seguinte (tempo 2) houveram 8 desistências seguidas de mais 

duas no tempo 3. 

Entre os 38 pacientes estudados 34,21% eram mulheres e 65,79% eram 

homens e a média de idade foi de 25,5± 13,3 anos; 

Em relação a faixa etária 84,31% se encontravam entre 10 e 39 anos.  

A contagem de ovos pelo método de Kato-Katz revelou um máximo de 3480 

Opg/fezes e mínimo de 24 Opg/fezes, com média de 482,53 Opg/fezes (Tabela 1).  

Não foi encontrada correlação linear entre número de ovos e a  DO (r = 0,236; 

p=0,154) nas amostras dos pacientes infectados antes tratamento (Figura 3).  

Entre os soros utilizados no grupo controle endêmico 94,7% apresentaram 

DOs abaixo do limite de positividade (cut-off), enquanto entre os soros do grupo não 

endêmico 96,6% estavam abaixo do cut-off.  
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Os dois grupos de amostras utilizados como controles (endêmico e não 

endêmico) não  mostraram diferença significativa entre si (p=0,711). 

Os níveis de anticorpos IgG anti-AVA e a quantidade de Opg de fezes 

diminuiu em todos os intervalos de tempo pós-tratamento em relação aos níveis 

antes do tratamento (Figura 4).   

1. Pré-Tratamento (Tempo 0): 

Antes do tratamento, o número de ovos e os níveis de  anticorpos em 

indivíduos infectados foram significativamente maiores  (p <0,001) em comparação 

com os grupos de controle (Figuras 6 e 7).   

2. Seis meses pós-tratamento (Tempo 1): 

Neste momento foram comparados os 38 pacientes. Observou-se uma 

redução tanto dos níveis de IgG quanto do número de ovos por grama de fezes (p 

<0,001) quando comparado aos  indivíduos no tempo 0 (Figura 4), contudo esses 

valores ainda foram significativamente maiores que os controles (Figuras 6 e 7). 

Apenas um paciente apresentou contagem de ovos positiva e oito (21%) 

apresentaram DO acima do cut-off.   

3. Oito meses pós-tratamento (Tempo 2):   

A partir desse momento apenas os 28 pacientes que foram acompanhados 

até o fim do estudo foram comparados. Os níveis de IgG foram menores (p <0,001) 

em relação aos níveis antes  tratamento (Figura 5)., mas ainda significativamente 

maiores que os controles (Figuras 6 e 7).  Em todos os indivíduos observou-se 

contagem de ovos negativas, e em dez pacientes (26%) a DO estava acima do cut-

off.  

4. Dez meses pós-tratamento (Tempo 3): 
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Novamente, todos os indivíduos mostraram amostras de fezes negativas, e 

apenas dois indivíduos apresentaram DO acima do cut-off. 

Os níveis de IgG não apresentaram diferença  estatisticamente significante 

em comparação com os grupos controle (Figura 6 e 7).  Houve diferença significativa 

(p<0,001) entre os valores obtidos com 8 meses e 10 meses (Figura 5).  

 
 
Tabela 1. Demografia e perfil da intensidade de infecção por S. mansoni nos indivíduos infectados.  

 
 

23,68 9 ≥500 

52,63 20 100 – 500 

23,68 9 <100 

  Intensidade (Opg)  

13,16 5 ≥40 

36,84 14 20-39 

47,37 18 10-19 

2,63 1 1-9 

  Idade (anos)  

34,21 13 Feminino 

65,79 25 Masculino 

  Sexo  

% N Variáveis 

Total (n=38) 

Opg: Ovos por grama de fezes 
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Figura 3. Correlação entre ovos por grama de fezes e a densidade ótica dos pacientes infectados antes 
do tratamento.  
 
 
 

Figura 4. Comparação dos níveis de IgG contra S. mansoni (média ± DP) nos pacientes antes do 
tratamento e seis meses após o tratamento. 0: antes do tratamento; 1: seis meses após o tratamento. *p 
<0,001. Linha pontilhada: cut-off=0,406. (n=38 pacientes). 
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Figura 5. Comparação dos níveis de IgG contra S. mansoni (média ± DP) nos pacientes antes do 
tratamento e seis, oito e dez meses após o tratamento. 0: antes do tratamento; 1: seis meses após o 
tratamento; 2: oito meses após o tratamento; 3: dez meses após o tratamento. *p <0,001 em 
comparação com tempo 0; **p <0,001 em comparação com o tempo 2. Linha pontilhada: cut-
off=0,406. (n=28 pacientes). 
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Figura 6: Perfil dos níveis de IgG contra S. mansoni (média ± DP) nos pacientes antes do tratamento e 
seis, oito e dez meses após o tratamento em comparação com o controle negativo de área não 
endêmica. 0: antes do tratamento; 1: seis meses após o tratamento; 2: oito meses após o tratamento; 3: 
dez meses após o tratamento. *p <0,001. 
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Figura 7: Perfil dos níveis de IgG contra S. mansoni (média ± DP) nos pacientes antes do tratamento e 
seis, oito e dez meses após o tratamento em comparação com o controle negativo de área endêmica. 
0: antes do tratamento; 1: seis meses após o tratamento; 2: oito meses após o tratamento; 3: dez meses 
após o tratamento. *p <0,001.  
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Discussão 

Embora haja uma esperança real para o controle da morbidade da 

esquistossomose com surgimento de uma droga altamente eficaz e de amplo 

espectro, praziquantel, na década de 1970 (Cioli e Pica-Mattoccia, 2003), a situação 

epidemiológica nos países subdesenvolvidos continua alarmante (Engels et al., 

2002; Sorgho et al., 2005). A cura parasitológica de 60 a 90% das pessoas 

infectadas e a redução de 90 a 95% no número de ovos eliminados nas fezes são 

obtidas por tratamento com uma dose única e apresentando efeitos colaterais 

mínimos (Rabello, 1997; Piquet et al., 1998). Este fato levou o praziquantel (PZQ) a 

ser a droga de escolha atual para o tratamento esquistossomose humana (Piquet et 

al., 1998). 

Teoricamente a dose utilizada de PZQ deveria reduzir as taxas de excreção 

de ovos do S. mansoni em cerca de 100%. No entanto, na prática são 

freqüentemente relatadas taxas de cura menores, com alguns pacientes ainda 

excretando ovos (Doenhoff, 1998). Melhorias nos métodos para estimar o tamanho 

da carga parasitária do S. mansoni em humanos infectados, talvez através da 

utilização de métodos imunológicos mais precisos para diagnosticar o estado de 

infecção antes e após a quimioterapia, poderão vir a contribuir para facilitar a 

redefinição da dose terapêutica. 

Apesar do tratamento não levar a completa eliminação da transmissão, ele, 

sem dúvida, conduz a uma diminuição significativa na prevalência e influencia 

significativamente no desenvolvimento das formas graves da doença bem como a 

indução de resposta imune eficaz na prevenção de reinfecção pós-tratamento em 

indivíduos residentes em áreas endêmicas para esquistossomose (Katz et al., 1980; 

Katz, 1998; Corrêa-Oliveira et al., 2000), fato que reforça a importância do uso 
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conjunto das técnicas imunológicas e parasitológicas na detecção do maior número 

de casos possíveis da doença em áreas endêmicas. 

Em situações endêmicas com intensidade menor de infecção, caso das áreas 

investigadas neste trabalho, a remoção de mais de 90% dos vermes resultaria em 

uma alta proporção de indivíduos com carga parasitária abaixo do limite de detecção 

(20 ovos/g) e, portanto, estariam "curados" em relação ao padrão ouro. (Piquet et al., 

1998). Porém, uma investigação imunológica mostraria a presença de alguns 

vermes que mesmo sem realizar postura de ovos ainda estariam presentes no 

sistema porta ou a presença temporária de antígenos do S. mansoni nos tecidos do 

hospedeiro sendo ambas as fontes para produção de anticorpos que seriam 

detectados por essas técnicas. 

Métodos que permitem que as infecções sejam diagnosticadas corretamente 

são indispensáveis para o controle eficaz da doença.  Em pacientes eliminando mais 

de 100 ovos/g de fezes, exames parasitológicos têm sido convencionalmente 

considerados a melhor medida da eficácia da quimioterapia. A sensibilidade dos 

métodos parasitológicos diminui, no entanto, quando os indivíduos excretam menos 

de 100 ovos/g de fezes (WHO, 1995; WHO, 2002; Ramirez et al., 1996; Rabello, 

1997; Hamilton et al., 1998; O Noya et al., 2002; Doenhoff et al., 2004). Nesta 

situação, os testes imunodiagnósticos parecem avaliar melhor a presença do 

parasita, principalmente em indivíduos que vivem em áreas endêmicas e no controle 

de cura, situações em que o número esperado de ovos nas fezes é pequeno. 

Neste estudo apenas uma amostra de fezes (duas lâminas de cada amostra) 

foi analisada em cada tempo de coleta, no entanto, como descrito por outros 

trabalhos (Rabello, 1997; Kongs et al., 2001; Sorgho et al., 2005), ausência de 

infecção não pode ser deduzida a partir de apenas uma lâmina de Kato-Katz, sendo 
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o exame de várias amostras de fezes recomendado para detectar infecção com mais 

precisão. Todavia, esta não foi uma opção realista neste estudo e a aquisição de 

quatro amostras de fezes (uma em cada momento de coleta) - juntamente com as 

amostras de soro - estava no limite de aceitabilidade pela população estudada.  

Os confrontos dos dados de prevalência de uma região endêmica obtidos por 

exame de fezes e determinação de anticorpos geralmente resultam em uma maior 

positividade do exame sorológico (Polderman et al. 1985, Shimizu et al. 1992). 

Existem duas explicações possíveis: o excesso de falsos positivos por avaliação 

sorológica ou excesso de falsos negativos por interpretação parasitológica. (Rabello, 

1997).  

A alta proporção de indivíduos anticorpos positivos / ovos negativos que 

levam à perda de especificidade freqüentemente observada em amostras 

provenientes de áreas endêmicas poderia ser largamente atribuído à falta de 

sensibilidade do padrão-ouro, parasitológico. (Doenhoff et al., 2004). 

Este problema afeta gravemente os testes de detecção de anticorpos para a 

esquistossomose porque o "padrão ouro" para a comparação quase que 

invariavelmente, tem que ser o teste parasitológico. Como sugerido acima, o exame 

parasitológico, não seria a melhor escolha devido à sua baixa sensibilidade em 

áreas de baixa infecção, e uma conseqüência disto pode ser uma aparente 

especificidade inferior (ou seja, alta proporção de resultados falso-positivos) dado 

por testes de detecção de anticorpos. (Hamilton et al. 1998) 

Após oito meses do tratamento nenhum paciente mostrou ovos no Kato-Katz 

enquanto 10/28 (36%) ainda permaneciam com altos níveis de anticorpos. Estes 

resultados corroboram o que foi descrito por Piquet et al. (1998) que mostraram que 

a utilização de taxas de cura baseadas na demonstração de ovos pode não ser a 
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melhor maneira de avaliar o sucesso de um tratamento. Sorodiagnóstico, neste 

caso, poderia ser um ótimo complemento aos testes parasitológicos (Doenhoff et al., 

1993; Hamilton et al. 1998; Doenhoff et al., 2004; Sorgho et al., 2005).  

A escolha do antígeno de verme adulto (AVA) como base para o ELISA 

desenvolvido neste trabalho se deu pela afirmação de vários autores que os vermes 

adultos têm a vantagem de ser a fonte mais abundante e de fácil obtenção de 

material antigênico, funcionam bem em ELISA e possuem maior sensibilidade e 

especificidade do que as formas larvais. (Hamilton et al. 1998; Pardo et al., 2004; 

Doenhoff et al., 2004). 

Os resultados do anti-AVA IgG-ELISA realizados antes do tratamento 

específico foram semelhantes aos obtidos por outros autores (Ramirez et al., 1996; 

Vendrame et al., 2001; Doenhoff et al., 2003; Sorgho et al., 2005) mostrando níveis 

significativamente mais elevados de IgG, novamente apoiando a utilidade desta 

técnica para o diagnóstico da esquistossomose, principalmente em áreas onde a 

carga parasitária é baixa ou moderada e, conseqüentemente, os exames de fezes 

são menos sensíveis. 

Entre os pacientes positivos no Kato-katz, a maioria foi sorologicamente 

positivos no AVA-ELISA (indivíduos "verdadeiros positivos"), porém com 

sensibilidade inferior ao encontrado por Sorgho et al. (2005), 79% contra 93%. Em 

estudo realizado por Doenhoff et al. (2003) com SEA-ELISA foi encontrada 

sensibilidade igual a encontrada neste estudo (79%). 

Não foi encontrada correlação entre o número de ovos e os níveis de IgG nos 

pacientes antes do tratamento corroborando os achados de Ramirez et al. (1996). 

Contudo Doenhoff et al. (2003) mostraram uma associação significante entre a 
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contagem de ovos e os níveis de anticorpos dos pacientes pós-tratamento, 

associação esta que não foi avaliada neste trabalho. 

Segundo Doenhoff et al. (2004), após o tratamento, títulos de anticorpos 

diminuem proporcionalmente com a redução na intensidade da infecção. Os 

mesmos autores sugerem que um ensaio para a atividade de anticorpos antes e de 

forma regular após a implementação de um programa de controle baseado na 

quimioterapia poderia fornecer informações úteis sobre a eficácia do programa. No 

presente estudo os resultados confirmaram o exposto por Doenhoff et al. (2004), 

quando ao final do acompanhamento, os níveis de anticorpos diminuíram aos níveis 

dos controles. 

Em trabalhos anteriores que estudaram o perfil de IgG anti-S. mansoni, 

Vendrame et al. (2001); Doenhoff et al. (2003) observou-se um aumento nos níveis 

de anticorpos 40 dias após o tratamento, seguido por uma diminuição significativa 

140 dias depois, ou seja, 180 dias (6 meses) após o tratamento, porém esses 

valores não se reduziam aos valores dos soros controles avaliados. No presente 

estudo, onde iniciamos o seguimento pós-tratamento a partir de seis meses, 

verificamos o mesmo padrão nos níveis de IgG, porém, ao continuarmos o 

seguimento, observamos que após 10 meses os valores se aproximam dos 

encontrados no grupo controle. 

Seis meses após o tratamento, Doenhoff et al. (2003) encontraram contagem 

de ovos negativa em 84% dos indivíduos testados contra aproximadamente 93% no 

presente trabalho. 

Porém, de acordo com resultados obtidos por Ramirez et al. (1996), com S. 

mansoni e Li et al. (2002), com S. japonicum após 12 meses da quimioterapia, os 

níveis de anticorpos por AVA IgG-ELISA mostraram diminuição significativa em 
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relação ao pré-tratamento contudo não regrediram aos níveis basais discordando 

dos resultados presentes neste trabalho. Os mesmo autores também encontraram 

todos os pacientes negativos para ovos de S. mansoni no fim do acompanhamento. 

Neste estudo foram utilizados dois grupos controles. Um com indivíduos 

provenientes de áreas não endêmicas e sem histórico de contato com águas com 

risco de contaminação, grupo este comumente utilizado em trabalhos anteriores 

(Doenhoff et al., 1993; Ramirez et al., 1996; Piquet et al., 1998; Vendrame et al., 

2001; Doenhoff et al., 2003; Sorgho et al., 2005). Outro com indivíduos não 

infectados confirmados pela técnica parasitológica (critério de definição de caso) 

provenientes das mesmas áreas endêmicas que os indivíduos infectados. 

A opção pela utilização do grupo controle proveniente de área endêmica se 

deu pelo fato desses indivíduos pertencerem à mesma realidade social e costumes 

que os indivíduos infectados e, portanto estariam expostos aos mesmos riscos que 

eles. Devido à baixa sensibilidade do teste parasitológico a utilização destes 

indivíduos poderia não refletir uma verdadeira ausência de doença. Contudo, 

durante os ensaios imunológicos com o grupo supracitado, alguns indivíduos 

poderiam ser descartados caso apresentasse níveis elevado de anticorpos anti- 

AVA. 

Porém após avaliação dos dados de ambos os grupos constatou-se que não 

houve diferença significativa entre os dois grupos mostrando que o teste imunológico 

foi capaz de diferenciar os indivíduos infectados e não infectados mesmo estando 

em uma área endêmica, apresentando porcentagem muito baixa (5,7%) de 

indivíduos acima do cut-off entre os controles de área endêmica. 

Um fato que chamou atenção foi a presença de dois indivíduos que 

permaneceram acima do cut-off ao fim do acompanhamento (tempo 3), um deles 
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permaneceu positivo durante todo o período de acompanhamento sugerindo uma 

resistência a droga, ou uma reinfecção, ou ,menos provável, uma infecção cruzada 

com outro parasita, já que não houve investigação dos mesmos. O outro caso 

sugere reinfecção, pois apenas no tempo 3 apresentou DO acima do cut-off. 

O teste AVA ELISA-IgG mostrou alta especificidade, pois entre os soros 

considerados não-infectados pelo exame parasitológico, controles endêmicos e não-

endêmicos, 94,3% e 96,5% apresentaram DOs abaixo do cut-off, respectivamente. 

Em outros trabalhos a especificidade do ELISA foi bem abaixo dos valores 

acima citados, ficando abaixo de 30,0% (Sorgho et al., 2005), e abaixo de 45% 

(Doenhoff et al., 2003). Esses autores citam, porém, que se a especificidade for 

calculada de acordo com a definição e fórmula padrões, este cálculo necessita que 

os indivíduos "soro negativos" sejam verdadeiramente não-infectados. Como já foi 

discutido anteriormente, o método de Kato-Katz, em áreas endêmicas, pode 

subestimar a verdadeira prevalência da esquistossomose intestinal levando a um 

baixo valor da especificidade do ELISA. A utilização, então, das duas técnicas em 

conjunto eleva a probabilidade de diagnóstico, pois ocorre um sinergismo entre as 

técnicas, uma com razoável sensibilidade e alta especificidade (Kato-Katz) e a outra 

com alta sensibilidade e razoável especificidade (ELISA).  

 

Conclusões 

� A contagem de ovos pelo método de Kato-Katz mostrou resultados positivos em 

apenas 2,6% dos indivíduos seis meses (180 dias) após o tratamento, com todos 

os indivíduos apresentando resultados negativos a partir do oitavo mês (240 

dias);  
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� Houve diminuição nos níveis séricos de anticorpos IgG (medido através da DO) 

durante todo acompanhamento, com o declínio aos níveis dos controles no 

décimo mês (300 dias) após o tratamento;  

� O tratamento com praziquantel mostrou ser eficaz nos pacientes das áreas 

endêmicas estudadas na infecção pelo S. mansoni, pois, 92,9% apresentaram 

cura nos dois testes estudados.   

� A utilidade do uso conjunto da técnica de Kato-Katz e do ELISA no diagnóstico 

da Esquistossomose em áreas endêmicas e no controle de cura dos pacientes é 

justificada de acordo com os resultados obtidos e a literatura estudada. 
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Anexo 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

NOME:_____________________________________________________________IDADE:___ 

ENDEREÇO:__________________________________________________________Nº:_____ 

BAIRRO:______________________________CIDADE:___________________ESTADO:____ 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

O Sr(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a), da pesquisa - “AVALIAÇÃO 
DE  KATO-KATZ E ELISA  EM PACIENTES INFECTADOS PELO  S. MANSONI ANTES E APÓS O 
TRATAMENTO COM PRAZIQUANTEL ”, após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no 
caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) 
de forma alguma. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 
Título do Projeto : Avaliação de Kato-Katz e ELISA em pacientes infectados pelo S. mansoni antes e 
após o tratamento com praziquantel. 
 
Pesquisadores participantes:  
Profa. Dra. Maria do Amparo Andrade (Responsável) – Tel. 9999-1466; 
Dr. Fábio Lopes de Melo (Co-responsável) – Tel. 9434-5071 
Diogo da Rocha Poroca (Estudante de Pós-graduação - Mestrado) – Tel. 9952-2328; 
Rafael Acioli Medeiros (Bolsista de Iniciação cientifica - PIBIC-FACEPE) – Tel. 9709-7863 
 
Considerações iniciais: A esquistossomose mansônica é uma doença causada por um verme 
chamado Schistosoma mansoni. Esta doença provoca diarréia, dores na barriga e aumento do 
tamanho da barriga (barriga d’água). Este verme ataca o fígado e o baço podendo levar a morte.  
 
Objetivos: O objetivo da nossa pesquisa é Avaliar a contagem de ovos obtida pelo método de Kato-
Katz e a dosagem de anticorpos em soro obtida pela técnica ELISA, em pacientes infectados pelo S. 
mansoni antes e em diferentes intervalos de tempo após o tratamento com praziquantel. 
  
Procedimentos do estudo:  Quando o Sr(a) for atendido pelo pesquisador(a), responderá a um 
questionário com: nome, endereço, telefone para contato, informações sobre a sua casa, 
escolaridade, queixas principais e tempo de duração das queixas, se está tomando algum remédio e 
se usa ou já usou água de rio para banho ou atividades domésticas. O preenchimento do questionário 
será feito por um dos pesquisadores. Para a nossa pesquisa coletaremos 9ml (uma colher se sopa) 
de sangue e aproximadamente 20g (pote distribuído) de fezes que serão levadas ao Setor de 
Microbiologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami, localizado na Universidade Federal de 
Pernambuco. Os exames de Kato-Katz serão realizados nas fezes coletadas e com o sangue será 
realizado o teste de ELISA. Os resultados de todos os exames serão entregues a Unidade Básica de 
Saúde e lá estarão disponíveis aos participantes do projeto. 
 
Riscos e Benefícios:  Serão realizadas as perguntas presentes no questionário e a coleta das 
amostras biológicas. A coleta de sangue apresenta alguns riscos para os voluntários tais como 
formação de hematomas e contaminação. No processo da coleta o paciente pode sentir dor devido a 
entrada e saída da agulha. Para evitar esses desconfortos serão utilizados materiais estéreis e 
descartáveis e todos os procedimentos serão realizados por pessoas treinadas a fim de evitar 
contaminações e formação de hematomas. O benefício deste estudo será a tentativa de contribuir 
com o sistema público de saúde através do testes capazes de avaliar a eficácia do tratamento 
realizado colaborando com o programa de controle da esquistossomose. 
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Custo/Reembolso para o paciente: Não haverá nenhum gasto com sua participação. Os exames 
realizados serão totalmente gratuitos, não recebendo nenhuma cobrança com o que será realizado. 
Você também não receberá nenhum pagamento com a sua participação. 
 

Serão guardadas no Setor de Microbiologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami amostras 
do sangue e da urina coletados para que possamos repetir o exame de PCR, caso seja necessário. O 
Sr(a) poderá entrar em contato com os responsáveis pela realização dos exames no endereço 
abaixo: 

 
Os pacientes diagnosticados positivos pelas técnicas realizadas no projeto serão 

acompanhados pela secretaria de saúde do município e caberá a ela a administração ou não de 
medicação de combate a doença de acordo com a política pública de saúde vigente no referido 
município.  
 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA), Setor de Microbiologia 
Campus Universitário, Cidade Universitária  
Recife - PE - Brasil CEP: 50670-901 
Fone: 21268484. Ao ligar pedir para falar com o setor de microbiologia: Diogo da Rocha Poroca ou 
Maria do Amparo Andrade. 
 
 

CONSENTIMENTO 
 
 

Eu,_________________________________________________________________________RG___

____________________,CPF________________________declaro que entendi os objetivos da 

pesquisa e sem ter sido pressionado ou constrangido concordo participar da pesquisa. Tenho 

consciência do meu direito de abandonar a pesquisa a qualquer momento e de que as informações 

colhidas serão mantidas em sigilo. Os resultados da pesquisa podem ser apresentados em 

congressos ou publicados em revistas de pesquisa, sem que seja divulgado o nome do paciente.  

 
 
Nome do Paciente:_____________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________            ___________________________________ 
 Assinatura do paciente ou do responsável                          Assinatura do pesquisador 
 
 
 
___________________________________              __________________________________ 
                     Testemunha 1                                                               Testemunha 2 
 
 

 
 

__________________, ____/____/______. 
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Anexo 2. Questionário epidemiológico 
 

-Nome: 

-Endereço: 

-Cidade: 

-Data de nascimento: 

-Idade: 

-Sexo:                ⃞Masculino                           ⃞ Feminino  

-Telefone(s) para contato: 

-Cor da pele:      ⃞branca       ⃞ preta      ⃞ amarela      ⃞ indígena       ⃞ parda 

-Grau de Instrução:  ⃞ primário    ⃞ nenhuma    ⃞ Fund. Completo    ⃞ Fund incompleto     

⃞ Médio completo    ⃞   Médio incompleto    ⃞ superior  completo     ⃞ superior incompleto 

-Estado civil:  ⃞ casado(a)     ⃞ solteiro(a)     ⃞ divorciado(a) 

-Quantos filhos:  ⃞ filhos 

-Trabalha:         ⃞ Sim        ⃞  Não  

-Bolsa família        ⃞ sim         ⃞ não 

-Na casa existem outras pessoas que trabalham:   ⃞  sim               ⃞  não    

-Renda “per capita”: ⃞ até 0,5 sal min   ⃞ + 0,5 até 2 sal min   ⃞ +2 até 5 sal min  ⃞ + 5 sal min 

-Quantas pessoas vivem na residência:    ____ pessoas 

Dados sobre hábitos de risco para a esquistossomose : 

-Hábito de banho de rio:   ⃞  lava pratos/roupas no rio      ⃞  toma banho de rio 

-Freqüência:     ⃞  diariamente     ⃞ raramente 

-Horário:       ⃞ antes das 10h       ⃞ 10 as 14 h         ⃞ após as 14h  

-Quantos na família têm o mesmo hábito (contato com a água do rio)?   

-Já fez tratamento ou está em tratamento? ⃞ sim    ⃞ não 

Investigação sintomatológica: 

1- ⃞ Tem sintomas                          ⃞ Não tem sintomas 

2- Há quanto tempo tem a doença?  

3- Apresentou sangramento?  ⃞ sim    ⃞ não 

Parasitológico de fezes (Kato - Katz):    

� positivo ( _____ovos/g fezes )           � negativo 
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Anexo 3. Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco 
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Anexo 4. Normas para publicação na revista 
 
 
Guide for Authors  

 

Acta Tropica publishes original research papers, short communications and review 

articles. Original papers should normally not exceed 10 printed pages including tables and 

figures. Short communications should not exceed 4 printed pages including tables and 

figures. Manuscripts must be accompanied by a letter signed by all the authors. Submission of 

a paper to Acta Tropica is understood to imply that it has not previously been published 

(except in an abstract form), and that it is not being considered for publication elsewhere. The 

act of submitting a manuscript to Acta Tropica carries with it the right to publish the paper. 

Responsibility for the accuracy of the material in the manuscript, including bibliographic 

citations, lies entirely with the authors.  

 

Submission  

Submission to this journal proceeds totally online and you will be guided stepwise 

through the creation and uploading of your files. The system automatically converts source 

files to a single PDF file of the article, which is used in the peer-review process. Please note 

that even though manuscript source files are converted to PDF files at submission for the 

review process, these source files are needed for further processing after acceptance. All 

correspondence, including notification of the Editor's decision and requests for revision, takes 

place by e-mail removing the need for a paper trail. 

 

Submit your article  

Please submit your article via http://ees.elsevier.com/actrop. 

 Please suggest 4-6 potential reviewers for your submission, providing contact details 

and specific reasons for your suggestions. Please note that the journal may not use your 

suggestions, but your help is appreciated and may speed up the selection of appropriate 

reviewers.  

 

Graphical abstract:  

Please provide, when submitting your article, a graphical abstract. This comprises the 

title, authors and affiliations, identical to the article itself, a summary of about 25 words, and a 

pictogram: one figure representative of the work described.  Maximum final dimensions of 
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the pictogram are 5 x 5 cm: bear in mind readability after reduction, especially if using one of 

the figures from the article itself. Graphical abstracts will be collated to provide a contents list 

for rapid scanning.  

 

Journal Scope  

The content of papers submitted must fall within the Journal's Scope. Manuscripts based 

on parasite/microbe or vector inhibition experiments with crude extracts or fractions, where 

the active ingredients are not defined, will normally not be accepted.  

Original papers should be organized as follows: Abstract - Key words - Introduction - 

Material (or Patients) and Methods - Results - Discussion Acknowledgements - References. 

 

 (a) Manuscripts should be complete in all respects and be typewritten with double 

spacing and wide (2,54cm) margins. The metric system is to be used throughout.  

(b) Manuscripts must be checked carefully before submission. No changes will be 

allowed at the proof stage.  

 (c) The title page should include: title, the names, affiliations and complete postal 

addresses of all authors. One corresponding author is to be designated, with a telephone and e-

mail address.  

(d) An abstract, of not more than 5% of the length of the article, should be provided.  

(e) Keywords (indexing terms), normally 3-6 items, should be provided. 

 

References should be assembled alphabetically on a separate sheet. In the text they 

should be referred to by name and year (Harvard System), the year being placed in 

parentheses, e.g., (Jones, 1970). More than one paper from the same author in the same year 

must be identified by the letters a, b, c, etc., placed after the year of publication. In the text, 

when referring to a work by more than two authors, the name of the first author should be 

given followed by et al. When including more than one citation for a single sentence, order 

the citations by date of publication, e.g., (Smith et al.,1982; Jones, 1990; Able et al., 2006). 

Literature references must consist of names and initials of all authors, year, title of paper 

referred to, abbreviated title of periodical, volume number and first and last page numbers of 

the paper. Periodicals, books and multi-author books should be in accordance with the 

following examples.  
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Musaka, R.A., Nayambati, V.M., Nantulya, V.M., Majiwa, P.A.O., Moloo, S.K., 

Musoke, A.J., 1988. The chromosome profiles of Trypanosomacongolese isolates from Kilifi, 

Kenya and their relationship to serodeme identity. Mol. Biochem. Parasitol. 30, 105-112. 

 

Garcia, L.S., Bruckner, D.A., 1988. Diagnostic Medical Parasitology. Histological 

Identification of Parasites. Elsevier Sci. Publ. Co. Inc., New York, NY, pp. 326-334. 

 

Scorza, J.V., Medina, R., Pérez, H., Hérnandez, A.G., 1985. Leishmaniasis in 

Venezuela. In: K.-P. Chang and R.S. Bray (Eds.), Human Parasitic Diseases, Vol. 1, 

Leishmaniasis, Elsevier, Amsterdam, pp. 283-296.  

 

Journal titles should be abbreviated according to the List of Serial Title Word 

Abbreviations (available from International Serials Data System, 20 rue Bachaumont, 75002 

Paris, France. ISBN 2-904938-02-8). References concerning unpublished data should not be 

cited in the reference list; work accepted for publication should be referred to as in press. 

Incomplete references can result in publication delay. 

 

 Artwork.  Full details for electronic submission of artwork can be obtained from 

http://authors.elsevier.com.  

 

Instructions for authors regarding GenBank/DNA sequence linking  

DNA sequences and GenBank Accession numbers Many Elsevier journals cite "gene 
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