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1. RESUMO 

Pesquisas de infestações por parasitas em humanos são de extrema 

importância, visto que alguns destes agentes podem provocar injúrias relevantes em 

seus hospedeiros. As enteroparasitoses são de maior prevalência em regiões de 

maior precariedade sanitária, e o método empregado influencia os resultados destas 

análises. Este trabalho comparou dois métodos analíticos para exames 

protoparasitológicos de fezes empregados no laboratório de análises clínicas do 

CEUNSP, na pesquisa de cistos de protozoários, ovos e larvas de helmintos, 

avaliando praticidade, geração de resíduos, custo benefício, entre outras 

considerações. Os dois métodos se mostraram confiáveis na detecção de cistos, 

ovos e larvas , no entanto, o método Coproplus® se mostrou mais adequado na 

otimização da rotina laboratorial, promovendo um sedimento significativamente mais 

límpido e de fácil identificação dos organismos, minimizando erros de interpretação e 

a produção de resíduos laboratoriais. 

2. INTRODUÇÃO 

A Parasitologia estuda organismos que parasitam um determinado 

hospedeiro, incluindo protozoários, helmintos, artrópodes, entre outros. As 

enteroparasitoses são mais comuns em regiões que possuem condições 

socioeconômicas mais precárias, além de condições de déficit no saneamento 

básico para a população (NEVES et al. 2004). 

MUÑOZ e colaboradores (2013) ressaltam que no Brasil, em pleno 

século XXI, as doenças parasitárias ainda acometem boa parte da população e em 

regiões diversas, da zona rural à zona urbana devido à expansão das cidades, seja 

pela invasão urbana em áreas endêmicas ou pela deficiência no saneamento básico, 

causando além da injúria física, problemas sociais graves e, inclusive, podendo 

causar problemas de desenvolvimento intelectual em crianças e adolescentes.  

As parasitoses intestinais de maior prevalência mundial são 

ascaridiose, tricuriose, ancilostomose, amebose e giardose. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde, cerca de um bilhão e 450 milhões de pessoas estão afetas por 

Ascaris lumbricoides, um bilhão e 300 milhões por ancilostomídeos e um bilhão e 50 

milhões por Trichuris trichiura. Estimativas anteriores calculavam em torno de 200 
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milhões o número de pessoas parasitadas por Giardia lamblia (ANDRADE et al., 

2011). 

Estima-se que 22% da população global albergue o agente da 

ascaridiose, onde cerca de 10% desses indivíduos encontra-se na América Latina. 

Em infestações de baixa intensidade, geralmente não ocorrem sintomas. Nas 

infestações de média intensidade ou nas maciças os vermes adultos podem causar 

ação espoliadora, tóxica ou mecânica, além de obstrução da luz intestinal, causando 

sintomas como cólicas, desconfortos abdominais, diarreia, entre outros. (UNA-SUS, 

2015; FERREIRA, 1991). 

Na ancilostomose, o ancilostomídeo ingerido com água ou alimentos 

contaminados ou até mesmo por penetração da pele, desenvolve sintomas variados, 

apresentando dermatite pruriginosa em membros inferiores devido a penetração 

larvária e durante a migração para os pulmões há tosse seca, dor torácica, náuseas, 

vômitos, eosinofilia, entre outros. O Trichuris trichiura é geralmente assintomático e 

as manifestações mais frequentes nos são cólicas intestinais, náuseas, vômitos, dor 

abdominal, diarréia, insônia e perda de peso. Contudo, nas infecções severas 

podem ocorrer enterorragia, acompanhada por anemia, podendo ocorrer o prolapso 

retal (UNA-SUS, 2015). 

A amebose é causada por Entamoeba histolytica, com ou sem 

manifestações clínicas. Na maioria das vezes a presença de E. histolytica na luz do 

intestino acontece como um simples comensal, de forma assintomática. Contudo, 

quando se torna patogênica a amebose intestinal pode causar a colite disentérica e 

não-disentérica, com fortes dores abdominais, fezes líquidas mucosanguinolentas, 

náuseas, vômitos, febre e colite amebiana crônica. O abscesso hepático amebiano é 

a forma mais comum de amebíase extraintestinal, que também pode acometer o 

pericárdio e o sistema nervoso central, pulmão e pele (LIMA et. al. 2010).  

Dessa forma, se faz necessário a avaliação de métodos eficazes nos 

testes protoparasitológicos de fezes, onde há várias técnicas empregadas. Os 

métodos mais tradicionais na pesquisa de enteroparasitas são Método de Faust, 

Método de Kato-Katz e, o mais comumente usado nos laboratórios, o Método de 

Hoffman, Pons e Janer, empregado na pesquisa de cistos, larvas e ovos, sendo 

esse, o método de escolha comparativa com a técnica que será estudada. 
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3. OBJETIVO 

Comparação de dois métodos analíticos para exames 

protoparasitológicos de fezes na pesquisa de cistos de protozoários, ovos e larvas 

de helmintos. Avaliação entre o método de Hoffman e a metodologia Coproplus®, 

incluindo os quesitos detecção de parasitismo, tempo de análise, uso de materiais e 

espaço de laboratório, geração de resíduos e preservação do meio ambiente. 

4. MATERIAIS 

• Amostra (10g de fezes) 

• Palito de madeira 

• Gaze cirúrgica 

• Copo plástico descartável de 50ml 

• Água deionizada 

• Pipeta de Pasteur 

• Corante Lugol 

• Cálice cônico de 200 mL 

• Lâmina 

• Lamínula 

• Microscópio óptico 

• Frasco Coproplus® 

• Bandeja de sedimentação

 

5. METODOLOGIA 

5.1 Método de Hoffman, Pons e Janer ou Lutz 

Aproximadamente 2g de fezes em um copo plástico descartável ou em 

frasco de Borrel, com cerca de 10mL de água deionizada, homogeneizada  com o 

palito de madeira até dissolução das fezes. Filtrar a solução em um cálice cônico de 

200 ml com uma gaze cirúrgica dobrada em quatro, os detritos retidos são lavados 

com mais 20mL de água deionizada, agitando-se constantemente com um palito de 

madeira ou bastão de vidro, devendo o líquido da lavagem ser recolhido no mesmo 

cálice.  

Completar o volume do cálice com água deionizada. Deixar essa 

solução em repouso durante 24 horas. Para coletar a amostra primeiro pode-se 

utilizar uma pipeta de Pasteur. 

Passado o tempo de 24 horas, analisar o sedimento depositado, 

transferindo-se uma gota do sedimento para lâmina, adiciona-se uma gota de lugol, 

homogeniza-se o lugol e amostra, e recobre-se o material com lamínula. Para a 
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identificação de cistos de protozoários, ovos e larvas de helmintos, a visualização da 

lâmina em microscopia óptica com o aumento de até 400 vezes 

5.2 Método Coproplus® 

Ao receber a amostra, observar a conformidade do frasco. Agitar o 

frasco em movimentos circulares até a dissolução do conteúdo. 

Remover o cap de vedação e pressionar o frasco levemente para a 

saída de ar. Inverter o frasco e colocá-lo na bandeja de sedimentação por 15 

minutos. Em seguida, gotejar a amostra do frasco na lâmina de vidro, adicionar 

Lugol, homogeneizar, colocar a lamínula e examinar ao microscópio. 

5.3 AMOSTRAS 

Para o exame comparativo foi usado um total de 80 amostras, 

analisadas pelos dois métodos em avaliação, o Método de Hoffman, Pons e Janer e 

o método teste de sedimentação rápida utilizando o Coproplus®. A análise foi 

realizada por dois indivíduos capacitados para estas leituras, cada um com duas 

lâminas para avaliação em cada observação 

6. RESULTADOS 

As amostras de fezes faziam parte da rotina do setor de parasitologia 

do laboratório de análises clínicas do CEUNSP e foram recebidas de indivíduos das 

cidades de Capela do Alto e de Capivari. Do total de 80 amostras analisadas, 75 

(93,7%) foram negativas e 5 amostras (6,2%) deram resultado positivo para 

Enterobius vermicularis e Giardia lamblia, conforme demonstrado na Tabela 1. 

Importante salientar que 100% dos indivíduos parasitados não apresentaram 

concomitância entre os agentes encontrados, ou seja, todos eram monoparasitados. 

Tabela 1: Determinação e comparação dos resultados entre as metodologias aplicadas. 

Amostras Resultados 

Coproplus®® 

Resultados 

Hoffman 

032-040 + (E. vermicularis) + (E. vermicularis) 

032-045 I + (G. lamblia) + (G. lamblia) 

032-045 II + (G. lamblia) + (G. lamblia) 

032-045 III + (G. lamblia) + (G. lamblia) 

032-341 III + (E. vermicularis) + (E. vermicularis) 

Demais amostras - - 

. 
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 Ao comparar os resultados observou-se que não houve discrepância 

de achados entre as análises realizadas pelo método de Hoffman para com o 

método do Coproplus® visto que as duas metodologias apresentaram resultados 

iguais como mostra a Tabela 2, contudo, o fator tempo foi o que mais chamou 

atenção. 

Tabela 2: Comparação de resultados entre os métodos de Hoffman e Coproplus®. 

 

O tempo de análise, como demonstra o Gráfico 1, foi um fator crucial e 

determinante para essa análise comparativa, visto que para a rotina do laboratório, 

que utiliza o método de Hoffman, foi necessário aguardar um período de 24 horas 

para que houvesse a sedimentação e assim desse seguimento com a análise, 

porém, fazendo uso da metodologia do Coproplus®, levou-se em média 40 minutos 

entre o preparo das amostras e suas análises microscópicas. Outro fator relevante 

na comparação entre as metodologias foi a visualização no microscópio, onde as 

lâminas montadas com as amostras do Coproplus® se mostraram mais límpidas, 

sem o excesso de detritos e artefatos como encontrados utilizando o método de 

Hoffman, isso é devido ao sistema de dupla filtragem do Coproplus®. Com uma 

visualização mais límpida dos campos observados no microscópio ganhou-se tempo 

na leitura da lâmina, o que contribuiu para uma leitura mais rápida, precisa e eficaz, 

diminuindo-se o número de estruturas não parasitárias que, em suas formas e 

aspectos, muito confundem alguns observadores e podem geram resultados falso-

positivos. 
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Gráfico 1: Comparativo de tempo estimado para realização dos exames. 

 

Como ressalta Lima et al., o exame protoparasitológico de fezes (PPF) 

é constituído em três partes: análise macroscópica, análise microscópica e exame 

químico. A parte macroscópica inclui a consistência, peso, forma, aspecto, cor, odor 

e viscosidade das fezes (2001, apud Portal da Educação), e durante a realização 

desse projeto ficou claro e evidente a importância da análise macroscópica da 

amostra. Quando utilizada pela rotina do laboratório, a amostra 032-040 não foi 

devidamente analisada macroscopicamente e após ser lida no microscópio não foi 

encontrado nenhum agente e assim considerada negativa. Contudo, quando essa 

amostra estava sendo utilizada para o método do Coproplus®, ao abrir o coletor 

foram encontradas várias larvas de E. vermicularis, como mostra na imagem 1. O 

fato interessante às duas metodologias foi a análise microscópica negativa, mesmo 

com a presença de larvas gravídicas nas fezes como mostra a imagem, o que leva a 

crer que as larvas foram expelidas nas fezes antes da ovoposição. A falta da análise 

macroscópica teria gerado um resultado falso-negativo, que implicaria em uma 

interpretação errada pelo profissional da saúde que acompanharia o indivíduo, além 

de direcionar a terapêutica erroneamente. O resultado da rotina foi devidamente 

ajustado para a emissão do laudo. 

Esse ocorrido serve como um reforçador da importância da análise 

macroscópica no exame de fezes (PPF), uma vez que se não diagnosticada a 

parasitose pode mudar o curso do tratamento do indivíduo e/ou prorrogar seu 

desconforto e agravar sua situação. Uma maior atenção quanto a essa análise deve 

ser cobrada dos discentes, a fim de minimizar esse tipo de ocorrido e assim garantir 

resultados mais fidedignos a serem emitidos. 

Método de Hoffman= 24
horas

Método Coproplus= 40
minutos
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Imagem 1: Larva de Enterobius vermicularis gravídica isolada em amostra de fezes com 

resultado microscópico de rotina negativo. 

Fonte: Arquivo próprio. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema Coproplus® possui um sistema de dupla filtragem que 

proporciona uma melhor visualização no microscópio otimizando a leitura da lâmina, 

para isso é necessário seguir os passos do procedimento de análise, que consiste 

em destampar o frasco, apertar, segurar e em seguida virar o frasco numa bandeja 

própria a ele soltando na medida em que ele é virado para o líquido não vazar ou 

gotejar e aguardar um determinado tempo. Esse processo é simples e fácil, porém 

alguns frascos ofereceram dificuldade ao virar, pois seu conteúdo vazava na medida 

em que eram virados, parecendo alguns de material mais rígido do que outros. 

Contudo, isso não atrapalhou no procedimento, deixando apenas a visualização um 

pouco mais turva. 

Uma das várias vantagens do Coproplus® é seu conservante à base 

de formalina 5%, derivado de formaldeído que garante a conservação da amostra 

por até 30 dias sem refrigeração, porém o composto vantajoso tem potencial tóxico e 

exige de quem o manuseia cuidado, tanto para o indivíduo que vai realizar a coleta 

quanto para o profissional que irá receber e processar essa amostra, pois esse é um 

composto orgânico volátil irritativo à nasofaringe, mesmo numa baixa concentração, 

mas a uma moderada exposição, como ocorrido no preparo das amostras e nas 

leituras das lâminas desse projeto comparativo, onde o analista relatou desconforto 

e irritação na região da garganta e cefaleia leve após o preparo e a leitura de várias 
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lâminas, podendo ser pela inalação do gás em questão. Isso pode, no entanto, ser 

facilmente resolvido fazendo o uso de máscara, um EPI importante nestes 

procedimentos. 

O sistema de conservação e dupla filtragem do Coproplus® realmente 

é um grande diferencial quando comparado com o método de Hoffman e também 

com outros testes atóxicos como o do Paratest Eco. Algumas amostras da rotina 

foram preparadas utilizando o Paratest Eco, um sistema parecido com o 

Coproplus®, porém à base do conservante GreenFix®, atóxico e biodegradável, mas 

sua visualização é equiparada ao Hoffman, sua conservação também é reduzida 

pela metade do tempo do Coproplus® (até 15 dias), além do seu controlador de odor 

não ser tão eficaz quanto o do Coproplus®. 

A carga parasitária encontrada nas amostras positivas foi relevante, 

demonstrando que o Coproplus® é eficaz na detecção tanto de cistos de 

protozoários como no achado de cistos de Giardia lamblia observados na Imagem 2, 

e também na detecção de ovos de helmintos, como nos achados de ovos de 

Enterobius vermicularis observados na Imagem 3, frisando aqui a importância da 

análise macroscópica na detecção de elementos anormais nas fezes como larvas, 

proglótides, entre outros. 

Dessa forma conclui-se que o Coproplus® é um método confiável na 

sua proposição de detecção de cistos, ovos e larvas, bem como na otimização da 

rotina laboratorial.  

Imagem 2: Visualização de cistos de Giardia lamblia no microscópio óptico. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 
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Imagem 3: Visualização de ovos e larvas de Enterobius vermicularis no microscópio 

óptico. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 
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