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1 RESUMO 

A família dos retrovírus possui dois tipos capazes de levar à Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida, o HIV-1 e o HIV-2. O paciente soropositivo apresenta 

um quadro clínico com alterações significativas do sistema imunológico, 

relacionadas principalmente com a imunidade celular, demonstrando um número 

muito baixo de linfócitos TCD4. As manifestações clínicas decorrentes do HIV 

devem-se à disfunção imunológica de infecções. Os portadores de HIV apresentam 

grande parte das diarreias devida à combinação de falta de acesso à água tratada e 

de não adoção de práticas de higiene no preparo e consumo dos alimentos. A 

diarreia ainda é um problema comum da infecção pelo HIV e contribui para a 

redução da qualidade de vida e sobrevivência de pacientes com a mesma. Visto que 

em diversos processos oportunistas os patógenos intestinais contribuem para a 

morbidade através de quadros de desnutrição crônica e emagrecimento. O objetivo 

deste estudo é verificar a prevalência de parasitoses intestinais em amostras de 

fezes de pacientes com a imunodeficiência adquirida. Será realizada uma pesquisa 

de parasitas nas fezes de 50 pacientes, portadores da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida. Os métodos parasitológicos que serão utilizados serão: 

Hoffman, Faust e o Coprotest®. Será utilizada também a coloração de Ziehl-Neelsen 

para verificar a possibilidade de ocorrência de Cystoisospora spp. e Cryptosporidium 

spp.  

 

2 INTRODUÇÃO 

Um dos principais fatores de risco entre os pacientes com a 

Imunodeficiência, são as alterações clínicas relacionadas ao trato gastrointestinal, 

que têm sido de alta prevalência, destacando-se principalmente quadros clínicos 

diarreicos associados a parasitoses. Dentre os sintomas clínicos, as diarreias 

aquosas, aparecem frequentemente, podendo ser persistentes ou recorrentes de 

grande ou pequeno volume, que afeta o organismo devido à perda hidroeletrolítica 

que é provocada. Visto que em diversos processos oportunistas os patógenos 

intestinais contribuem para a morbidade através de quadros de desnutrição crônica 

e emagrecimento (REIS; SILVA; GONÇALVES, 2008). 

Sendo assim, a terapia medicamentosa associada à qualidade de vida de 

seus portadores prolonga a vida do paciente e a manutenção de seu bem-estar 

(FERREIRA; OLIVEIRA; PANIAGO, 2012). 

Este estudo se justifica pelo aumento de infecções em portadores de HIV, 

devido a prevalência de parasitoses, nos instiga a analisar amostras desses 

pacientes, em busca de uma das maiores causas dessas parasitoses, sendo assim, 



5 
 

de acordo com os resultados que serão obtidos, buscaremos uma melhor forma de 

orientações aos pacientes, visando a associação da terapia medicamentosa com a 

qualidade de vida, promovendo a manutenção de seu bem-estar. 

 

3 OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é verificar a prevalência de parasitoses intestinais em 

amostras de fezes de pacientes com a imunodeficiência adquirida. 

4 METODOLOGIA 

Será realizada uma pesquisa de parasitas nas fezes de 50 pacientes, 

portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que obtém seus tratamentos 

no Centro de Atendimento de Doenças Infectocontagiosas e Parasitárias de 

Fernandópolis (CADIP). Os métodos parasitológicos que serão utilizados serão: 

Hoffman, Faust e o Coprotest® por ser um sistema comercial quantitativo. Será 

utilizada também a coloração de Ziehl-Neelsen para verificar a possibilidade de 

ocorrência de Cystoisospora spp. e Cryptosporidium spp. Os exames serão 

realizados nas dependências do laboratório de análises clínicas das Faculdades 

Integradas de Fernandópolis nos meses de setembro e outubro de 2018. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Segundo Leite e Waissmann (2004) o agente etiológico, que causava um tipo 

raro de câncer e infecção pulmonar incomum em jovens sadios, foi identificado em 

1983 como Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), possuindo RNA como material 

genético, o vírus pertence à família dos retrovírus, a enzima transcriptase reversa 

utiliza do RNA para a síntese de DNA. As disfunções imunológicas consequente de 

infecções geram manifestações clínicas do HIV. 

Com o surgimento da AIDS, protozoários que eram infrequentes, assumem 

grande relevância, como agentes de infecções oportunistas, devido ao surgimento 

da doença tem como consequência a baixa imunidade gerando fraqueza ao 

organismo que se tornará vulnerável a várias situações de riscos (CIMERMAN; 

CIMERMAN; LEWI, 1999). 

Apesar do avanço da terapia antirretroviral, a diarreia ainda é um problema 

comum da infecção pelo HIV, acometendo pelo menos 90% dos pacientes 

apresentando no mínimo um parasita intestinal (WANG et al., 2018). 
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Grande parte dos indivíduos contaminados é assintomática, sendo de suma 

importância o controle clínico e epidemiológico desses hospedeiros, porque além de 

constituintes do ciclo de reprodução desses parasitas os parasitados podem 

contribuir para a proliferação dos focos de transmissão. Nos pacientes sintomáticos 

a associação com o parasito tende o equilíbrio. Sendo assim ocorre uma espoliação 

constante, contudo é incapaz de lesar gravemente. Principais sintomas são: quadros 

de diarreia associados com má absorção, desnutrição, anemia, obstrução intestinal 

e colite (CIMERMAN; CIMERMAN; LEWI, 1999). 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Não há resultados preliminares devido ao fato de que os exames serão 

realizados somente nos meses de setembro e outubro de 2018. 
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