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RESUMO

Introdução: A  amebíase  é  uma  doença  que  acomete  o  homem,  causada  pelo
protozoário  Entamoeba histolytica.  Sua transmissão ocorre a partir da ingestão de
água e/ou alimentos contaminados com os cistos do protozoário. Cerca de 90% dos
indivíduos  são  assintomáticos  e,  quando  sintomáticos,  podem  causar  sérios
problemas, como a invasão de órgãos e tecidos, ocasionando um grave problema de
saúde pública. O estudo tem como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico das
infecções  por  Entamoeba  histolytica e  enfatizar  a  importância  do  diagnóstico
laboratorial  da  amebíase.  Metodologia:  Trata-se  de  uma  revisão  integrativa,
elaborada  a  partir  de  um  levantamento  bibliográfico,  sobre  o  diagnóstico  e
epidemiologia da  Entamoeba histolytica no Brasil,  através do Google acadêmico,
SciELO  e  PubMed,  obedecendo  aos  seguintes  critérios  de  inclusão:  artigos  em
português com publicações datadas no período compreendido entre 2010 e 2020.
Após  uma  avaliação  dos  títulos  e  resumo,  elegendo-se  12  artigos,  entre  239
encontrados.  Resultados e Discussão:  No Brasil, estima-se que mais de 10% da
população mundial está infectada por Entamoeba histolytica, principalmente regiões
que encarecem de saneamento básico.  Com uma maior ocorrência entre o sexo
feminino, e a faixas etárias de 1 a 4 anos. O diagnóstico rotineiro da amebíase é
realizado  através  do  exame  parasitológico  de  fezes,  no  entanto  este  método  é
incapaz  de  diferenciar  as  espécies  de  Entamoeba.  Além  disso,  podem  ser
empregadas outras técnicas, como as imunológicas, para pesquisa de antígeno e
anticorpo.  Sendo  o  PCR,  método  empregado  pela  biologia  molecular,  o
recomendado pela OMS. Conclusões:  No Brasil a região Amazônica concentra a
maior  proporção de casos da doença e com maior  incidência  com o agravo da
mesma. As técnicas PCR e ELISA, possuem uma melhor indicação para a doença,
estas apresentam diferentes sensibilidades e especificidades e permitem resultados
mais fidedignos do que o exame parasitológico de fezes.  
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ABSTRACT

Introduction: Amoebiasis is a disease that affects humans, caused by the protozoan
Entamoeba histolytica. Its transmission occurs from the ingestion of water and / or
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food contaminated with protozoan cysts. About 90% of individuals are asymptomatic
and, when symptomatic, they can cause serious problems, such as the invasion of
organs and tissues,  causing  a  serious public  health  problem.  The study aims to
characterize the epidemiological  profile of  Entamoeba histolytica infections and to
emphasize  the  importance  of  laboratory  diagnosis  of  amoebiasis. Methodology:
This is an integrative review, based on a bibliographic survey, on the diagnosis and
epidemiology of Entamoeba histolytica in Brazil, through Google academic, SciELO
and PubMed, according to the following inclusion criteria: articles in Portuguese with
publications dated in the period between 2010 and 2020. After an evaluation of the
titles  and  abstract,  12  articles  were  chosen,  among  239  found. Results  and
Discussion: In Brazil, it is estimated that more than 10% of the world population is
infected with Entamoeba histolytica, mainly regions that lack basic sanitation. With a
greater occurrence among females, and the age groups of 1 to 4 years. The routine
diagnosis  of  amebiasis  is  carried  out  through  the  parasitological  examination  of
feces, however this method is unable to differentiate Entamoeba species. In addition,
other techniques, such as immunological ones, can be used for antigen and antibody
research. PCR, a method employed by molecular biology, is recommended by the
WHO. Conclusions:  In  Brazil,  the  Amazon  region  concentrates  the  highest
proportion of cases of the disease and with the highest incidence of the disease. The
PCR and ELISA techniques have a better indication for the disease, they present
different sensitivities and specificities and allow more reliable results than the stool
examination.

Keywords - Amebiasis; Prevalence; Diagnosis; Enteroparasitosis.
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INTRODUÇÃO

A  amebíase  é  uma  doença  que  acomete  o  homem,  causada  pelo  protozoário
Entamoeba  histolytica,  do  filo  Sarcomastigopha,  classe  Lobosea  e  da  família
Entamoebidae. O protozoário  é  intestinal  e  sua  transmissão  ocorre  a  partir  da
ingestão de água e/ou alimentos contaminados com os cistos do protozoário, que
são eliminados nas fezes de indivíduos previamente infectados. Cerca de 90% dos
indivíduos  são  assintomáticos  e,  quando  sintomáticos,  também  desenvolvem
problemas de saúde, prejudicando seu desenvolvimento físico e intelectual. Entre as
principais consequências estão a diarreia crônica, má absorção, anemia ferropriva e
baixa capacidade de concentração e dificuldades no aprendizado (REY, 2011).

As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública, sendo
endêmicas em algumas regiões. Apresentam ampla distribuição geográfica no Brasil
pelo  fato  de  ser  um  país  de  clima  tropical  e  a  população  viver  em  condições
ambientais  propícias  à  sua  disseminação.  O  número  de  infectados  no  âmbito
mundial  é  de 3,5 bilhões de pessoas.  No Brasil,  130 milhões de habitantes são
acometidos por  alguma espécie de parasito,  desta maneira podemos entender  a
precariedade de condições sanitárias como um fator relevante na epidemiologia da
doença, sendo responsáveis por um alto índice de morbidade em grande parte do
mundo (CASTRO, 2019). 
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Sob essa perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil
epidemiológico das infecções por Entamoeba histolytica e enfatizar a importância do 

diagnóstico laboratorial da amebíase.

METODOLOGIA

O presente trabalho foi elaborado a partir de um levantamento bibliográfico, no qual
consiste  em uma  revisão  integrativa,  qualitativa  e  descritiva,  relacionada  a  uma
abordagem ampla do diagnóstico e da epidemiologia da  Entamoeba histolytica no
Brasil, tendo como desígnio a análise da produção científica vinculada ao objetivo
proposto em periódicos indexados nos bancos de dados da literatura. Os trabalhos
científicos incluídos no estudo foram selecionados por meio do Scientific Electronic
Library Online (SciELO) e PubMed, mediante uma avaliação dos títulos e resumos
disponíveis na íntegra, obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: artigos em
português com publicações datadas no período compreendido entre 2008 e 2020.
Foram  utilizados  os  seguintes  descritores  e  suas  combinações:  “Amebíase”,
“diagnóstico laboratorial”,  “epidemiologia”,  “parasitose”  e “disenteria  amebiana”.  O
processo de busca nas bases de dados permitiu detectar 239 artigos,  e com os
filtros utilizados, foram selecionados 12, por terem sido considerados condizentes
com o objetivo proposto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil,  estima-se que mais de 10% da população mundial  está infectada por
Entamoeba  díspar e  Entamoeba  histolytica, que  são  espécies  morfologicamente
idênticas,  mas só a última é  patogênica,  sendo sua ocorrência estimada em 50
milhões de casos invasivos/ano (ALMEIDA, 2020). De acordo com Souza (2019), o
sexo feminino obteve maior número de notificações da enteroparasitose, com 7.405
casos (51,89%),  enquanto o masculino apresentou 6.863 (48,1%).  Em relação à
idade ocorreu uma maior prevalência em crianças de 1 a 4 anos, com 3.140 casos,
seguidas de 1.495 casos, em crianças de até 9 anos. A partir dos 20 anos, houve
diminuição do registro de casos de amebíase a cada 10 anos, com o menor valor
sendo  registrado  para  a  faixa  de  80  anos  ou  mais.  Entre  os  protozoários  mais
frequentes estavam  Entamoeba histolytica/dispar (14%), seguidas por  Entamoeba
coli (11%) e  Giardia lamblia (4,4%). Destes os de maior importância para a saúde
pública  são  Entamoeba  histolytica e  a  Giardia  lamblia,  devido  ao  alto  grau  de
morbidade e mortalidade que causam ao infectar seres humanos.

Em estudo realizado por Dulgheroff et al. (2015) foi observado que a prevalência da
infecção varia  de  acordo com a região  geográfica  considerada e com a técnica
utilizada para o diagnóstico, oscilando entre 0% a 61%. Os pesquisadores relataram
altas prevalências quando se utilizou para o diagnóstico a análise macroscópica das
fezes, a fim de distinguir as espécies E. histolytica, E. dispar e E. moshkovskii, por
meio dessa técnica utilizada. O número de indivíduos infectados ou com sintomas da
doença  varia  entre  diferentes  regiões  do  país,  a  variação  entre  Sul  e  Sudeste,
ocorreu de 2,5% a 11%, enquanto na região Amazônica atingiu 19%, e nas demais
regiões ficou em torno de 10%.
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Segundo um estudo realizado por Nicoli  et al. (2017) na Bahia, foram analisadas
52.704  amostras  de  fezes.  O  exame parasitológico  de  fezes  (EPF)  revelou  que
1.788 foram positivas para E. histolytica (3,4%), sendo mais frequente em amostras
de  laboratórios  públicos  (5,0%)  do  que  em  privados  (3,2%).  Essa  diferença  de
frequência entre laboratórios públicos e privados mostra exatamente a prevalência
em  populações  de  baixo  poder  aquisitivo,  sendo  um  dado  importante  para  a
profilaxia e tratamento da doença. Silva; Braga (2012) relataram em seu estudo que
a manifestação invasiva da amebíase é comum em cidades em desenvolvimento, e
está relacionada a uma variedade de condições que favorecem a transmissão fecal-
oral de cistos ou contaminação fecal de água e alimentos. Há maiores possiblidades
de contaminação em núcleos urbanos e aglomerações, que careçam de condições
de saneamento básico ambiental, tais como de água potável intradomiciliar, destino
inadequado das excretas, maus hábitos pessoais e coletivos de higiene, assim como
deficiencias nutricionais.

Segundo Dulgheroff et al. (2015) o diagnóstico rotineiro da amebíase é feito através
da realização do EPF com a identificação morfológica dos cistos e trofozoítos de E.
histolytica.  Para  realização  do  EPF  recomenda-se  a  coleta  e  análise  de  três
amostras  de  fezes  em  dias  alternados  devido  à  eliminação  intermitente  dos
parasitos. As fezes pastosas ou formadas devem ser submetidas aos métodos de
concentração  como  Hoffman,  Pons  e  Janer,  para  pesquisa  de  cistos  de  E.
histolytica.  Para  fezes diarreicas  deve ser  realizado o exame direto  a  fresco da
amostra em no máximo 1 hora, com o intuito de pesquisar trofozoítos móveis. No
entanto, o exame é incapaz de diferenciar as espécies pertencentes ao complexo E .
histolytica/E. dispar/E. moshkovskii,  devido a semelhança morfológica entre estas
espécies,  tornando  o  diagnóstico  presuntivo  e  invalidando  a  sua  utilização  em
estudos epidemiológicos específicos. 

A PCR é uma técnica que reproduz a habilidade natural  de replicação do DNA,
possui  boa  reprodutibilidade,  alta  sensibilidade  e  especificidade.  Vem
sendo bastante utilizada em substituição à microscopia óptica, cultura e até mesmo
aos testes de ELISA. Outra vantagem é a possibilidade de diferenciar as espécies
pertencentes  ao  complexo E.  histolytica/dispar/moshkovskii e  de  utilizar  outros
materiais biológicos (como fluidos), além de espécimes fecais. Por estes motivos, a
PCR é  a  metodologia  recomendada pela  OMS para  o  diagnóstico  da amebíase
(VIEIRA et al., 2012). 

As  técnicas  mais  utilizadas  são:  ensaio  imunoenzimático  (ELISA),  reação  de
imunofluorescência indireta (RIFI) e hemaglutinação indireta (HAI), algumas delas
estão disponíveis comercialmente. A detecção de anticorpos IgG através da técnica
de  RIFI  mostra  boa  sensibilidade  (>  90%)  auxiliando  no  diagnóstico  de  formas
invasivas. Na técnica de HAI são utilizados eritrócitos sensibilizados com antígenos
obtidos  a  partir  de  isolados  axênicos  e  mostraram-se  sensíveis  na  detecção  de
anticorpos  anti-E.  histolytica. A  combinação  das  técnicas  de  RIFI  e  HAI  pode
alcançar 100% de positividade nos casos de abscesso hepático (SILVA;  BRAGA,
2012). No teste de ELISA podem ser usados tanto antígenos recombinantes como
solúveis.  Essa técnica  se  mostra  bastante  sensível  no  diagnóstico  de  amebíase
hepática. O ELISA para a detecção de imunocomplexos tem considerável limitação
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no diagnóstico de pacientes com colite não disentérica, porém de boa sensibilidade
no diagnóstico de pacientes com amebíase hepática (CHAVES, 2010).

De acordo com Castro et al. (2019) e Dulgheroff  et al.  (2015), os meios de cultura
podem  ser  utilizados  para  o  diagnóstico  da  amebíase,  no  entanto  são  pouco
utilizados na rotina laboratorial,  uma vez que são de difícil  execução, alto custo,
baixa sensibilidade (30%) e não diferenciam as espécies do complexo E. histolytica/
E.  dispar. O  diagnóstico  rotineiro  da  amebíase  é  realizado  através  do  exame
parasitológico de fezes, porém, a técnica do  PCR é a metodologia recomendada
pela OMS para o diagnóstico da amebíase por permitir a diferenciação das espécies
pertencentes  ao  complexo E.histolytica/dispar/moshkovskii.  Os  cultivos  axênicos
desses organismos são de valor para estudos bioquímicos e imunológicos, produção
de  antígenos  e  anticorpos,  estudos  diferenciais  entre  cepas  patogênicas  e  não-
patogênicas (zimodemos), triagem de novos medicamentos in vitro, infecção, dentre
outros.

CONCLUSÕES

Tal contexto denota que a sorologia é útil no diagnóstico da amebíase extraintestinal
e  em  estudos  epidemiológicos  da  amebíase  invasiva,  esses  testes  sorológicos
mostram positividade  em cerca  de  75%  dos  pacientes  com  amebíase  intestinal
invasiva e em mais de 90% dos pacientes  com abscesso hepático nas técnicas
como  PCR  e  ELISA,  possuem  uma  melhor  indicação  para  a  doença,  estas
apresentam diferentes sensibilidades e especificidades e permitem resultados mais
fidedignos do que o exame parasitológico de fezes.  No Brasil,  de modo geral,  a
região Amazônica concentra a maior proporção de casos da doença, sendo também
a região de maior incidência com o agravo da amebíase.
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