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Introdução
As enteroparasitoses acometem 20% da população mundial (PAYMENT

& HUNTER, 2001), sendo mais prevalentes em populações de baixo nível
sócioeconômico oriundas de áreas com carência de saneamento básico
(SILVA et al., 2003). Estima-se que 300 milhões de pessoas estejam doentes
e, que 50% sejam crianças de idade escolar (WHO, 2003).

Os métodos de concentração estão entre os mais utilizados nos
laboratórios de análises clínicas (MELLO et al, 2000) e visam aumentar a
sensibilidade do exame parasitológico de fezes (EPF) (DE CARLI, 2001). Nos
métodos de sedimentação são utilizados solventes com densidade mais baixa
do que a dos ovos, larvas e cistos dos parasitos intestinais, concentrando-os no
sedimento. Uma das técnicas mais empregadas na rotina laboratorial é a
técnica de Ritchie, que se baseia no método de centrífugo-sedimentação e no
emprego do éter para a lavagem do material. O éter é um solvente orgânico
que forma uma fase apolar e retém os artefatos vegetais e a gordura contida na
amostra, durante a centrifugação da suspensão de fezes (RITCHIE, 1948).

O inconveniente dessa técnica é a utilização do éter, agente químico
inflamável, volátil e explosivo. Por isso, algumas modificações têm sido
sugeridas, como por exemplo, a substituição do éter pelo acetato de etila, que
além de ser menos inflamável, aumenta a eficácia do método na detecção
global de formas evolutivas de parasitos, especialmente de cistos de Giardia
lamblia e ovos de Taenia spp. e de Hymenolepis nana, sem ocasionar
distorções morfológicas nas mesmas (GARCIA & SHIMIZU, 1998; CARVALHO
et al., 2000; CDC, 2009). A utilização de acetato de etila também é indicada
pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Atlanta, EUA (CDC) para
pesquisa dos enteroparasitos comumente detectados na rotina laboratorial,
bem como para a pesquisa de oocistos de coccídios intestinais oportunistas
(CDC, 2009). O objetivo deste estudo foi comparar duas técnicas baseadas no
método de centrífugo-sedimentação para o diagnóstico de enteroparasitos.

Material e Métodos
No período de maio a junho de 2009, foram examinadas 100 amostras

de fezes, que foram enviadas e previamente analisadas pelo Laboratório de
Análises Clinicas do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio
Grande. As amostras de fezes, sem os dados dos pacientes, foram
processadas no Laboratório de Parasitologia - Área Interdisciplinar em Ciências
Biomédicas (AICB) - Faculdade de Medicina (FAMED). A seguir, foram
processadas as 100 amostras de fezes pela Técnica de Ritchie, amplamente
utilizada nos laboratórios de análises clínicas, na qual é realizada a lavagem do
material com solução de formalina-éter, sob centrifugação a 1.300 g durante
um minuto. Concomitantemente, as amostras foram processadas pela técnica
indicada pelo CDC, na qual é realizada a lavagem do material com solução de



formalina-acetato de etila, sob centrifugação a 500 g, durante 10 minutos. O
sedimento oriundo das duas técnicas foi examinado, em duplicata, sob
microscópio óptico (aumento 100x e 400x).

Resultados
Das 100 amostras examinadas com as duas técnicas foi detectada

positividade para enteroparasitos patogênicos em 10%, sendo dectados ovos
de Ascaris lumbricoides (7%), Trichuris trichiura (6%) e Ancylostomatidade
(3%) e cistos de Giardia lamblia (1%) e do complexo Entamoeba
histolytica/Entamoeba dispar (1%). Em ambas as técnicas foi detectada
positividade em 8% das amostras e em cada uma das técnicas foi detectada
positividade em 5% das amostras. Considerando apenas as amostras
positivas, foi verificada concordância em oito resultados (47,1%), sendo estes:
A. lumbricoides (4), T. trichiura (2) e Ancylostomatidae (2). Entretanto, houve
discordância em nove resultados (53%), sendo estes: A. lumbricoides (3), T.
trichiura (4) e Ancylostomatidae (1), G. lamblia (1) e complexo Entamoeba
histolytica/Entamoeba dispar (1%).

Conclusões
Os resultados quantitativos obtidos com as duas técnicas foram

semelhantes, porém os resultados específicos para cada enteroparasito
apresentaram alta discordância. Diante dos resultados desse estudo piloto,
torna-se necessária a análise de um maior número de amostras.
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