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RESUMO 
 

Fernandes LN. Caracterização molecular de isolados de Giardia de 
amostras de água e esgoto provenientes do Estado de São Paulo 
[dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 
2009. 
 
Introdução - Giardia é um protozoário que parasita o intestino de quase 

todas as classes de vertebrados, podendo causar giardíase. Dentre os sete 

agrupamentos da espécie G. duodenalis, nomeados de A a G, apenas A e B 

foram encontrados no homem. Por se tratar de um patógeno de veiculação 

hídrica, a pesquisa de cistos desse microorganismo em água e esgoto é de 

interesse para a saúde pública. Uma vez que os métodos convencionais 

utilizados para a detecção desse protozoário em amostras ambientais não 

permitem diferenciar os isolados de Giardia potencialmente patogênicos 

para o homem dos demais, o emprego de técnicas que possibilitam a 

caracterização molecular do parasita em questão se torna necessário, 

principalmente no Brasil, onde as informações sobre os genótipos de Giardia 

do ambiente são escassas. Objetivos - Detectar a presença e identificar os 

genótipos de Giardia sp. em amostras de água e esgoto provenientes do 

estado de São Paulo, discutindo a importância dos achados para a saúde 

pública, bem como elaborar uma estratégia que possibilite a realização de tal 

proposta. Método - Amostras de esgoto bruto (5) e tratado (6), de águas 

superficiais (11), de poço (3) e de nascente (1) foram coletadas e 

concentradas pela técnica de membrana filtrante modificada ou por 

centrifugação. O DNA genômico foi extraído pelo método de 

fenol/clorofórmio/álcool-isoamílico. A amplificação do fragmento de 890pb do 

gene gdh, que codifica a produção de glutamato desidrogenase, foi realizada 

por nested PCR, seguida por clonagem e seqüenciamento de nucleotídeos. 

Resultados - Onze dentre as vinte e seis amostras analisadas (42,3%) 

foram confirmadas como sendo positivas para a presença de Giardia 

duodenalis. Os agrupamentos A, genótipo AII, e B foram encontrados. 

Conclusão - Esses achados indicam que, no estado de São Paulo, isolados 



de Giardia associados a giardíase humana estão presentes em esgoto 

tratado e em água superficial e de poço, de modo que o contato com esse 

tipo de matriz pode representar risco para a saúde pública. Além disso, a 

estratégia proposta possibilita a caracterização molecular de isolados de 

Giardia de amostras de água e esgoto.     

 

Descritores: Giardia, água, esgoto, saúde pública, genotipagem.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Fernandes LN. Molecular characterization of Giardia isolates in water 
and sewage samples from São Paulo State [dissertation].  São Paulo 
(BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2009. 
 
Introduction - Giardia is a protozoan that parasitizes almost all classes of 

vertebrates, causing giardiasis. Among the seven assemblages of G. 

duodenalis, named A to G, only A and B have been found in humans by this 

moment. As considered a waterborne pathogen, the detection of cysts in 

water and sewage samples is of interest for public health. Once conventional 

methods are not able to distinguish Assemblages A and B of G. duodenalis 

from others, the application of techniques that allow a molecular 

characterization of Giardia isolates is an important issue, especially in Brazil, 

where there is scarce information about the genotypes of this parasite in the 

environment. Objective - To detect and identify Giardia genotypes in water 

and sewage samples from São Paulo state, discussing the importance of 

findings for public health, as well as develop a strategy that makes it 

possible. Method - Raw (5) and treated (6) sewage, surface (11), well (3) 

and spring (1) water samples were collected and concentrated by modified 

membrane filtration technique or centrifugation. Genomic DNA was extracted 

using phenol/chloroform/isoamilic alcohol method. A 890bp fragment of gdh 

gene, that codes the glutamate dehydrogenase production, was amplified by 

nested PCR. Cloning and sequencing were subsequently done. Results - 11 

out of 26 (42,3%) samples were confirmed to be positive for the presence of 

G. duodenalis. Assemblages A, genotype AII, and B were found. 

Conclusions - These findings indicate that, in São Paulo state, Giardia 

isolates associated to human giardiasis are present in treated sewage and in 

surface and well water. Thereby, the contact with these matrices can offer 

risk for public health. Besides, the approach described here allows the 

molecular characterization of Giardia isolates from water and sewage 

samples.  



Descriptors: Giardia, water, sewage, Public Health, genotyping. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 HISTÓRICO 

 

 

Giardia é um protozoário flagelado que parasita o intestino de quase 

todas as classes de vertebrados, sendo responsável pela doença chamada 

giardíase, que afeta principalmente crianças de países em desenvolvimento 

(THOMPSON, 2004; MONIS et al., 2009). 

Trata-se de um microorganismo anaeróbio, porém aerotolerante, de 

organização celular simples, com ausência de mitocôndrias e peroxissomos, 

mas com um sistema secretório vesicular primitivo (THOMPSON, 2004). 

Segundo MONIS et al. (2009), a filogenia desse protozoário ainda é 

controversa e pode ser explicada por duas teorias diferentes. Uma sugere 

que a Giardia pertence a uma linhagem de eucariotos que divergiu antes da 

aquisição da mitocôndria (THOMPSON e MONIS, 2004), e a outra propõem 

que esse protozoário pertence a uma linhagem de eucariotos que se 

adaptou a condições microaerofílicas (MORRISON et al., 2007). 

Esse microorganismo foi observado pela primeira vez por Antony van 

Leeuwenhoek (1681), mas somente em 1859 foi descrito detalhadamente 

por Vilem Lambl. A seguir, foi relatado em coelhos por Davaine (1875) e em 

anfíbios por Kunstler (1882) (citados por FAUBERT, 2000; THOMPSON, 

2004; MONIS et al., 2009). 

Mais de 50 espécies de Giardia já foram descritas principalmente com 

base na ocorrência em um determinado hospedeiro, no entanto, em 1952, 

Filice (citado por THOMPSON, 2004; MONIS et al., 2009) propôs uma nova 

divisão, baseada em características morfológicas distinguíveis por meio de 

microscópio óptico, mais especificamente, a forma dos corpos medianos e o 

formato e cumprimento do trofozoíto. Assim, três espécies passaram a ser 

reconhecidas: G. duodenalis, G. agilis e G. muris. 
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O conhecimento a respeito do gênero Giardia aumentou amplamente 

na década de 70. Nesse período foi publicado um estudo clínico, no qual os 

autores detectaram malabsorção e alteração de determinada parte do 

intestino em indivíduos dos quais esse patógeno havia sido isolado 

(FAUBERT, 2000). 

Devido a associação entre castores infectados e surtos de giardíase 

em humanos, provocados pela utilização da água onde localizavam-se tais 

animais, a Giardia passou a ser considerada um parasita zoonótico. Além 

disso, foi adicionada à lista de patógenos parasitários (WHO, 1979 e 1981). 

Anos mais tarde, com o emprego do microscópio eletrônico, outras 

espécies de Giardia foram descritas: G. psittaci, G. microti e G. ardeae 

(ERLANDSEN e BEMRICK, 1987; FEELY, 1988; ERLANDSEN et al. 1990a). 

Estudos de transmissão cruzada foram realizados com o objetivo de 

entender melhor a especificidade de certos isolados de Giardia a um 

hospedeiro e a questão da giardíase como uma zoonose. No entanto, uma 

limitação desses trabalhos foi o uso de isolados de Giardia não 

caracterizados geneticamente (THOMPSON, 2004; MONIS et al., 2009). 

A possibilidade de realizar cultura “in vitro” de isolados de Giardia foi 

um grande avanço para o estudo desse parasita, pois forneceu material 

suficiente para a caracterização genética pela técnica de análise de 

isoenzimas. No entanto, uma dificuldade encontrada na aplicação dessa 

técnica é o fato de nem todos os isolados crescerem em tais culturas, o que 

dificultou a obtenção de dados representativos (THOMPSON, 2004). 

 Apesar da limitação da técnica anteriormente relatada, sua aplicação, 

em conjunto com procedimentos de análise de DNA, revelou diferenças 

genéticas entre os isolados da espécie G. duodenalis, que embora 

apresentassem similaridade morfológica, passaram a ser enquadrados em 

grupos, nomeados 1, 2 e 3 na América do Norte, “Polonês” e “Belga” na 

Europa, e ainda Assemblages (agrupamentos) A e B na Austrália (NASH et 

al., 1985; HOMAM et al., 1992; MAYRHOFER et al., 1995). 

Anos mais tarde a heterogeneidade genética em G. duodenalis foi 

confirmada, e, além disso, foi observado que os isolados pertencentes aos 
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grupos “Polonês”, 1, 2 e Assemblage A eram correspondentes, assim como 

os grupos “Belga”, 3 e Assemblage B ( MONIS et al., 1996). 

 Outros autores relataram a existência de isolados de G. duodenalis 

que apresentavam diferenças genéticas em relação aos grupos previamente 

detectados e que pareciam ser específicos a determinados hospedeiros, 

sendo esses: Assemblage C e D, em cães; E em bovinos, ovinos e suínos; 

F, em gato e G, em rato doméstico (HOPKINS et al., 1997; EY et al., 1997; 

MONIS et al., 1998; MONIS et al., 1999).  

Dentre os nomes citados acima, utilizados para elucidar a 

heterogeneidade existente em G. duodenalis, o termo Assemblage 

(agrupamento) parece ter maior aceitação entre os pesquisadores, e por 

essa razão foi adotado nesse trabalho. 

Embora a microscopia e os métodos baseados em imunologia sejam 

reconhecidos na detecção de Giardia em amostras clínicas e ambientais, a 

recente aplicação das técnicas moleculares, que são altamente sensíveis e 

específicas, tem possibilitado a caracterização genética dos isolados de 

Giardia, auxiliando na taxonomia e na epidemiologia desse protozoário 

(MONIS e ANDREWS, 1998; THOMPSON, 2004). 

Outro aspecto relevante sobre esse parasita se deu em 2004, com 

sua inclusão na “Iniciativa de Doenças Negligenciadas” da Organização 

Mundial da Saúde, que busca estratégias de controle para doenças que 

ocorrem principalmente em países em desenvolvimento (SAVIOLI et al., 

2006). 

No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n°518, de 25 de 

março de 2004, recomendou a inclusão da pesquisa de Giardia em água 

para consumo humano, com o objetivo de atingir, como meta, um padrão de 

ausência de cistos desse protozoário, estimulando as empresas de 

tratamento de água para maior atenção acerca desse parasita. 

 Por fim, um destaque no estudo desse microorganismo se deu 

recentemente, com o trabalho de MORRISON et al. (2007), que 

sequenciaram o genoma de G. duodenalis WB clone C6 (ATCC 50803), cujo 

tamanho é de 11,7MB, distribuído em cinco cromossomos. Embora os dados 
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publicados por esses autores contribuam com o entendimento desse 

protozoário, também levantam questões para as quais serão necessários 

estudos futuros, tais como o número e a distribuição de íntrons, a 

manutenção de homozigose apesar da existência de dois núcleos e a função 

dos genes descobertos. 

 

 

1.2 TAXONOMIA 

 

 

Os organismos do gênero Giardia pertencem ao Reino Protista, Filo 

Sarcomastigophora, Classe Zoomastigophora, Ordem Diplomonadida e 

Família Hexamitidae (LEVINE et al., 1980). 

O Quadro 1 mostra as espécies de Giardia reconhecidas atualmente e 

seus respectivos hospedeiros (THOMPSON, 2004). 

 

 

Quadro 1. Espécies do gênero Giardia atualmente reconhecidas e seus 
respectivos hospedeiros. 
 
Espécie Hospedeiro 

G. duodenalis Homem e mamíferos domésticos e silvestres 

G. agilis Anfíbios 

G. muris Roedores 

G. ardeae Aves 

G. psittaci Aves 

G. microti Roedores 

 
Fonte: Thompson, 2004 (adaptado). 
 

 

Dentre essas espécies, somente Giardia duodenalis foi encontrada no 

homem, no entanto também foi detectada em outros mamíferos, domésticos 

e silvestres (THOMPSON et al., 2000).    
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O Quadro 2 mostra os sete agrupamentos de G. duodenalis e seus 

respectivos hospedeiros. 

 

 

Quadro 2. Agrupamentos observados dentro da espécie G. duodenalis e 
seus respectivos hospedeiros. 
 
Agrupamento Hospedeiros Fonte 

A Homem, bovinos, gato, cão, 

castor 

B Homem, cão, castor, rato 

Homan et al, 1992; Nash et al 

1995; Mayhofer et al, 1995; 

Monis et al., 1996 

C Cão 

D Cão 

Hopckins et al., 1997; Monis et 

al., 1998 

E Bovinos, ovinos, suínos Ey et al., 1997; Monis et al., 1999 

F Gato 

G Rato doméstico 

Monis et al., 1999 

 
Fonte: THOMPSON, 2004 (adaptado). 
 

 

Até recentemente apenas os agrupamentos A e B foram observados 

no homem, mas também em outros mamíferos ( LALLE et al. 2005a; SMITH 

et al., 2006; ROBERTSON et al., 2007; SOUZA et al., 2007; MINVIELLE et 

al., 2008), sendo por isso conhecidos como zoonóticos. Os demais 

agrupamentos apresentam especificidade a grupos restritos de hospedeiros. 

Em 2004, THOMPSON, em sua revisão, apontou que, dentre os 

agrupamentos de importância para saúde pública, A consistia de dois 

genótipos mais comumente relatados: AI, encontrado no homem e em outros 

animais e AII, composto de isolados humanos. Segundo esse autor, os 

isolados do agrupamento B poderiam ser separados principalmente em dois 

genótipos, nomeados BIII e BIV. Entretanto, outros pesquisadores não 

confirmam essa estruturação do agrupamento B (van der GIESSEN et al, 

2006; SOUZA et al., 2007). 

Outros genótipos mencionados na literatura são: A1 a 7 e 9, B1 a 4, 7, 

8 e 19, isolados de fezes humanas e caracterizados pela análise do gene β 
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giardina (CACCIÒ et al., 2002; LALLE et al., 2005a; GELANEW et al., 2007) 

e WA1 a 5 e WB1 a 10, detectados em esgoto bruto e identificados após 

análise de fragmento do gene tpi (SULAIMAN et al., 2004). Esses relatos 

mostram que a nomenclatura dos genótipos de Giardia duodenalis ainda não 

está totalmente definida. 

ROBERTSON et al. (2006, 2007), após realizarem a caracterização 

molecular de isolados de Giardia de amostras fecais humanas pelos genes 

gdh, β giardina e tpi, obtiveram algumas seqüências que, em geral, 

apresentavam diferenças de até quatro SNPs em relação às seqüências dos 

genótipos de Giardia previamente descritas. Esses pesquisadores 

levantaram questão sobre quais seriam os critérios adequados para 

descrever novos genótipos, e embora não o tenham feito, citaram os autores 

LALLE et al. (2005a), que descreveram um novo genótipo com base em um 

único SNP. 

ROBERTSON et al. (2006) apontaram outra problemática devido a 

achados em seu estudo. Um mesmo isolado podia ser enquadrado em 

genótipos diferentes se caracterizado por mais de um gene.  Um exemplo foi 

o de certo isolado identificado como B3 pelo gene β giardina e como B2 pelo 

gdh.  À esses achados os autores atribuíram a possibilidade de presença de 

mais de um isolado em uma mesma amostra ou de heterozigose de 

seqüência alélica.  Além disso, recomendaram cuidado na caracterização de 

determinado isolado por apenas um gene e ressaltaram que mais atenção 

deve ser dada a esse tópico em pesquisas futuras. No entanto, READ et al. 

(2004), ao analisarem isolados de Giardia de fezes de cães e gatos por meio 

dos genes gdh e SSU rRNA, já haviam detectado achados semelhantes, que 

foram explicados pela possível presença de infecções mistas, de modo que 

um isolado teria sido preferencialmente amplificado em um dos genes.   

Embora a presença de mais de um isolado em uma mesma amostra 

seja a explicação mais aceita para resultados como os de READ et al. 

(2004) e ROBERTSON e al. (2006, 2007), uma vez que foi observado que o 

genoma de Giardia apresenta baixo nível de heterozigose de seqüência 

alélica, evidências recentes de recombinação genética nesse protozoário 
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levantaram uma outra hipótese para entender tais dados: a de reprodução 

sexuada (RAMESH et al., 2005; MORRISON et al., 2007; COOPER et al., 

2007; POXLEITNER et al., 2008; CACCIÒ et al., 2009). 

Recentemente, CACCIÒ et al. (2008) estudaram o nível de variação 

genética dentro de isolados dos agrupamentos A e B, obtidos a partir de 

amostras clínicas de humanos e animais, com base em quatro marcadores 

moleculares (SSU rRNA, β giardina, gdh, tpi). Assim, para isolados do 

agrupamento A, foi possível definir três subagrupamentos (AI, AII e AIII) e 

seis genótipos (A1 a 6) quando a análise foi realizada por meio de cada 

marcador, sendo uma excessão o gene SSU rRNA. Além disso, a análise 

simultânea dos resultados de genotipagem obtidos pelo emprego dos três 

marcadores permitiu identificar 10 genótipos multilocus (MLGs) (AI-1 e 2, AII-

1 a 7 e AIII-1). Nesse trabalho não foi possível definir MLGs para o 

agrupamento B.  

Embora a pesquisa de CACCIÒ et al. (2008) auxilie a esclarecer 

problemas relacionados à estruturação e nomenclatura dentro do 

agrupamento A de G. duodenalis, bem como ao enquadramento de um 

isolado em determinado agrupamento ou genótipo, sua aceitação por outros 

pesquisadores é necessária.  

No presente trabalho, a classificação em MLGs não pode ser 

realizada pois empregou-se apenas o gene gdh para a análise dos isolados 

de Giardia. A estruturação do agrupamento A em três subagrupamentos e 

seis genótipos também não foi utilizada. 

Ainda em relação aos agrupamentos A e B, a distância genética que 

divide esses dois grupos é maior que a usada para separar algumas 

espécies de protozoários, de modo que há alguns anos é considerada a 

possibilidade de serem espécies diferentes (THOMPSON e MONIS, 2004). 

No entanto, foi só recentemente que MONIS et al. (2009) propuseram uma 

revisão da taxonomia desse protozoário, separando os diferentes 

agrupamentos de G. duodenalis em novas espécies, revisão essa justificada 

por duas razões: a necessidade de reconhecer as diferenças biológicas e 

evolucionárias dos isolados de G. duodenalis, principalmente a 
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especificidade a um determinado hospedeiro, e o fato de que o 

reconhecimento dos agrupamentos como espécies diferentes pode afetar o 

posicionamento das autoridades frente ao potencial zoonótico e a ameaça à 

saúde humana.  O Quadro 3 mostra a nova classificação proposta. 

 

 

Quadro 3. Nova classificação de Giardia proposta por MONIS et al. (2009). 
 
Espécie (= agrupamento) Hospedeiro 

G. duodenalis (= agrupamento A) Homem e outros primatas, cães, gatos, bovinos, 

roedores, outros mamíferos silvestres 

G. enterica (= agrupamento B) Homem e outros primatas, cães, algumas espécies 

de mamíferos silvestres 

G. agilis Anfíbios 

G. muris Roedores 

G. psittaci Aves 

G. ardeae Aves 

G. microti Roedores 

G. canis (= agrupamento C e D) Cães, outros canídeos 

G. cati (= agrupamento F) Gatos 

G. bovis (= agrupamento E) Bovinos, ovinos, suínos 

G. simondi (= agrupamento G) Ratos 

 
Fonte: MONIS et al., 2009 (adaptado). 
 

 

Esses autores esperam que sua proposta seja discutida por outros 

grupos, originando um consenso e uma nova nomenclatura para os 

agrupamentos de Giardia duodenalis.  
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1.3 CICLO DE VIDA, TRANSMISSÃO E SINTOMATOLOGIA 

 

 

 Giardia é um protozoário eurixeno, de ciclo biológico monoxeno, que 

apresenta duas formas evolutivas, os cistos e os trofozoítos (ADAM, 1991). 

 Os cistos são estruturas ovais de 8 a 14μm de cumprimento por 7 a 

10μm de largura.  Apresentam membrana cística, dois a quatro núcleos, dois 

pares de corpos parabasais e axonema. São encontrados nas fezes de seu 

hospedeiro e no ambiente, sendo considerados a forma infectante e de 

resistência ambiental, podendo permanecer viáveis por até três meses em 

água a 4°C (ADAM, 1991; FAUBERT, 2000). 

Essa forma pode apresentar resistência a alguns processos 

convencionais de tratamento de água destinada ao consumo humano, tal 

como as barreiras físicas, em menor escala, e as etapas de desinfecção 

(que geralmente consistem do emprego de cloro, cloraminas, dióxido de 

cloro, ozônio e radiação UV) (SMITH et al., 2006; WHO, 2006). Um estudo 

mostrou que, em condições operacionais ótimas, a remoção de cistos após a 

etapa de filtração fica em torno de 99% (FRICKER e CRABB, 1998), o que 

indica que pequena parcela dessas estruturas pode passar por esse 

obstáculo. Em outro estudo, CARMENA et al. (2007) analisaram amostras 

de água de torneira (82), tratada apenas por cloração, e de água bruta (31) e 

tratada (26) de pequenas estações de tratamento de água, que adotavam 

processos de filtração rápida e/ou cloração. Cistos de Giardia foram 

detectados em 26,8%, 42,5% e 19,2% de tais amostras, respectivamente.  

 Os trofozoítos apresentam dimensões de 12 a 15μm de cumprimento 

e 6 a 8μm de largura. Apresentam formato de pêra e possuem dois núcleos, 

um par de axonemas, um par de corpos parabasais, disco adesivo e quatro 

pares de flagelos. Trata-se da forma móvel desse parasita, sendo 

considerado não invasivo, é encontrado em fezes líquidas e no intestino de 

seus hospedeiros (THOMPSON, 2004). 

A transmissão da giardíase se dá pela via fecal-oral e pode ocorrer 

de forma direta, pelo contato pessoa-pessoa, ou indireta, pela ingestão de 
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água ou alimentos contaminados com cistos de Giardia (THOMPSON, 2004; 

SLIFKO et al., 2000). A dose infectante é de 10 a 100 cistos e o período de 

incubação pode variar de 3 a 25 dias (Rendtorff, 1954 citado por SMITH et 

al., 2006; FURNESS et al., 2000). Uma vez ingeridos, os cistos sofrem o 

processo de excistação ao chegarem no duodeno. Assim, cada cisto origina 

dois trofozoítos que se aderem à parede do intestino, onde passam a se 

alimentar por pinocitose e a se reproduzir por divisão binária. Em dado 

momento os trofozoítos sofrem o processo de encistação e são eliminados 

de maneira intermitente nas fezes do hospedeiro, permanecendo no 

ambiente e reiniciando o ciclo (FAUBERT, 2000). Os trofozoítos também 

podem ser eliminados nas fezes líquidas, porém, como não conseguem 

sobreviver no ambiente não são capazes de infectar novos hospedeiros. Um 

homem infectado pode liberar até 2x106 cistos por grama de fezes (SMITH 

et al., 2006). 

Atualmente há algumas evidências de reprodução sexuada em 

Giardia. MELONI et al. (1995) realizaram um estudo de genética 

populacional de Giardia em comunidades endêmicas, com alta freqüência de 

transmissão, e detectaram evidências de troca de material genético nesse 

protozoário. Anos mais tarde esses achados foram confirmados pelos 

estudos de RAMESH et al. (2005), COOPER et al. (2007) e 

POXTELEITNER et al. (2008). MONIS et al. (2009) concluem que é possível 

que os eventos de recombinação em Giardia sejam raros e que outros 

estudos de genética populacional devem ser realizados em locais onde a 

freqüência de transmissão é alta. 

Na Figura 1 observa-se o ciclo de vida de Giardia.  
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Figura 1. Ciclo de vida do parasita Giardia.  
Fonte:  CDC (www.medicine.mcgill.ca)/(adaptado). 
 

 O diagnóstico da infecção é feito pela detecção de cistos e trofozoítos 

nas fezes do hospedeiro. A técnica mais utilizada para tal é a microscopia, 

embora existam outras, como os imunodiagnósticos e a PCR (THOMPSON, 

2004; SAVIOLI et al., 2006). 

Os indivíduos portadores desse protozoário podem ser assintomáticos 

ou sintomáticos, e nesses últimos os principais sintomas são diarréia aguda 

ou crônica, dor abdominal, perda de peso, desidratação, má absorção dos 

nutrientes, fadiga e crescimento e desenvolvimento cognitivo afetado, no 

caso de crianças. A severidade da doença dependerá dos fatores de 

virulência do parasita, da idade, estado imunológico e nutricional do 

hospedeiro e do número de cistos ingeridos (FAUBERT, 2000; THOMPSON, 

2004; SAVIOLI et al., 2006). 

Ainda não se sabe porque alguns indivíduos apresentam 

manifestações clínicas e outros não (SAVIOLI et al., 2006). No entanto, foi 

observado que apesar de não se conhecer nenhum fator de virulência ou 

http://www.medicine.mcgill.ca/
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toxina, é possível que a expressão variável de proteínas superficiais 

possibilitem evasão de respostas imunes do hospedeiro e adaptação a 

diferentes ambientes (MORRISON et al., 2007; MONIS et al., 2009). 

Alguns pesquisadores estudaram a relação entre o genótipo 

responsável pela infecção e os sintomas apresentados pelo hospedeiro. 

HOMAN E MANK (2001) encontraram associação do agrupamento A 

com diarréia intermitente e do B com diarréia persistente. READ et al. 

(2002), relataram que crianças infectadas pelo agrupamento A 

apresentavam maior probabilidade de ter diarréia do que as que abrigavam o 

agrupamento B. Em outros dois trabalhos o agrupamento A foi associado a 

sintomas de diarréia e B a infecções assintomáticas (AYDIN et al., 2004; 

HAQUE et al., 2005).  Por fim, GELANEW et al., em 2007, observaram que o 

agrupamento B estava mais associado a infecções sintomáticas do que o A. 

Por outro lado, esse tipo de associação não foi observada em outras 

pesquisas (HOPKINS et al., 1997; LALLE et al., 2005a), de modo que os 

autores concordam que estudos futuros a esse respeito sejam necessários. 

Embora existam drogas eficazes no tratamento da giardíase, tais 

como os Nitroimidazóis e os Benzimidazóis, a re-infecção pode ocorrer se a 

fonte de contaminação ambiental não for eliminada (THOMPSON, 2004).   

 

 

1.4 EPIDEMIOLOGIA 

 

 

 A espécie Giardia duodenalis apresenta distribuição global. Estima-se 

que cerca de 280 milhões de infecções anuais sejam causadas no homem 

por esse protozoário (LANE e LLOID, 2002). Trata-se do parasita intestinal 

humano mais comum em países desenvolvidos, sendo a incidência da 

giardíase, nos Estados Unidos, estimada em 2,5 milhões de casos por ano 

(FURNESS et al., 2000). Na África, Ásia e América Latina cerca de 200 

milhões de pessoas apresentam giardíase sintomática e há 500 mil casos 

novos notificados a cada ano (WHO, 1996). 
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 A prevalência de indivíduos com exame de fezes positivo para esse 

parasita é de 2 a 5% em países desenvolvidos e de 20 a 30% em países em 

desenvolvimento (ALMEIDA et al., 2006). 

 Pesquisas recentes investigaram a presença desse protozoário em 

crianças de diferentes estados do Brasil. 

 MASCARINI E DONALÍSIO (2006) realizaram dois estudos 

transversais com crianças em creches municipais de Botucatu (SP) e 

detectaram prevalência de giardíase de 23,7% em 2002 e 21,4% em 2003. 

 PITTNER et al. (2007) avaliaram a prevalência de enteroparasitoses 

em escolares no Paraná. O maior índice de infecção se deu por Giardia, e foi 

de 50,73%. 

    CARVALHO-COSTA et al. (2007) estimaram a freqüência de 

parasitas intestinais em 218 crianças com diarréia aguda e desidratação 

grave, internadas em um hospital pediátrico localizado no Rio de Janeiro.  

Giardia foi o segundo parasita mais freqüente, encontrado em 4,7% das 

amostras.  

Outros pesquisadores determinaram a prevalência de Giardia em 

crianças hospitalizadas com diarréia em Goiânia (GO), detectando 9,9% das 

fezes analisadas positivas para Giardia (PEREIRA et al., 2007). 

No Rio Grande do Sul, a variação da prevalência de 

enteroparasitoses foi investigada em escolares, durante 35 anos. Dentre os 

9.787 exames de fezes analisados, 24% foram positivos para Giardia.  

Nesse trabalho foi constatado que, embora uma redução na prevalência de 

outros parasitas durante esse período tenha sido observada, não houve 

alteração significante na prevalência de giardíase, provavelmente pelo fato 

dos hospedeiros infectados por esse protozoário eliminarem cistos 

infectantes nas fezes, permitindo uma contaminação interpessoal, mesmo 

em ambientes saneados (BASSO et al., 2008). 

 Em outra pesquisa, a ocorrência de Giardia em crianças foi de 27,5%, 

em Minas Gerais (MACHADO et al., 2008). 
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Nesse mesmo estado, SILVA et al. (2009) encontraram prevalência 

de Giardia de 26,3% também em infantes, e observaram associação de 

fatores socioeconômicos e ambientais à infecção por esse protozoário. 

Um estudo transversal realizado na Bahia detectou Giardia em 13,5% 

das 629 crianças participantes (MATOS et al., 2008). 

Por fim, em Presidente Bernardes (SP), um grupo de pesquisadores, 

ao analisar amostras de fezes de crianças que freqüentam determinada 

creche, detectou prevalência de giardíase de 16%. A análise das fezes dos 

familiares de tais crianças e dos funcionários da creche também foi 

realizada. Algumas mães e irmãos estavam sendo parasitados por esse 

protozoário. No entanto, como a técnica de RAPD foi empregada, foi 

possível concluir que as crianças provavelmente adquiriram essa parasitose 

durante o período de estada na creche, pelo contato pessoal entre elas, já 

que a maioria dos isolados dessas crianças foi enquadrado em um dentre os 

três grupos genéticos encontrados, e os isolados dos familiares nos outros 

dois grupos (TASHIMA et al., 2009).  

A Giardia tem sido considerada um patógeno re-emergente devido ao 

seu crescente papel em surtos de diarréia em crianças que freqüentam 

creches e pelas altas taxas de giardíase em animais como bezerros, cães e 

gatos (THOMPSON, 2000).  

Dentre os surtos de giardíase documentados nos Estados Unidos, 

90% ocorrem por meio de água contaminada com cistos infectantes, e 

somente 10% pela contaminação de alimentos (ROSE e SLIFKO, 1999).   

Nesse país, a análise de um período de dez anos de vigilância 

revelou que os surtos de gastroenterite humana reportados, associados à 

água recreacional e potável, tiveram Giardia como agente em 9,4% e 16,2%, 

respectivamente (HLAVSA et al., 2005). 

 Em uma revisão, KARANIS et al. (2007) relataram que 325 surtos, 

associados à transmissão de protozoários patogênicos pela água, foram 

documentados principalmente na América do Norte e Europa. Desses, 104, 

ou seja, 32%, estavam associados à contaminação de sistemas de água 

potável por Giardia duodenalis. 
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 A presença desse parasita é documentada em amostras de água e 

esgoto no Brasil (Quadro 4). 

 No estado de São Paulo, a detecção de Giardia foi de 100% e 58,3% 

em esgoto bruto, nos trabalho de DIAS JÚNIOR (1999) e FRANÇA e 

FRANCO (2006), respectivamente. Em Minas Gerais, a presença desse 

parasita foi encontrada em 100% das amostras de esgoto bruto analisadas 

por HELLER et al. (2004). 

Em diversos estudos também é relatada a presença do protozoário 

em questão em águas superficiais, e nesses casos, a positividade das 

amostras variou de 27 a 100% (DIAS JÚNIOR et al., 1999; FRANCO et al., 

2001; HELLER et al., 2004; HACHICH et al., 2004; CANTUSIO NETO e 

FRANCO, 2004; OLIVEIRA, 2005; NISHI et al., 2007).   

  Em outros países também há diversos relatos de Giardia em amostras 

ambientais (Quadro 4). No entanto, a importância para a saúde pública de 

cistos de Giardia presentes em água e esgoto ainda não é totalmente 

conhecida, uma vez que em poucos estudos é realizada a caracterização 

molecular de cistos provenientes do ambiente. Isso faz com que as 

autoridades assumam que qualquer cisto de Giardia encontrado nesse tipo 

de amostra seja considerado potencialmente infeccioso para o homem. 

Assim, a identificação molecular de tais cistos poderia trazer benefícios 

econômicos e maior significado para saúde (SULAIMAN et al., 2004; 

PLUTZER et al., 2008). 

Uma das fontes de cistos de Giardia em água são os esgotos (SAVIOLI 

et al., 2006), que mesmo quando tratados ainda podem representar risco de 

contaminação para o ambiente, pois os tratamentos comumente 

empregados podem não remover totalmente essas estruturas (CACCIÒ et 

al., 2003; CASTRO-HERMIDA et al., 2008). 

Tais dados alertam para os riscos envolvidos no uso de água residuária 

tratada para fins agrícolas, pois esse ato pode levar a contaminação de 

alimentos e conseqüente infecção em animais, que mesmo sem apresentar 

sintomas, podem amplificar o número de patógenos e os disseminar no 

ambiente, inclusive em águas superficiais, ou ainda transmitir o protozoário 
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diretamente para o homem (HANCOCK et al., 2001; ENRIQUEZ et al., 

2001).  

Durante os processos de tratamento de água residuária, os cistos de 

Giardia precipitam, de modo que o lodo de esgoto gerado pode apresentar 

de 105 a 106 cistos/kg-1 (STRAUB et al., 1993; THIRIAT et al., 1997). Um 

estudo realizado em Campinas (SP) apontou a presença de Giardia em 

100% das amostras de lodo de esgoto analisadas. Assim, o depósito desse 

material em terras agrícolas pode ocasionar contaminação de pastos e 

águas superficiais, colocando em risco a saúde humana e de animais 

(STRAUB et al., 1993; BONATTI et al., 2007). 

O papel dos animais na contaminação da água por esse protozoário 

vem sendo discutida por diferentes autores. Algumas epidemias na América 

do Norte foram relacionadas à contaminação da água com cistos de Giardia 

excretados por animais como castores e ratos almiscarados (ERLANDSEN 

et al, 1990b; KARANIS et al., 1996). No entanto, THOMPSON (2004), em 

sua revisão, observou que é pouco provável que animais domésticos e 

silvestres sejam considerados a fonte de contaminação da água no caso de 

surtos, e que provavelmente é o homem que contamina a água. Como 

conseqüência, os mamíferos aquáticos tornam-se infectados e amplificam o 

número de isolados de Giardia no meio ambiente. 

Outra questão epidemiológica freqüentemente investigada e discutida 

por diversos autores é o potencial zoonótico do parasita em questão. 

HUNTER e THOMPSON (2005), em uma revisão, identificaram oito 

estudos do tipo caso-controle, relatados desde o início dos anos 90 em 

países desenvolvidos. Tais autores observaram que temas recorrentes 

relacionados a giardíase eram: viajar, nadar em águas superficiais, beber 

água e ter contato com crianças que usam fralda. Apenas um estudo teve 

associação significativa com o contato de animais de fazenda e de 

estimação. Ainda nesse trabalho, cinco estudos realizados em países em 

desenvolvimento foram revisados, estudos esses que relataram o 

saneamento e a higiene pessoal como sendo os principais fatores de risco 

para a giardíase. Para esses autores tais achados sugerem que a 
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transmissão zoonótica não é a principal forma de disseminação dessa 

doença. 

Apesar disso, a aplicação de técnicas de biologia molecular em 

estudos epidemiológicos mostrou a existência de quatro ciclos principais de 

transmissão do protozoário em questão (Figura 2), bem como evidências de 

interação entre esses ciclos, o que poderia ocasionar uma zoonose 

(THOMPSON, 2004; HUNTER e THOMPSON, 2005; MONIS et al., 2009). 
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Figura 2. Quatro principais ciclos de transmissão de Giardia duodenalis. 
Fonte: Monis et al., 2009 (adaptado). 
 

 

 Alguns estudos de genotipagem de isolados de Giardia indicam o 

potencial zoonótico desse protozoário por terem revelado o mesmo genótipo 

presente no homem e em animais. 

 VAN KEULEN et al. (2002), após analisarem uma seqüência do gene 

SSU rRNA por meio de PCR-RFLP, encontraram os agrupamentos A e B de 

G. duodenalis em amostras de fezes humanas, de animais de estimação, de 

fazenda e silvestres e em amostras ambientais. Para esses autores, isso 
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mostra que diversos animais produzem cistos que podem ser infecciosos 

para o homem.  

LALLE et al. (2005a) encontraram isolados dos agrupamentos A e B 

em humanos, cães e gado após análise molecular do gene que codifica a 

produção da proteína β-giardina. 

TRAUB et al. (2004) e INPANKAEW et al. (2007) ressaltaram que 

cães domésticos podem ter papel importante na transmissão zoonótica de 

giardíase, uma vez que detectaram isolados de Giardia de um mesmo 

agrupamento em cachorros e homens que vivem em um mesmo local.   

Assim, embora existam evidências de que a transmissão zoonótica de 

Giardia ocorra, diversos autores concordam que dados sobre a freqüência 

dessa transmissão são escassos e recomendam a obtenção dos mesmos 

por meio de estudos epidemiológicos que genotipem os isolados de Giardia 

de hospedeiros em focos endêmicos e de casos positivos em pesquisas de 

vigilância longitudinal (HUNTER e THOMPSON, 2005; THOMPSON, 2004; 

MONIS et al., 2009). 

 

 

1.5 BIOLOGIA MOLECULAR NO ESTUDO DE Giardia 

 

 

 O método clássico para a detecção de Giardia em amostras de fezes 

é a microscopia, cuja sensibilidade foi estimada entre 50 e 70% (BURKE, 

1975). Uma vantagem dessa técnica é que permite a detecção simultânea 

de outros parasitas. No entanto, uma limitação para seu uso é o fato de sua 

sensibilidade depender das habilidades do microscopista (JOHNSTON et al., 

2003; SCHUURMAN et al., 2007). 

Recentemente imunodiagnósticos (testes baseados na coloração com 

anticorpos fluorescentes e ensaios imunoenzimáticos) mostraram ser uma 

possível alternativa para a microscopia, mas embora sensíveis, requerem 

muitos reagentes, procedimentos de lavagem e etapas de incubação (MANK 

et al., 1997; SCHUURMAN et al., 2007).   
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 Os métodos convencionais empregados para a detecção de Giardia 

em amostras de água e esgoto são compostos de três etapas: concentração, 

purificação e detecção (ANCENO et al., 2007). 

 O Método 1623, último a ser validado pela USEPA (2005), para a 

detecção de Cryptosporidium e Giardia, consiste de filtração, separação 

imunomagnética e microscopia de imunofluorescência. Limitações desse 

método são a perda de (oo) cistos em suas diferentes etapas, e 

principalmente, seu alto custo (FONTAINE e GUILLOT, 2003). 

O emprego da PCR na detecção de Giardia tem sido fundamental, 

pois sua associação a outras técnicas, como a RFLP e o sequenciamento, 

possibilita a caracterização molecular dos isolados de amostras clínicas e 

ambientais (THOMPSON, 2004). 

 Além disso, as técnicas moleculares são altamente sensíveis,  

específicas e de fácil interpretação (MAHBUBANI et al., 1992; MCGLADE et 

al., 2003). 

Alguns marcadores moleculares utilizados em estudos de 

caracterização molecular de Giardia são o SSU rRNA e genes que codificam 

a produção de glutamato desidrogenase (gdh), triose fosfato isomerase (tpi), 

beta giardina (β giardina) e fator de elongação 1α (ef1α) (SMITH et al., 

2006). 

 O gene gdh possui o código para a produção da enzima glutamato 

desidrogenase, que catalisa a desaminação do glutamato, sendo encontrada 

em eubactérias e eucariotos (BENACHENHOU-LAHFA et al., 1993). Trata-

se de um gene de cópia única no genoma de Giardia, no qual apresenta um 

alto grau de polimorfismo, o que permite diferenciar os isolados em nível 

genotípico e intragenotípico (YEE e DENNIS, 1992; PLUTZER et al., 2008). 

 Diversos trabalhos que aplicaram a PCR na análise de amostras 

ambientais foram documentados na Europa (Quadro 4).   

Em 2001, RIMHANEN-FINNE padronizaram uma metodologia, 

baseada em separação imunomagnética e PCR, para detecção de 

Cryptosporidum e Giardia em amostras de lodo de esgoto. O agrupamento 

B1 de G. duodenalis foi detectado nesse tipo de amostra. Os autores 
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concluíram que a metodologia padronizada poderia ser usada para monitorar 

a presença de giardíase e cryptosporidiose em uma comunidade, além de 

determinar a contaminação do solo pelo tipo de material analisado. 

Dois anos depois os agrupamentos A e B de G. duodenalis foram 

encontrados na Itália, em amostras de esgoto bruto (CACCIÓ et al, 2003).  

Os pesquisadores alertaram sobre os riscos associados ao reuso de águas 

residuárias. 

ROBERTSON et al. (2006), suspeitavam que a fonte de infecção de 

um surto de giardíase, ocorrido na Noruega no ano de 2004, era um tanque 

séptico. No entanto, a caracterização molecular de amostra desse tanque 

mostrou presença de Giardia pertencente ao agrupamento A, enquanto as 

amostras clínicas de humanos apresentaram isolados identificados como 

pertencentes ao agrupamento B. Assim, a possibilidade inicial foi 

descartada. 

Na França, BERTRAND e SCHWARTZBROD (2007), ao compararem 

a presença dos agrupamentos A, B e E em amostras de água residuária de 

duas plantas de tratamento municipais e de um abatedouro, encontraram os 

agrupamentos A e B no primeiro tipo de amostra e A e E no segundo.  

Concluíram que a combinação dos agrupamentos A e B parecem indicar 

uma contaminação de origem humana enquanto a de A e E, de origem 

bovina. 

A análise dos genótipos de Giardia presentes em amostras de águas 

superficiais e esgoto provenientes da Hungria revelou a presença do 

agrupamento A em sete amostras, do B em uma e de A e B em quatro 

(PLUTZER et al., 2008). Esses autores concluem que a aplicação de IFA, 

IMS e PCR deve se dar em conjunto para melhorar a sensibilidade de 

detecção e possibilitar a determinação genotípica, o que auxiliaria as 

autoridades a conhecer a importância para a saúde pública da presença de 

tais protozoários na água, bem como a definir as fontes de contaminação.     

CASTRO-HERMIDA et al. (2008), ao realizarem um trabalho na 

Espanha, analisaram amostras do afluente e efluente de plantas de 

tratamento de esgoto, cujo efluente é liberado em águas utilizadas para fins 
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recreativos, e detectaram os genótipo AI e AII, bem como o agrupamento E, 

alertando as autoridades responsáveis para maior atenção com os níveis de 

contaminação por esse protozoário. 

A pesquisa na literatura também revelou estudos, realizados na 

América do Norte, nos quais isolados de Giardia de amostras ambientais 

foram caracterizados molecularmente (Quadro 4).   

Em 2002, VAN KEULEN et al (2002) analisou amostras de esgoto e 

água coletadas no Canadá, encontrando os agrupamentos A e B, também 

detectados em amostras clínicas de humanos e animais. Assim, concluíram 

que esses agrupamentos são possivelmente zoonóticos. 

SULAIMAN et al. (2004), após genotiparem 131 isolados de amostras 

de esgoto bruto provenientes dos Estados Unidos, por meio da análise de 

um fragmento do gene tpi, enquadraram 111 no agrupamento A e 20 no 

agrupamento B. Cinco tipos de seqüência do gene tpi foram detectadas 

entre os isolados do agrupamento A, e os subgenótipos correspondentes a 

tais seqüências foram nomeados WA1 a 5, dos quais quatro foram 

considerados novos (WA2 a 5). Dentre os 111 isolados do agrupamento A, 

107 foram pertencentes ao subgenótipo WA1 e os demais aos subgenótipos 

WA2, 3, 4 e 5. Os 20 isolados do agrupamento B foram divididos em 10 

subgenótipos (WB1 a 10). Assim, concluíram que o agrupamento B de G. 

duodenalis apresenta alto grau de polimorfismo genético enquanto o A 

parece ser mais conservado. Outra conclusão obtida pelo grupo foi que a 

fonte de contaminação provavelmente era humana, e não de roedores, como 

esperavam, uma vez que não detectaram isolados desse tipo de hospedeiro, 

e que possivelmente o genótipo WA1 é mais infeccioso para o homem do 

que os demais. 

No Brasil, o estudo de PAULINO (2005) empregou a PCR na 

detecção de G. duodenalis em amostras de águas superficiais destinadas a 

captação e tratamento para consumo humano, no estado do Paraná. No 

entanto, embora tenha tido sucesso na amplificação do DNA proveniente de 

algumas amostras, não há relatos de que tenha genotipado os isolados que 

encontrou. 
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Recentemente, um grupo de pesquisa do estado de São Paulo 

(DURIGAN et al., 2008), detectou a presença dos agrupamentos A e B em 

duas dentre 18 amostras clínicas e ambientais provenientes da região de 

Campinas. A caracterização molecular foi realizada por um fragmento do 

gene gdh. 

Embora existam diversos trabalhos de genotipagem de isolados de 

Giardia duodenalis de amostras ambientais realizados em outros países, no 

Brasil, esse tipo de pesquisa ainda é escasso, e a maioria dos estudos 

emprega a técnica de IFA (Quadro 4).  
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Quadro 4. Detecção, concentração e caracterização molecular de cistos de 
Giardia de amostras de água e esgoto provenientes de diferentes locais.   
 

Genotipagem * 
Origem 

da 
amostra 

LOCAL 

Té
cn

ic
a 

N
° d

e 
am

os
tr

as
 

po
si

tiv
as

 (%
) 

N° de cistos/L 

Marcador Agrupamento 
ou Genótipo 

Fonte 

Brasil (SP) IFA 2/2 (100) 2.222 Nr Dias Júnior (1999) 

Canadá IFA 81/166 (49) 170 a 3.980 Nr Heitman et al. (2002)

β giardina A = 8 

Itália IFA 16/16 (100)
2,1x103 

 a  
4,2x104 PCR-RFLP 

e seq A e B = 8 
Cacció et al. (2003) 

Tpi A = 111 

Nested 
PCR e seq B = 20 EUA IFA 52/52 (100) 520 a 8920 

  ** 

Sulaiman et al. 
(2004) 

Brasil (MG) IFA 30/30 (100) 103 a 105 Nr Heller et al. (2004) 

Brasil (SP) IFA 14/24 (58) 6,6 x 104 a  
6 x 106 Nr França e Franco 

(2006) 

Bulgária IFA 1/1 (100) 139 Nr Karanis et al. (2006) 

IFA 6/6 (100) 2.380 a 9.900  

Canadá 
qPCR 
e seq 6/6 (100) 2.653 a 13.408 

β giardina A e B = 6 Guy et al. (2003) 

Thailândia qPCR 
e seq 2/2 (100) 598 a 937 β giardina A e B = 2 Anceno et al. (2007) 

A = 8 
IFA 24/24 (100) 530 a 11.000 

B = 1 França 

q PCR 24/24 (100) 620 a 9.700 

Tpi 

A e B = 15 

Bertrand e 
Schwartzbrod (2007)

AI = 2 

AI e E = 5 

AII = 3 

E
sg

ot
o 

br
ut

o 

Espanha IFA 12/12 (100) 89 a 8.305 

β giardina 
Semi 

nested PCR 
e seq 

 
 

AII e E = 2 

Castro Hermida et al. 
(2008) 

 
Continua 

 

 



 40

Quadro 4. Detecção, concentração e caracterização molecular de cistos de 
Giardia de amostras de água e esgoto provenientes de diferentes locais.   
 
Continuação 
 

Genotipagem * 

Origem 
da 

amostra 
LOCAL 

Té
cn

ic
a 

N
° d

e 
am

os
tr

as
 

po
si

tiv
as

 (%
) 

N° de cistos/L 
Marcador Agrupamento 

ou Genótipo 

Fonte 

gdh AII = 3 

Semi 
nested PCR 

e seq 
AII e BIII = 2 

  AII e BIV = 1 

SSU rRNA A = 5 E
sg

ot
o 

br
ut

o 

Hungria IFA 6/6 (100) 320 a 5.760 

Nested 
PCR e seq A e B = 1 

Plutzer et al. (2008) 

Bulgária IFA 2/2 (100) 190 a 604 Nr Karanis et al. (2006) 

EUA IFA 33/77 (43) 0,0046 a 2,11 Nr Ryu et al. (2007) 

Thailândia qPCR 8/10 (80) 20 a 295 β giardina A e B = 8 Anceno et al. (2007) 

AI = 2 

AI e E = 5 

AII = 3 

Espanha IFA 12/12 (100) 79 a 2469 

β giardina 
 

Semi 
nested PCR 

e seq 
 

AII e E = 2 

Castro Hermida et 
al. (2008) 

SSU rRNA 

E
sg

ot
o 

tra
ta

do
 

Hungria IFA 4/4 (100) 0,66 a 37,5 
Nested 

PCR e seq 

A = 1 Plutzer et al. (2008) 

Austrália CF 12/39 (31) 0,1 a 0,7 Nr Thurmann et al. 
(1998) 

Brasil (SP) IFA 8/12 (67) 10 a 298 Nr Dias Júnior (1999) 

Brasil (SP) IFA 3/3 (100) 66 a 190 Nr Franco et al. (2001) 

Brasil (MG) IFA (75) 4 a 7 Nr Heller et al. (2004) Á
gu

a 
su

pe
rfi

ci
al

 

Brasil (SP) IFA 76/278 (27) 1 a 521 Nr Hachich et al. (2004)

 
Continua 
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Quadro 4. Detecção, concentração e caracterização molecular de cistos de 
Giardia de amostras de água e esgoto provenientes de diferentes locais. 
 
Continuação 
 

Genotipagem * 
Origem 

da 
amostra 

LOCAL 
Té

cn
ic

a 

N
° d

e 
am

os
tr

as
 

po
si

tiv
as

 (%
) 

N° de cistos/L 

Marcador Agrupamento 
ou Genótipo 

Fonte 

Brasil (SP) IFA 45/48 (94) 10 a 75 Nr Cantusio Neto e 
Franco (2004) 

Brasil (SP) IFA 32/50 (64) 14 a 240 Nr Oliveira (2005) 

Paris IFA 38/57 (66) 0,1 a 16,5 Nr Coupe et al.  (2006) 

Brasil (PR) IFA 3/7 (43) 2,57 Nr Nishi et al. (2007) 

Rússia e 
Bulgária IFA 7/18 (38) 0,004 a  178,5 Nr Karanis et al. (2006)

Thailândia qPCR 17/20 (85) 243 a 4.103 β giardina A e B = 17 Anceno et al. (2007)

Espanha IFA 68/88 (77) 0,633 a 65,228 Nr Carmena et al. 
(2007) 

Amsterdam IFA 51/87 (58) 0,1 a 15,7 Nr Schets et al. (2008) 

gdh AII = 2 

Semi 
nested PCR 

e seq 
AI e BIV = 1 

SSU rRNA A = 3 
Hungria IFA 15/26 (57) 0,1 a 17 

Nested 
PCR e seq B = 2 

Plutzer et al. (2008) 

Á
gu

a 
su

pe
rfi

ci
al

 

Itália MF 4/7 (57) 0,01 a 0,08 Nr Vernile et al. (2008) 

Bulgária IFA 2/5 (40) 0,016 a 127,5 Nr Karanis et al. (2006)
Água de 

poço 
Brasil (SP) 

IFA 0 0 Nr Re (1999) 

Brasil (PR) 
IFA 0 0 Nr Nishi et al. (2007) 

Água de 
nascente 

Brasil (SP) 
IFA 2/12 (16) 0,07 a 0,1 Nr Branco (2006) 

 
No quadro: * = O número de amostras analisadas pela técnica de IFA nem 
sempre é o mesmo que o número de amostras encaminhadas para 
genotipagem, além disso, são relatados apenas os resultados de 
genotipagem que apresentaram sucesso; ** = diferentes genótipos 
encontrados; nr = não realizada; CF = citometria de fluxo; MF = microscopia 
de fluorescência. 
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O emprego da PCR na detecção de Giardia em amostras clínicas em 

laboratórios de rotina vem sendo discutido.   

Em 2000, GOSH et al. compararam uma Nested PCR, que tem como 

alvo uma região do espaço intergênico do gene rRNA, com as técnicas de 

ELISA e CIEP na detecção do protozoário em questão em fezes, concluindo 

que, por apresentar maior sensibilidade, a Nested PCR deveria ser aplicada 

na rotina. 

NANTAVISAI et al. (2007) após compararem a aplicação da PCR e da 

IFA na detecção de amostras de fezes não encontraram diferença 

significante entre as duas técnicas, no que se diz respeito a sensibilidade e a 

especificidade. 

Por fim, dois grupos de pesquisadores recomendaram recentemente 

que a microscopia deve continuar sendo a principal ferramenta diagnóstica 

na rotina. Isso pois, segundo SCHUURMAN et al. (2007), tal técnica 

apresenta a possibilidade de detectar vários parasitas intestinais 

simultaneamente. No estudo desses autores a PCR apresentou maior 

sensibilidade que a microscopia, no entanto, menor especificidade, 

associada a resultados falso-negativos. Já MEIRELES et al. (2008), 

constataram que a PCR apresentou menor sensibilidade do que a 

microscopia ótica empregada após a técnica de centrífugo-flutuação em 

sulfato de zinco, uma vez que foram encontrados resultados falso-negativos 

quando a primeira técnica foi aplicada, ao que os autores atribuem a 

presença de inibidores da PCR nas amostras ou ainda ao desempenho dos 

iniciadores escolhidos. No entanto, esses autores concordam que a PCR 

deve ser usada como uma técnica complementar a microscopia. 

Apesar disso, na pesquisa, a aplicação da PCR na detecção de 

Giardia em amostras clínicas vem sendo amplamente empregada em 

diversos estudos em nível mundial (Quadro 5).   
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Quadro 5. Pesquisas realizadas em diferentes países, nas quais a 
caracterização molecular de isolados de Giardia de fezes humanas foi 
realizada.   
 

Agrupamento/Genótipo 
LOCAL 

Número 
de 

amostras 
MARCADOR 

A B 
FONTE 

China 8 Seq SSU rRNA 4 4 

Coréia 7 Seq SSU rRNA 7 - 
Yong et al. (2000) 

Holanda 18 PCR-RFLP gdh 9 9 Homan e Mank (2001) 

AII: 9 21 Reino 
Unido 33 PCR-RFLP tpi 

AII e B: 3 
Amar et al. (2002) 

México 19 PCR-RFLP vsp AII: 19 - Ponce-Macotela et al. 
(2002) 

Austrália 23 Seq SSU rRNA 7 16 Read et al. (2002) 

13 PCR-RFLP β 
giardina 

A2 ou A3: 
10 BI-BIV: 3 

AII: 10 B3: 1 

AIII: 2 B4: 2 16 Seq β giardina 

AII e AIII: 1  

Itália 

30 Seq SSU rRNA 24 6 

Cacciò et al. (2002) 

Turquia 44 PCR-RFLP tpi 19 25 Aydin et al. (2004) 

AI: 1 
Austrália 8 PCR-RFLP Seq gdh 

AII: 1 
BIV: 6 Read et al. (2004) 

Seq SSU rRNA 2 1 
3 

Seq gdh AII : 2 1 
Abe et al. (2005) 

Japão      

1 Seq gdh e β 
giardina - 1 Matsubayashi et al. 

(2005) 

AII : 8 BIII : 8 

BIV : 5 25 PCR-RFLP tpi 

?: 4 

20 PCR-RFLP gdh 7 13 

França 

14 PCR-RFLP tpi e gdh - BIII: 14 

Bertrand et al. (2005) 

Continua 
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Quadro 5. Pesquisas realizadas em diferentes países, nas quais a 
caracterização molecular de isolados de Giardia de fezes humanas foi 
realizada.   
 
Continuação 
 

Agrupamento/Genótipo 
LOCAL 

Número 
de 

amostras 
MARCADOR 

A B 
FONTE 

16 10 
Itália 37 Seq β giardina 

11 

 
Lalle et al.(2005) a* 

  

A1: 15 
17 PCR-RFLP  

Seq β giardina A3: 2 
- Lalle et al. (2005) b 

A : 9 

AI : 3 

AII : 4 

México 

20 Seq SSU rRNA 

AIII : 4 

- García et al., 2005 

98 PCR para A e B gdh 34 64 

33 55 
89 PCR-RFLP gdh 

1 
Holanda 

94 Seq SSU rRNA 34 60 

Van Der Giessen et al. 
(2006) 

Albânia 22 Seq SSU rRNA 10 12 Berrili et al. (2006) 

Brasil (SP) 37 Seq gdh AII : 29 8 Souza et al. (2007) 

AI :  60 
Brasil (RJ) 62 PCR-RFLP  

Seq β giardina AII :  2 
- Volotão et al. (2007) 

63 Seq gdh 3 60 

14 Seq tpi 2 12 Noruega 

39 Seq β giardina 3 36 

Robertson et al. (2007)*  

35 13 

A e B:  8 Etiópia 59 PCR-RFLP  
Seq β giardina 

A e ?: 3 

Gelanew et al. (2008)*  

Continua 
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Quadro 5. Pesquisas realizadas em diferentes países, nas quais a 
caracterização molecular de isolados de Giardia de fezes humanas foi 
realizada.   
 
Continuação 
 

Agrupamento/Genótipo 
LOCAL 

Número 
de 

amostras 
MARCADOR 

A B 
FONTE 

Argentina 43 PCR-RFLP tpi AII: 3  40 Minvielle et al. (2008) 

 
Fonte: SOUZA, 2007 (adaptado). 
No quadro: Seq = sequenciamento de nucleotídeos; ? = dúvida quanto ao 
genótipo no qual se enquadra um isolado; * = mais do que quatro genótipos 
identificados em um agrupamento. 
 

 

 A PCR também vem sendo empregada na detecção e caracterização 

molecular de Giardia em amostras de fezes de animais (KUHN et al., 2002; 

ABE et al., 2003; READ et al., 2004; TRAUB et al., 2004; ABE et al., 2005; 

VAN DER GIESSEN et al, 2006; SOUZA et al., 2007). 

Com base nos trabalhos mencionados anteriormente é possível 

observar que a caracterização molecular dos isolados de Giardia de 

amostras clínicas e ambientais contribui para um melhor entendimento da 

taxonomia, por esclarecer a divisão existente dentro da espécie G. 

duodenalis, e da epidemiologia desse protozoário, uma vez que possibilita 

um melhor conhecimento de sua dinâmica de transmissão e da fonte de 

contaminação ambiental e de infecção, em surtos e casos isolados.  

Também auxilia a compreender a especificidade dos isolados a um 

hospedeiro e a questão da giardíase como uma zoonose.   

Além disso, a caracterização molecular contribui para o conhecimento 

de uma possível associação entre os sintomas de determinada infecção e o 

genótipo por ela responsável, assim como das relações entre genótipo e 

fenótipo (por exemplo, a potogenicidade e a resistência a drogas de certos 

isolados). 
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Em tais estudos também é enfatizado que a genotipagem dos 

isolados desse parasita permite conhecer a importância para saúde pública 

da presença de cistos de Giardia em amostras de água e esgoto, alertando 

as autoridades para os cuidados no tratamento dessas matrizes e para os 

riscos do reuso de águas residuárias, possibilitando medidas de prevenção e 

controle da giardíase. 

Embora o sequenciamento do genoma de Giardia tenha contribuído 

amplamente para seu estudo, MONIS et al. (2009) ressaltam a necessidade 

de se obter informações do proteoma desse protozoário, a fim de identificar 

proteínas associadas às características fenotípicas diferentes entre os 

isolados, como as associadas aos traços da doença e à infectividade ao 

hospedeiro. 

 

 

1.6  JUSTIFICATIVA 

 

 

Como visto anteriormente a presença de Giardia ainda é pouco 

documentada em águas superficiais e esgoto no Brasil. Além disso, em 

nosso país, os estudos que relataram a ocorrência desse protozoário nesse 

tipo de amostra não realizaram a caracterização molecular dos isolados 

encontrados, não sendo possível saber se os genótipos presentes são 

aqueles associados a giardíase humana. Assim, por meio desse trabalho 

será possível conhecer a importância para saúde pública dos cistos de 

Giardia encontrados no ambiente. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

 Detectar a presença e identificar os genótipos de Giardia sp. em 

amostras de água e esgoto provenientes do estado de São Paulo.   

 

 

2.2 Objetivos específicos 

  

 

1. Elaborar uma estratégia que possibilite a caracterização molecular 

dos isolados de Giardia sp. provenientes de amostras de água e 

esgoto. 

2. Conhecer a variabilidade de genótipos de Giardia duodenalis 

presentes nas amostras a serem analisadas, verificando a presença 

daqueles associados a giardíase humana.  

3. Discutir a importância dos achados para a saúde pública.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Saúde Pública do 

Departamento de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo. 

 

 

3.1 COLETA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

 

Um total de vinte e seis amostras de água e esgoto, provenientes do 

estado de São Paulo, foram coletadas no período de maio de 2008 a março 

de 2009.  Dessas, cinco foram de esgoto bruto, seis de esgoto tratado, onze 

de águas superficiais, três de água de poço e uma de água de nascente. 

Diferentes volumes de água e esgoto foram coletados de acordo com 

o tipo de amostra, sendo que a variação foi de 500ml a 20l, o que pode ser 

observado mais detalhadamente no Quadro 6. 

As amostras de esgoto bruto foram nomeadas de EB1 a 5, as de 

esgoto tratado de ET1 a 6, as de águas superficiais de AS1 a 11, as de água 

de poço de AP1 a 3 e a de água de nascente de AN. Tais amostras foram 

coletadas em diferentes locais (Quadro 6). 
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Quadro 6. Amostras de água e esgoto coletadas e seus respectivos locais 
de coleta e volume. 
 

Amostra Local de coleta Volume coletado  

Esgoto bruto 

EB1 ETE 1* 500ml  

EB2 ETE 1* 500ml  

EB3 ETE 2* 500ml  

EB4 Lago das Garças – Entrada 7 5L  

EB5 ETE CECAP 1L  

Esgoto tratado 

ET1 ETE 3* 500ml  

ET2 ETE 4* 500ml  

ET3 ETE Piracicamirim 20l  

ET4 ETE Piracicamirim – após UV 20l  

ET5 ETE CECAP 20l  

ET6 ETE CECAP – após cloração 20l  

Águas superficiais 

AS1 Manancial 1* 10l  

AS2 Manancial 1* 10l  

AS3 Manancial 1* 10l  

AS4 Manancial 1* 10l  

AS5 Manancial 1* 10l  

AS6 Manancial 1* 10l  

AS7 Manancial 1* 10l  

AS8 Manancial 1* 20l  

AS9 Manancial 1* 10l  

AS10 Manancial 1* 10l  

AS11 Manancial 1* 10l  

Água de poço 

AP1 Assentamento periurbano (Vila Ipelândia) 10l  

AP2 Assentamento periurbano (V Divisão) 10l  

AP3 Assentamento periurbano (Jardim Nova Ipelândia) 10l  

Água de nascente 

AN Lago das Garças – entrada 6 10l  

 
* A identificação da unidade de coleta foi preservada. 

 



 50

As amostras foram coletadas por diferentes equipes: EB1 a 3 e ET1 e 2 

foram coletadas pela CETESB; EB4 e AN foram coletadas por equipe do 

Instituto de Botânica; EB5 e ET3 a 6 foram coletadas por equipe do 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da 

USP [sob supervisão da Bióloga Dra. Silvana Audrá Cutolo e do Professor 

Assoc. Roque Passos Piveli em decorrência do Projeto Temático “Uso de 

efluentes de esgotos tratados por processos biológicos (lagoas de 

estabilização e reatores UASB/lodos ativados) em solos agrícolas” sob 

coordenação do Prof. Dr. Adolpho José Melfi do NUPEGEL/ESALQ/USP, 

com financiamento da FAPESP – Processo 04/14315-4], e por fim, as 

amostras de águas superficiais e de poço, coletadas por equipe do 

Laboratório de Análises Microbiológicas do Departamento de Saúde 

Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, como parte dos 

respectivos projetos: “Detecção de protozoários Giardia sp e 

Cryptosporidium sp em amostras de águas brutas e tratadas provenientes de 

Estação de Tratamento de Água para consumo humano”, coordenado pela 

Profª Drª Maria Tereza Pepe Razzolini (FAPESP:06/00280-0) e “Qualidade 

microbiológica de águas de consumo humano em assentamento periurbano, 

Município de Suzano (SP)”, coordenado pela Profª Associada Maria Regina 

Alves Cardoso (FAPESP:06/05011-7).  

O material coletado foi armazenado em frascos de polipropileno estéreis 

e encaminhado para o Laboratório de Saúde Pública, onde foi processado 

em até 24 horas após a coleta. 

Abaixo estão descritas algumas características dos locais de coleta: 

 

 

• ETE 1 

 

Abrange área de 8.620m2 e está inserida em zona densamente ocupada, 

abrigando residências, edifícios comerciais e estabelecimentos industriais. 
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A estação tem capacidade total de tratamento de aproximadamente 90l/s, 

tratamento esse que se dá por dois sistemas em paralelo: lodos ativados e 

reator anaeróbio de fluxo ascendente. 

 

• ETE 2 

 

Localizada em município de  cerca de doze mil habitantes, essa estação 

é constituída por duas lagoas em série, sendo a primeira anaeróbia e a 

segunda facultativa. 

O esgoto afluente é encaminhado a ETE por meio de uma elevatória até 

o canal de entrada e caixa de areia com uma vazão média de 13L/s. Em 

seguida, é lançado na lagoa anaeróbia, que apresenta volume aproximado 

de 7.500,00m³ e tempo de detenção hidráulico de 6,68 dias. Após esse 

período, o efluente é lançado na lagoa facultativa, que possui volume 

aproximado de 23.600,00m³ e tempo de detenção hidráulico de 21 dias.   

 

• ETE 3 

 

Essa estação está localizada em região metropolitana e seu processo de 

tratamento de esgoto ocorre pelo sistema de lodo ativado por alimentação 

escalonada e em nível secundário. A eficiência de remoção da carga 

orgânica é de 90%. A vazão atual dessa ETE é de 1,2 mil litros por segungo. 

 

• ETE 4 

 

Com vazão de 1,3 mil litros por segundo, o esgoto que chega nessa 

estação é tratado pelo processo de lodo ativado convencional e em nível 

secundário, com grau de eficiencia de remoção de carga orgânica de 90%. 

Essa ETE atende à seis cidades localizadas em região metropolitana. 
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• Lago das Garças 

 

Localiza-se no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI), região 

sudeste da cidade de São Paulo, em área sob jurisdição do Instituto de 

Botânica da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (BICUDO 

et al., 2002). 

Construído inicialmente para acumular água para abastecimento da 

população da região sul da cidade de São Paulo, mas devido a poluição de 

suas águas e por terem sido realizadas obras mais adequadas para o 

abastecimento de água nessa região da cidade, sua função como 

reservatório foi interrompida.  Atualmente apresenta sete entradas (BICUDO 

et al., 2002). 

No presente trabalho coletou-se material das entradas 6 e 7. A entrada 6 

consiste de um córrego de leito argiloso, que flui entre a vegetação e as 

áreas alagadas até encontrar o reservatório, e cuja nascente localiza-se em 

área pertencente ao Instituto do Botânica.  A entrada 7 (Figura 3) recebe 

descargas de esgoto provenientes da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo (BICUDO et al., 2002). 
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Figura 3. Entrada 7 do lago das Garças. 
Fonte: Danielle Escudeiro de Oliveira (Laboratório de Saúde 

Pública/FSP/USP) 
 

 

• ETE CECAP 

 

A ETE CECAP recebe esgoto doméstico e industrial da cidade de 

Piracicaba, que é tratado por um sistema de lagoas de estabilização cuja 

produção de efluente, lançado no Ribeirão Piracicamirim, é de 14,3L/s-1 

(http://hydro.cria.org.br/database/consulta). 

 

• ETE Piracicamirim 

 

Inaugurada em 1998 pelo SEMAE, é atualmente a principal planta de 

tratamento de esgoto doméstico da cidade de Piracicaba, apresentando 

capacidade para tratar esgoto de uma população de até 90 mil pessoas.  

Essa estação (Figura 4) é composta pelas seguintes etapas de tratamento: 

gradeamento, caixa de areia, reator anaeróbio (UASB) e lagoa aerada. O 

efluente tratado é lançado no ribeirão do Piracicamirim (Vedroni, 2007; 

http://www.piracicaba.sp.gov.br). 

http://hydro.cria.org.br/database/consulta
http://www.piracicaba.sp.gov.br/
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                          Figura 4. Vista da ETE Piracicamirim. 
                          Fonte:  http://www.comeng.com.br 

 

 

• Manancial 1 

 

Localizado em região metropolitana, ocupa área de cerca de 600km2. 

Suas águas são destinadas à captação e tratamento para consumo humano, 

suprindo alguns milhões de pessoas e sendo também utilizadas para lazer. 

A crescente urbanização, o aparecimento de loteamentos e ocupações 

irregulares em suas redondezas e a ausência de saneamento básico têm 

levado a uma diminuição da qualidade das águas desse manancial. 

As coletas realizadas nesse reservatório se deram no ponto onde ocorre 

a  captação de água pela ETA. 

 

• Assentamentos periurbanos 

 

As amostras de água de poço foram coletadas em comunidades 

periurbanas (Vila Ipelândia, V Divisão e Jardim Nova Ipelândia), assentadas 

irregularmente em áreas do distrito de Palmeiras de São Paulo, município de 

Suzano (SP). 

O município de Suzano está inserido na Bacia do Alto Tietê (UGRHI 6), 

sub-bacia Alto Tietê – Cabeceiras.  64% de seu território localiza-se em área 

http://www.comeng.com.br/
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de proteção de manancial (APM), onde os serviços da Sabesp, referentes a 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, não podem ser efetuados 

(Lei Estadual 898/75).  

Dessa forma, no distrito de Palmeiras de São Paulo, 76,4% dos 

domicílios são abastecidos por água de poços e nascentes (ver Figura 5) e o 

esgotamento sanitário se dá pela disposição em fossas rudimentares 

(53,6%), fossas sépticas (28,9%) e lançamentos em rios e córregos (7,9%).   

 

 

 
Figura 5. Poço localizado no distrito de Palmeiras de São Paulo, Município 
de Suzano (SP). 
Fonte: Profª Drª Maria Tereza Pepe Razzolini (HSA/FSP/USP) 
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3.2 CONCENTRAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

 

3.2.1 Técnica de membrana filtrante modificada 

  

Para a concentração de parte das amostras utilizou-se a Técnica de 

membrana filtrante modificada (Araújo et al 2006), cujos passos podem ser 

observados na Figura 6. Dessa forma, a amostra coletada, após ser 

homogeneizada, foi disposta em vasilhame de pressão e filtrada em 

membrana de éster de celulose de 142mm de diâmetro e poros de 0,45 

micrômetros (Millipore®Brasil) mediante sistema da Millipore. Para a filtração 

de algumas amostras empregou-se membrana com poro de 1μm e em 

alguns casos foi necessário o uso do pré-filtro. A membrana saturada foi 

recolhida em um saco plástico do tipo “zip lock” contendo cerca de 200ml da 

amostra e Tween 80 em uma concentração final de 0,1%. O mesmo saco foi 

levado ao banho ultra-sônico por 15 minutos. Após esse período, o conteúdo 

líquido contendo o material aderido à membrana foi transferido para tubos 

cônicos de centrífuga com capacidade para 50ml, que foram centrifugados a 

5.000rpm (7.428 x g)/15’/4°C. O sobrenadante foi descartado, restando 

apenas parte desse para que o sedimento fosse ressuspendido e passado 

para um único tubo cônico de centrífuga. Esse foi submetido à centrifugação 

5.000rpm (7.428 x g)/15’/4° e teve o sobrenadante descartado. O sedimento  

foi ressuspendido em até 1,5ml de água ultra pura estéril (MilliQ®) e  

armazenado em 2 a 4 microtubos de 1,5ml, de modo que ao final do 

procedimento cada microtubo deveria conter aproximadamente 300μl de 

amostra concentrada, sendo que em alguns casos, para a obtenção desse 

volume, foi necessária a centrifugação 13.000rpm (19.313 x g)/3’/24°C 

desses microtubos, com descarte de parte do sobrenadante. Por fim, 

armazenou-se o material concentrado a -20°C para posterior extração de 

DNA. 
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Figura 6. Técnica de membrana filtrante modificada (Araújo et al 2006). 
Fonte: Laboratório de Saúde Pública/FSP/USP. 
 

 

3.2.2  Técnica de concentração por centrifugação 

 

As amostras processadas em pequeno volume (de 100 a 300ml) 

foram concentradas apenas por centrifugação, de modo que foram 

colocadas em tubos cônicos de centrífuga com capacidade para 50ml, 

centrifugados a 5.000rpm (7.428 x g)/15’/4°C. O sobrenadante foi 

descartado, restando apenas parte desse para que o sedimento fosse 

ressuspendido e passado para um único tubo cônico de centrífuga. Esse foi 

submetido à centrifugação 5.000rpm (7.428 x g)/15’/4° e teve o 

sobrenadante descartado. O sedimento  foi ressuspendido em até 1,5ml de 

água ultra pura estéril (MilliQ®) e armazenado em 2 a 4 microtubos de 1,5ml, 

de modo que ao final do procedimento cada microtubo deveria conter 

aproximadamente 300μl de amostra concentrada, sendo que em alguns 

casos, para a obtenção desse volume, foi necessária a centrifugação 

13.000rpm (19.313 x g)/3’/24°C desses microtubos, com descarte de parte 



 58

do sobrenadante. Por fim, armazenou-se o material concentrado a -20°C 

para posterior extração de DNA. 

 

 

3.3 PURIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

 

A aplicação da técnica de centrífugo-flutuação em solução de sulfato de 

zinco (FAUST et al., 1938) se deu com o objetivo de purificar algumas 

amostras de água e esgoto após a concentração das mesmas pela técnica 

da membrana filtrante modificada.  

Assim, após descartar o sobrenadante na última etapa (em que o 

material ainda se encontra em tubo cônico de centrífuga) da técnica descrita 

anteriormente, o sedimento foi lavado adicionando-se aproximadamente 

50ml de água ultra pura estéril (MilliQ®) no tubo cônico de centrífuga 

contendo tal sedimento. Realizou-se homogeneização do conteúdo do tubo 

e centrifugação 5.000rpm (7.428 x g)/15’/24°C. Descartou-se o sobrenadante 

e adicionou-se 10ml de solução de sulfato de zinco a 33%. Após 

homogeneizar novamente o conteúdo do tubo, este foi centrifugado 

2.500rpm (3.714 x g)/3’/24°C. Com uma pipeta de 10ml, a região inferior do 

material foi retirada do tubo e descartada, restando aproximadamente 2ml do 

material. Realizaram-se duas lavagens desse material com água ultra pura 

estéril (MilliQ®), como descrito na etapa inicial dessa técnica. Por fim o 

sedimento final foi ressupendido em 1,5ml de água ultra pura e transferido 

para microtubos de 1,5ml. Cada amostra resultou em dois a quatro 

microtubos de 1,5ml contendo aproximadamente 300μl de amostra. Em 

alguns casos, para se obter esse volume foi necessário uma centrifugação 

13.000rpm (19.313 x g)/3’/24°C, com descarte de parte do sobrenadante. 

Esses tubos foram armazenados em freezer (-20°C), e todos foram 

encaminhados para a extração de DNA. 
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3.4 EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO 

 

 

A extração do DNA genômico foi realizada pelo método do 

fenol/clorofórmio/álcool-isoamílico segundo Araújo et al. (2006), visualizado 

na Figura 7. 

Em microtubo de 1,5ml contendo aproximadamente 300μl da amostra, 

adicionou-se 500μl de solução de lise, composta de 50μl de 100mM Tris-HCl 

(pH=8), 50μl de 50mM EDTA (pH=8), 50μl de SDS 10%, 3,5μl de 70mM β 

mercaptoetanol, 346,5μl de água ultra pura estéril (MilliQ®) e 1μl de PVP a 

1%. Homogeneizou-se o conteúdo do microtubo e incubou-se o mesmo em 

banho-maria a 65°C por uma hora e vinte minutos. Em seguida adicionou-se 

20μl de proteinase K (20mg/ml) e após homogeneização o microtubo foi 

levado a novo banho a 65°C por uma hora e vinte minutos. Acrescentou-se 

500μl de solução de extração (250μl de fenol, 240μl de clorofórmio e 10μl de 

álcool-isoamílico) ao microtubo e homogeneizou-se vigorosamente. O 

conteúdo do microtubo foi transferido para um novo microtubo do tipo phase 

lock gel, levado à centrífuga 12000rpm (17.828 x g)/5min/4°C. O 

sobrenadante obtido foi transferido cuidadosamente para um novo microtubo 

de 1,5ml, ao qual adicionou-se 500μl de clorofórmio. Homogeneizou-se e 

realizou-se nova centrifugação 12000rpm (17.828 x g)/15min/4°C. O 

sobrenadante foi transferido mais uma vez para um novo microtubo e 500μl 

de isopropanol foram adicionados.  Realizou-se movimentos rotatórios com o 

microtubo, após dez minutos em banho de gelo, a fim de se obter a 

precipitação do DNA.  O microtubo foi mais uma vez submetido a centrifuga 

12000rpm (17.828 x g)/3min/4°C. O sobrenadante foi descartado, adicionou-

se 500μl de etanol 70% e ressuspendeu-se o pellet. Após última 

centrifugação 1200rpm (17.828 x g)/3min/4°C, descartou-se o sobrenadante 

e o microtubo foi levado aberto para secagem à vácuo por até 12h. Por fim o 

DNA, dos dois a quatro tubos referentes a uma mesma amostra, foi re-
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hidratado com 50 μl de TE II (10mM Tris, pH=8; 1mM EDTA, pH=8), 

obtendo-se 50μl de DNA de cada amostra, que foi armazenado a 4°C. 

 

 

 

 

300µl 
AMOSTRA 65ºC/80min 65ºC/80min 

Figura 7. Extração do DNA genômico, realizada pelo método do 
fenol/clorofórmio modificado (Araújo et al., 2006). 
Fonte: Laboratório de Saúde Pública/FSP/USP. 
 

 

3.5 PCR, ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE E PURIFICAÇÃO DO 

AMPLICON 

 

  

A amplificação do DNA foi realizada por meio de uma PCR dupla (Nested 

PCR), realizada imediatamente após ressuspender o DNA. 

Para realizar a primeira etapa da Nested PCR foram utilizados iniciadores 

descritos por SOUZA et al. (2007), que amplificam um fragmento de 

aproximadamente 1.190pb do gene GDH, que tem o código para a produção 

da enzima glutamato desidrogenase. Esses são GdhR (senso) 
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5’CGAGCGCGAGCCGAAGTATATCC3’ e #579II (anti-senso) 

5’GATGTTYGCRCCCATCTGRTAGTTC3’. 

A reação de amplificação conteve 25ng de DNA, tampão 10x, 2mM de 

Cloreto de Magnésio, PVP a 1%, 300μM de DNTP, 0,5μM de cada iniciador, 

1,25U de Tth DNA polimerase (Biotools® Madrid Spain) e água ultra pura 

estéril (MilliQ®) em quantidade suficiente para completar o volume final 

volume de 25μl. 

Os parâmetros para o termociclador (Mastercycler gradient, Eppendorf®) 

foram: Um ciclo a 95°C por 7min (“hot start”), para desnaturação; 40 ciclos 

de 95°C por 2min, para desnaturação; 50°C por 1min, para emparelhamento 

e 72°C por 1,5min, para extensão. Por fim, um aquecimento de 72°C por 

5min, para uma extensão final. 

Para a segunda etapa da Nested PCR utilizou-se os iniciadores GDH-FI 

(senso) 5’ AAYGAGGTYATGCGCTTCTGCCA 3’ e #579II (anti-senso), 

segundo SOUZA et al. (2007), com a finalidade de se obter um fragmento de 

cerca de 890pb. O reação de amplificação foi igual a utilizada na 

amplificação do fragmento de 1.190pb, porém sem PVP e com 5 µl do 

amplicon obtido após a primeira etapa. Além disso, os parâmetros para o 

termociclador foram: Um ciclo a 94°C por 2min, 30 ciclos de 94°C por 35s, 

56°C por 35s e 72°C por 1min e por fim um ciclo a 72°C por 5min. 

Num primeiro momento a Nested PCR foi realizada com o DNA não 

diluído e também nas seguintes diluições: 1:10, 1:100, 1:1.000 e 1:10.000. 

Essa etapa foi empregada a fim de se detectar em qual dessas diluições a 

ação dos inibidores estaria minimizada, porém com DNA em concentração 

suficiente para a amplificação por PCR.  

O produto da Nested PCR, de aproximadamente 890pb, foi observado 

após uma eletroforese em gel de agarose (Amersham Biosciences) a 1,8%, 

preparado com o tampão tris-acetado-EDTA (TAE 1x).  O gel foi corado com 

brometo de etídio e imerso em tampão TAE 1X.  Para cada 4µl de amplicon 

pipetado no gel utilizou-se 2µl de tampão carregador de amostra (glicerina e 

azul de bromofenol). Em cada poço do gel foram adicionados 8µl de 
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amplicon. Empregou-se o marcador de peso molecular 100bp DNA Ladder 

Plus (Fermentas) e intensidade de corrente de 6v/cm. 

O gel foi visualizado em fonte de luz ultravioleta de 302nm, por meio de 

transiluminador. Com o auxílio do sistema de aquisição de imagens Epi 

Chemi II Darkroom (UVP) e do Software Labworks (UVP) obteve-se a 

imagem. 

Verificou-se se as bandas obtidas no gel correspondiam ao tamanho de 

890pb. As amostras que apresentaram tal banda foram consideradas 

positivas para a presença de Giardia sp, sendo purificadas por meio do kit 

IlustraTM GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification Kit (GE® Healthcare, 

UK), e encaminhadas para o procedimento de clonagem. Para algumas 

amostras, antes da realização da purificação foi necessário realizar um gel 

de agarose, do qual foi recortado o produto de interesse, a fim de eliminar as 

bandas inespecíficas.   

No caso da amplificação do fragmento desejado não ser detectada, a 

Nested PCR era repetida em cinco replicas com o DNA não diluído. Para a 

realização da Nested PCR em quintuplicata, 5μl de DNA de uma 

determinada amostra foram distribuídos em cinco microtubos de 

polipropileno. Após finalização da primeira etapa da Nested PCR, o amplicon 

dos cinco tubos foi transferido para um microtubo de 1,5ml e foi purificado 

com o kit de purificação.  O amplicon purificado foi distribuído em 5 tubos de 

PCR, cada um contendo 5μl de tal produto.  Realizou-se a segunda etapa da 

Nested PCR e da mesma maneira, o amplicon obtido após a realização da 

segunda etapa foi purificado com o emprego do mesmo kit.  Por fim realizou-

se o gel de agarose, como descrito anteriormente. 
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3.6 CLONAGEM 

 

 

As amostras positivas para a presença de Giardia, que tiveram o 

amplicon previamente purificado, foram submetidas a clonagem em vetor 

plasmidial para posterior sequenciamento. 

 A clonagem foi realizada com o emprego do Kit pGEM®-T Easy 

Vector System (Promega) e consistiu das etapas descritas a seguir. 

 Para a ligação do fragmento de 890pb ao plasmídio, adicionou-se a 

um microtubo de polipropileno 3μl do produto de PCR purificado, 1μl do 

vetor plasmidial comercial e 1μl da enzima T4 DNA ligase.  Homogeneizou-

se o conteúdo do tubo e o mesmo foi incubado a 10°C por 18h. 

 Para a etapa de transformação, transferiu-se cuidadosamente 50μl de 

células competentes de E. Coli (JM 109) na concentração de 108 células/ml 

para o tubo contendo a ligação e homogeneizou-se delicadamente o 

material. O tubo foi encaminhado para banho de gelo por 20 minutos, 

seguido por banho-maria a 42°C por 50s e banho de gelo por 2min.  O 

produto da transformação foi adicionado a um tubo cônico de centrífuga com 

capacidade para 15ml contendo 1ml de caldo SOC com aditivo, que foi 

incubado a 37°C por 90 min em agitador térmico. Em seguida, 

homogeneizou-se o conteúdo do tubo e distribuíu-se 50μl do material para 

cada placa de Petri contendo ágar Laix (ágar lúria 0,5% adicionado de 

100μg/ml de ampicilina, 0,5mM de IPTG e 80 μg /ml de X-gal), sendo que 

para cada amostra foram preparadas 3 placas.  As placas foram incubadas a 

37°C por 16-24h. Selecionou-se primeiramente as colônias brancas, e na 

ausência dessas, as de centro azul e borda branca. 

Para confirmação da transformação realizou-se PCR das colônias 

selecionadas, com o auxílio dos iniciadores M13 direto (5’ 

TGTAAAACGACGGCCAGT 3’) e M13 reverso (5’ 

CAGGAAACAGCTATGACC 3’), correspondentes as regiões de flanco do 

vetor plasmidial. Para isso, parte da colônia foi transferida para um tubo de 

PCR contendo 5μl de água ultra pura estéril (MilliQ®), ao qual adicionou-se 
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20μl de mistura de PCR, que continha: tampão 10X, 2mM de cloreto de 

magnésio, 300μM de DNTP, 0,5μM de cada iniciador, 1,25U de Tth DNA 

polimerase (Biotools® Madrid Spain) e água ultra pura em quantidade 

suficiente para completar o volume final. Os parâmetros para o termociclador 

foram os mesmos empregados para a segunda etapa do PCR do gene gdh. 

O produto da PCR foi visualizado em gel de agarose 1,8% e 

considerou-se a ligação com sucesso no caso de se observar uma banda de 

aproximadamente 1.100pb. 

As colônias que apresentaram sucesso na transformação foram 

transferidas para tubos de ensaio contendo 2ml de caldo lúria adicionada de 

100μg/ml de ampicilina, encaminhados para estufa 37°C/16-24h.  500μl  

desse caldo foram transferidos para um microtubo com 500μl glicerol 70%, 

armazenado em freezer -80°C, paralelamente, realizou-se extração de 

plasmídio com 1,5ml do caldo restante das 10 primeiras colônias de cada 

amostras.  Para a extração do plasmídio utilizou-se o kit Wizard Plus SV 

Minipreps (Promega), sendo o produto obtido armazenado em freezer a -

20°C. Por fim, realizou-se uma eletroforese em gel de agarose a 1% e 

corrida a 6V/cm, com o produto da extração de plasmídio, a fim de confirmar 

esse procedimento.        

 

 

3.7  SEQUENCIAMENTO DO FRAGMENTO AMPLIFICADO DO GENE GDH 

 

 

 Após a extração dos plasmídios contendo o fragmento de interesse, 

500ng desse material foi encaminhado para sequenciamento, juntamente 

com 3,2pmol/μl do iniciador M13 direto. O material de interesse também foi 

seqüenciado com o primer M13 reverso. 

 As amostras foram seqüenciadas pela empresa Genomic Engenharia 

Molecular Ltda., pelo método de Sanger (Sanger et al., 1997), utilizando o 

sequenciador 3130xl Genetic Analyser (Applied Biosystems).  
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3.8 ANÁLISE DAS SEQUENCIAS DE NUCLEOTÍDEOS  

 

 

As seqüências de nucleotídeos obtidas nesse trabalho foram 

comparadas com seqüências padrão de Giardia, anteriormente depositadas 

no Genbank (http://www.ncbi-nml.nih.gov/genbank/), por meio do sistema 

BLAST (Basic Local Alignment and Search Tool) e por alinhamento manual, 

com o auxílio do programa BioEdit (Biological sequence alignment editor, 

disponível em http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/BioEdit.html). 

A reconstrução filogenética foi realizada utilizando-se o programa 

MEGA 4.1 Beta (disponível em http://www.megasoftware.net/mega41.html). 

Assim, o enquadramento de determinada seqüência em um 

agrupamento ou genótipo se deu de acordo com a similaridade que 

apresentou com as seqüências padrão presentes no Genbank. 

O número de acesso do Genbank das sequências padrão adotadas 

foi: AII (EF685688, AY178736, AY178737), AI (AY178735, M846004), B 

(AY178738, AY178739, AY178749, AY178750, AY178751, AY178752, 

AY178753, AY178754, AY178755, AY178756), C (U60982, U60983), D 

(U60986), E (AY178740, AY178741), F (AY178742, AY178743, AY178744, 

AF069057), G (AY178745, AY178746, AY178747, AY178748, AF069058). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi-nml.nih.gov/genbank/
http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/BioEdit.html
http://www.megasoftware.net/mega41.html
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4 RESULTADOS 
 
 
4.1  DETECÇÃO DE Giardia EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

 

Dentre as vinte e seis amostras de água e esgoto analisadas, quatorze 

foram consideradas positivas para a presença de Giardia sp. por PCR. 

Dessas, doze foram encaminhadas para sequenciamento, sendo confirmada 

a detecção desse protozoário em onze (42,3%). O genótipo AII foi observado 

em dez amostras, sendo três de esgoto bruto, uma de esgoto tratado, quatro 

de águas superficiais e duas de água de poço. O agrupamento B foi 

detectado em uma amostra de esgoto bruto. 

 

  

4.2  PCR 

 

 

De um total de vinte e seis amostras de água e esgoto analisadas, 

quatorze (53,8%) foram consideradas positivas por PCR para a presença de 

Giardia sp. por terem apresentado um produto de 890pb no gel de agarose, 

indicando que a amplificação do fragmento do gene gdh ocorreu com 

sucesso na PCR realizada. Dentre as amostras positivas, 4/5 foram de 

esgoto bruto, 4/6 de esgoto tratado, 4/11 de águas superficiais e 2/3 de água 

de poço. A única amostra de água de nascente analisada não apresentou o 

fragmento esperado no gel de agarose (Quadro 6 e 7).  

Inicialmente, cada amostra teve a PCR realizada com o DNA não diluído 

e em diferentes diluições (1:10, 1:100, 1:1.000, 1:10.000). Essa etapa teve a 

finalidade de identificar em qual dessas diluições a ação dos inibidores 

estaria minimizada, porém com DNA em concentração suficiente para ser 

amplificado. O Quadro 7 mostra os resultados da PCR realizada com o DNA 
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em diferentes diluições, indicando a diluição em que houve sucesso na 

amplificação do fragmento de 890pb de cada amostra. 

As amostras que apresentaram resultado negativo na PCR realizada com 

o DNA em diferentes diluições foram encaminhadas para a PCR em cinco 

réplicas. A amostra EB1 foi a única que, apesar de já ter apresentado 

resultado positivo na PCR com DNA em diferentes diluições, foi submetida a 

PCR em cinco réplicas. Os resultados dessa etapa encontram-se no Quadro 

8. 
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Quadro 7. Resultados da PCR realizada com DNA em diferentes diluições. 
 

Amostra 
Volume 

Processado 
Técnica de 

concentração 
Técnica 
de Faust 

Resultado 
da PCR 

Diluição 
do DNA+ 

100ml MFM* - P 1:1000 
EB1 

100ml C - P 1:1000 

100ml C - P 1:10.000 
EB2 

100ml C X N - 

100ml C - N - 
EB3 

100ml C X N - 

100ml C - N - 
EB4 

100ml C X N - 

100ml C - N - 

Es
go

to
 b

ru
to

 

EB5 
100ml C X N - 

ET1 300ml C - N - 

100ml C - N - 
ET2 

100ml C X N - 

10l MFM**, *** - ? - 
ET3 

10l MFM**, *** X N - 

10l MFM**, *** - ? - 
ET4 

10l MFM**, *** X N - 

ET5 10l MFM**, *** X N - 

Es
go

to
 tr

at
ad

o 

ET6 10l MFM**, *** X N - 

AS1 10l MFM - P 1:1000 

AS2 10l MFM - N• - 

AS3 10l MFM - N• - 

AS4 10l MFM - N• - 

AS5 10l MFM - N - 

AS6 10l MFM - N - 

AS7 10l MFM X P 1:1000 

10l MFM** - N - 
AS8 

10l MFM** X N - 

AS9 10l MFM** X N - 

AS10 10l MFM** X N - 

Á
gu

a 
su

pe
rf

ic
ia

l 

AS11 10l MFM** X N - 

AP1 10l MFM - N - 

AP2 10l MFM X P 1:1000 
Água de 

poço 
AP3 10l MFM X N - 

Nascente AN 10l MFM X N - 

No quadro, + = única diluição em que ocorreu amplificação do fragmento esperado, 
MFM = Técnica de membrana filtrante modificada, C = Técnica de concentração por 
centrifugação, * = amostra filtrada por sistema Millipore®, em membrana de 47mm 
de diâmetro e poro de 0,45μm, ** = amostra filtrada em membrana de 1μm, *** = 
uso de pré-filtro durante a etapa de filtração, ? = inconclusivo, P = amostra positiva, 
N = amostra negativa, • = essa amostra teve o DNA armazenado a 4ºC por período 
de 12 a 60 dias antes da realização da PCR. 
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Quadro 8. Resultados da PCR realizada em cinco réplicas. 
 

Amostra 
Volume 

processado 
Técnica de 

Concentração 
Técnica 
de Faust 

Resultado 
da PCR em 

5r 

100ml MFM* - N 
EB1 

100ml C - N 

100ml C - P 
EB3 

100ml C X P 

100ml C - P 
EB4 

100ml C X P 

100ml C - N 

Es
go

to
 b

ru
to

 

EB5 
100ml C X N 

ET2 100ml C X P 

10l MFM**, *** - ? 
ET3 

10l MFM**, *** X P 

10l MFM**, *** - ? 
ET4 

10l MFM**, *** X P 

ET5 10l MFM**, *** X P Es
go

to
 tr

at
ad

o 

ET6 10l MFM**, *** X N 

AS2 10l MFM - N• 

AS3 10l MFM - N• 

AS6 10l MFM - N 

AS8 10l MFM** - N 

 10l MFM** X P 

AS9 10l MFM** X P 

AS10 10l MFM** X N 

Á
gu

a 
su

pe
rf

ic
ia

l 

AS11 10l MFM** X N 

AP1 10l MFM - N Água de 
poço AP3 10l MFM X P 

Água de 
Nascente 

AN 10l MFM X N 

 

No quadro, 5r = cinco réplicas, MFM = Técnica de membrana filtrante 
modificada, C = Técnica de concentração por centrifugação, * = amostra 
filtrada por sistema Millipore®, em membrana de 47mm de diâmetro e poro 
de 0,45μm, ** = amostra filtrada em membrana de 1μm, *** = uso de pré-
filtro durante a etapa de filtração, P = amostra positiva, N = amostra 
negativa, ? = inconclusivo, • = essa amostra teve o DNA armazenado a 4ºC por 
período de 12 a 60 dias antes da realização da PCR. 
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Como algumas amostras foram processadas por mais de uma maneira, 

um número de 35 situações de processamento foi gerado (Quadro 7). Dentre 

essas situação, 17 tiveram o emprego da técnica de Faust e 18 não foram 

submetidas a esse procedimento de purificação. Nos Quadros 7 e 8, nota-se 

que os resultados da PCR foram positivos em 64,7% (11/17) das situações 

em que a técnica de Faust foi aplicada e em apenas 33,3% (6/18) quando tal 

técnica não foi empregada. Também é possível observar que, dentre as 

situações em que foram analisadas amostras de água superficial e de poço, 

a positividade da PCR foi, respectivamente, de  60% (3/5) e 100% (2/2), 

quando a técnica de Faust foi aplicada e de 14,2% (1/7) e 0% (0/1), na 

ausência dessa técnica de purificação. 

Em relação à extração de DNA, observou-se diferença no aspecto do 

produto final quando o procedimento se deu após a técnica de concentração 

e após a mesma seguida por Faust, como observado na Figura 8. 

 

 

 
Figura 8. DNA extraído de uma amostra de água superficial após 
concentração pela técnica de membrana filtrante modificada e purificação 
pela técnica de Faust (A) e após o mesmo método de concentração, porém 
sem realização de purificação (B). 

 

 

As amostras submetidas a técnica de centrífugo-flutuação em solução de 

sulfato de zinco e PCR positivas tiveram o DNA novamente encaminhado 

para a PCR, que foi realizada com o DNA em diferentes diluições ou em 

réplicas, conforme a positividade que cada uma obteve anteriormente 
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(Quadro 7 e 8), porém após esse material ter sido armazenado a 4ºC por um 

ou mais meses. Nessa etapa observou-se que apenas nas amostras ET2 e 4 

ocorreu a amplificação do fragmento de 890pb (Quadro 9). 

 

 

Quadro 9. Resultados da PCR realizada após armazenar o DNA a 4ºC por 
um ou mais meses a partir de amostras submetidas a técnica de Faust, 
anteriormente consideradas positivas na PCR. 
 

Amostra 
Volume 

processado 
Técnica de 

Concentração 

Técnica 
de 

Faust 

Resultado 
da PCR 

EB3 100ml C X N Esgoto 
bruto EB4 100ml C X N 

ET2 100ml C X P 

ET3 10l MFM**, *** X N 

ET4 10l MFM**, *** X P 

Esgoto 
tratado 

ET5 10l MFM**, *** X N 

AS7 10l MFM X N 

AS8 10l MFM** X N 
Àgua 

superficial 
AS9 10l MFM** X N 

AP2 10l MFM X N Água de 
nascente AP3 10l MFM X N 

 
No quadro, MFM = Técnica de membrana filtrante modificada, C = Técnica 
de concentração por centrifugação, ** = amostra filtrada em membrana de 
1μm, *** = uso de pré-filtro durante a etapa de filtração, P = amostra positiva, 
N = amostra negativa. 

 

 

Na Figura 9 é possível visualizar o fragmento de cerca de 890pb 

resultante da PCR de algumas amostras. 
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                         1    2      3    4     5    6    7     8    9    10   11  12 
      

890pb  

 

 

 
13  14   15   16   17  18   19   20  21   22  23  24 
       

 

 

 

Figura 9. Foto de eletroforese em gel de agarose a 1,8%, corado com 
brometo de etídio e realizado após a segunda etapa da nested PCR para 
visualização do fragmento de 890pb amplificado do gene gdh de Giardia. 
Linha 1 e 13: Marcador de peso molecular (100pb DNA Ladder Plus – 
Fermentas), Linha 2: controle positivo, Linha 3: EB1, Linha 4: EB1 1:10, 
Linha 5: EB1 1:100, Linha 6: EB1 1:1000, Linha 7: EB1 1:10.000, Linha 8: 
EB1 5r, Linha 9: EB3F 5r, Linha 10: EB3 5r, Linha 11: ET2F 5r, Linha 12: 
ET4 5r, Linha 14: AS1, Linha 15: AS1 1:10, Linha 16: AS1 1:100, Linha 17: 
AS1 1:1.000, Linha 18: AS1 1:10.000, Linha 19: AS8F 5r, Linha 20: AS8 5r, 
Linha 21: AP3F 5r, Linha 22: AP1 5r, Linha 23: AN 5r, Linha 24: branco. 
 

 

4.3  CLONAGEM, SEQUENCIAMENTO E ANÁLISE FILOGENÉTICA 

 

 

Das 14 amostras positivas por PCR, 12 foram encaminhadas para 

clonagem e tiveram colônias, obtidas após as etapas de ligação e 

transformação, selecionadas e triadas por PCR com emprego dos 

iniciadores M13. O Quadro 10 mostra o desempenho dos procedimentos de 

clonagem e sequenciamento. Um total de 73 fragmentos clonados e 

sequenciados foram submetidos a análise das relações filogenética entre si 

e entre fragmentos do gene gdh de Giardia previamente depositados no 

Genbank (Figura 12). 
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Quadro 10. Número de colônias selecionadas após clonagem, avaliação da 
clonagem por PCR, desempenho e resultado do sequenciamento. 

 

Amostra 

N
º d

e 
C

ol
ôn

ia
s 

Se
le

ci
on

ad
as

 

N
º  

de
 C

ol
ôn

ia
s 

PC
R

 p
os

iti
va

s 

C
SS

/C
ES

* 

Número dos CSS 
 

A
gr

up
am

en
to

/ 

G
en

ót
ip

o 

EB1 (C83) 5 5 5/5 1, 2, 3, 4, 5 AII 

EB2 (C89) 25 21 10/10 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 B 

EB3 (C90) 65 51 9/9 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 6 AII 

Esgoto 
bruto 

EB4 (C91) 46 4 4/4 6, 22, 24, 38 AII 

ET4 (C96) 130 94 9/9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15 AII Esgoto 
tratado ET5 (C97) 3 1 0/1 - - 

AS1 (C88) 17 8 1/8 4 AII 

AS7 (C93) 88 47 10/10 1, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 AII 

AS8 (C98) 18 15 10/10 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 AII 

Água 
Superficial 

AS9 (C99) 12 6 6/6 1, 4, 5, 6, 7, 10 AII 

AP2 (C94) 36 3 3/3 13, 23, 30 AII Água de 
poço AP3 (C95) 61 12 7/7 1, 9, 24, 25, 29, 39, 45 AII 

 
* CSS/CES = Clones que obtiveram sucesso no sequenciamento/clones 
enviados para o sequenciamento. 

 

 

Na Figura 10 observa-se o resultado obtido após a PCR realizada a 

partir das colônias selecionadas oriundas da clonagem. Nota-se um 

fragmento de aproximadamente 1.100pb, que indica a presença do inserto 

de 890pb no plasmídio. Os fragmentos de 200pb estão relacionados à 

ausência do inserto de interesse no plasmídio, e representam a região do 

plasmídio amplificada pelos iniciadores M13, utilizados na reação de PCR 

em questão. 
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   1      2       3     4       5      6       7      8      9    10      11   12    13    14    15     16     17    18   19    20     21       
      

1.100pb 

200 pb 

 
Figura 10. Foto de eletroforese em gel de agarose a 1,8% realizada após 
PCR com os iniciadores M13 (direto e reverso) a partir das colônias oriundas 
da clonagem. Linha 11: marcador de peso molecular (100bp DNA Ladder 
Plus – Fermentas); Linhas 1 a 4, 6, 9 e 15 representam plasmídio sem o 
inserto; Linhas 5, 7, 8, 10, 12-14, 16-19 e 21 representam o fragmento de 
890pb inserido no plasmídio.  
 

 

No gel de agarose visualizado na Figura 11 observa-se plasmídios 

extraídos das células das colônias que apresentaram sucesso na clonagem, 

representados pelo fragmento de aproximadamente 4.000pb, referente ao 

plasmídio de 3.000bp com o inserto de 890pb.    

 

 

 

   M         1          2           3          4           5          6          7          8          9        10         11 

4.000pb

 
Figura 11. Eletroforese em gel de agarose do produto da extração de 
plasmídio das células que receberam o inserto durante a clonagem. Linha 1 
a 11, plasmídios com o fragmento de interesse inserido e Linha 12, 
marcador de peso molecular (1Kb Ladder – Amresco). 
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 C96 4

 C83 5

 C95 25

 C98 2

 C93 1

 C96 8

 C90 12

 C95 45

 C90 1

 C96 9

 C90 9

 AII (EF685688)

 C93 9

 C98 5

 C93 21

 C95 29

 C95 1

 C83 1

 C93 19

 C93 17

 C91 38

 C93 12

 C83 3

 C95 39

 C98 4

 C95 9
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 AII (AY178736)

 C94 23
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65
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47

39
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18

0.05  
 
 
Figura 12. Árvore filogenética obtida a partir do alinhamento de 825pb das 
sequências do gene gdh dos isolados de Giardia obtidos no presente 
trabalho e de sequências provenientes do Genbank. A reconstrução foi 
realizada pelo programa MEGA 4.1 Beta, com o emprego do método de 
Neighbor-joining, do modelo de máxima verossimilhança e de valores de 
Bootstrap obtidos após 1000 simulações. 
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5 DISCUSSÃO 
 
 

A presença de Giardia em amostras de água e esgoto tem sido 

documentada no Brasil e no mundo, como mostra o Quadro 4. Há trabalhos 

que indicam que este protozoário também está presente em mananciais e 

esgotos do Estado de São Paulo. Os dados obtidos no presente trabalho 

confirmam tais achados, uma vez que das vinte e seis amostras, 11 (42,3%) 

foram consideradas positivas para a presença desse parasita. 

A comparação dos dados obtidos nessa pesquisa com os da literatura 

(Quadro 4) mostrou que em muitos estudos que analisam amostras de água 

e esgoto, um maior número de amostras positivas é encontrado, 

principalmente quando se trata de esgoto.   

Uma explicação para tais resultados é o fato de a maioria dos estudos 

empregar a técnica de imunofluorescência ao invés de utilizar apenas a 

PCR, e quando a primeira não é aplicada nota-se o uso da qPCR. Uma 

vantagem da aplicação da técnica de IFA é a possibilidade de realizar a 

contagem do número de cistos de Giardia em uma amostra. No entanto, 

uma desvantagem é que seu emprego favorece reações cruzadas que 

contribuem para o aparecimento de resultados falso-positivos (MAHBUBANI 

et al., 1992), o que pode explicar o menor número de amostras positivas 

obtidas nesse estudo, que aplicou diretamente a PCR. Outra explicação para 

esse achado seria a presença de resultados falso-negativos, que é uma das 

limitações da PCR, ocorrendo principalmente pela ação de inibidores. Essa 

situação foi reportada em alguns trabalhos nos quais amostras positivas por 

IFA foram negativas após realização de PCR (COUPE et al., 2006; 

PLUTZER et al., 2008).  

O Quadro 4 também mostra que apesar de grande parte dos trabalhos 

aplicar a técnica de imunofluorescência, principalmente em se tratando de 

amostras de água superficial, é crescente o emprego da PCR na detecção 

de Giardia em água e esgoto. Embora a PCR só possibilite detectar 
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presença ou ausência desse protozoário (ANCENO et al., 2007), e não a 

contagem do número de cistos, essa técnica fornece material para que os 

isolados de Giardia sejam caracterizados molecularmente, o que é 

importante, pois alguns autores consideram que o conhecimento sobre os 

genótipos de Giardia presentes no ambiente é escasso, e ainda, pois 

aparentemente nem todos os isolados de G. duodenalis causam doença no 

homem, sendo fundamental determinar o significado para a saúde pública 

daqueles presentes no ambiente (LOWERY et al., 2000; THOMPSON, 2004; 

SMITH et al., 2006).   

No Brasil, poucos trabalhos realizaram a caracterização molecular de 

isolados de Giardia, e nesses as amostras analisadas foram clínicas 

(ROCHA et al, 2003; VOLOTÃO et al, 2007; SOUZA et al., 2007).  Há um 

trabalho, realizado no estado do Paraná, no qual a PCR foi empregada, com 

iniciadores que detectaram Giardia duodenalis em amostras de águas 

destinadas à captação para consumo humano, mas a genotipagem não foi 

realizada (PAULINO, 2005). DURIGAN et al. (2008) fizeram breve relato 

sobre a detecção de isolados do agrupamento A e B após PCR e 

sequenciamento de fragmento do gene gdh, mas não especificaram se 

esses achados dizem respeito a isolados clínicos ou ambientais. Assim, fica 

claro que, por não se conhecer as espécies ou genótipos de Giardia 

circulantes em água e esgoto no Brasil, não é possível saber se tais cistos 

são pertencentes aos genótipos associados a giardíase em humanos. 

No presente estudo foram detectados os agrupamentos A, genótipo 

AII, e B de Giardia duodenalis. Tais achados já eram esperados, uma vez 

que até o momento apenas a espécie G. duodenalis foi observada em água 

e esgoto nos estudos realizados em outros países (Quadro 4) e no Brasil 

(PAULINO et al., 2005). Além disso, os genótipos encontrados também já 

haviam sido relatados nesse tipo de amostra, como observado nos trabalhos 

de CASTRO-HERMIDA et al. (2008) e PLUTZER et al. (2008). 

Assim como em outros trabalhos, no presente estudo, o agrupamento 

A foi observado em um maior número de amostras do que o agrupamento B. 

No entanto, embora em tais trabalhos tenha sido detectada a presença de 
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agrupamentos potencialmente patogênicos para o homem, em alguns casos, 

a caracterização em nível genotípico não ocorre (VAN KEULEN et al., 2002; 

CACCIÒ et al., 2003; SULAIMAN et al., 2004; BERTRAND e 

SCHWARTZBROD, 2007; CASTRO-HERMIDA et al., 2008 e PLUTZER et 

al., 2008).  

Curiosamente, o genótipo AII, obtido na maior parte das amostras da 

presente pesquisa, foi encontrado em 29 dentre as 37 amostras de fezes 

humanas analisadas no trabalho de SOUZA et al. (2007), também realizado 

no estado de São Paulo. Ainda em relação ao estudo desses autores, o 

agrupamento B foi detectado nas demais amostras clínicas de humanos, o 

que confirma os dados obtidos no trabalho atual, que encontrou o 

agrupamento B em um menor número que o agrupamento A. A semelhança 

entre os achados desses dois trabalhos confirma a circulação desses 

genótipos em humanos no estado de São Paulo. Embora o presente 

trabalho não tenha analisado material fecal humano, a caracterização 

molecular de isolados de Giardia em esgoto bruto fornece dados 

representativos de uma infecção endêmica, pois considera portadores 

assintomáticos e casos de erros no diagnóstico (CASTRO-HERMIDA et al., 

2008). 

A presença de genótipos de Giardia associados a giardíase humana em 

amostras de esgoto bruto alerta para os riscos no emprego do lodo gerado 

nas ETEs durante os processos de tratamento, uma vez que esse material 

apresenta cerca de 105 a 106 cistos/kg-1 (STRAUB et al., 1993; THIRIAT et 

al., 1997). Embora no presente trabalho essa matriz não tenha sido 

analisada, seria importante que em estudos futuros a caracterização 

molecular de isolados de Giardia encontrados nesse material fosse 

realizada, principalmente por existirem dados escassos a esse respeito na 

literatura (RIMHANEN-FINNE et al., 2001). 

A detecção dos genótipos AII e B em esgoto tratado ressalta a 

necessidade de atenção no tratamento de esgotos, visto que muitas vezes 

os efluentes das ETEs são reutilizados para fins domésticos, agrícolas ou 

industriaís, ou ainda lançados em águas superficiais (PHILIPPI Jr., 2005). 
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Em águas superficiais, os agrupamentos A e B de G. duodenalis 

representam risco para a saúde pública pois trata-se de uma matriz 

frequentemente utilizada para fins recreacionais ou para captação e 

tratamento para consumo humano. O mesmo risco também pode estar 

presente nos assentamentos periurbanos que tiveram amostras de água de 

poço analisada, principalmente pois essa água não passa por processos de 

tratamento anterior ao consumo humano. A contaminação por Giardia 

duodenalis em mananciais e poços pode ser explicada, no primeiro caso, 

pela recepção de esgotos sanitários não tratados, e no segundo, pelo 

contato com material proveniente de tanques sépticos (SLIFKO et al., 2000; 

PHILIPPI Jr., 2005; FRANCO, 2007).  

No Brasil, não há legislações que determinem um limite para o número 

de cistos que podem ser encontrados em efluentes de ETES e águas 

superficiais, com fins recreacionais e destinadas ao consumo humano. 

Todavia, há uma recomendação de que a água tratada para consumo 

humano tenha ausência desse parasita (BRASIL, 2005). Como a presença 

de isolados de Giardia potencialmente patogênicos para o homem foi 

detectada em águas superficiais e já é conhecido que os cistos podem 

resistir aos processos de tratamento comumente empregados em ETAs 

(SMITH et al., 2006), seria necessário que estudos futuros se dedicassem a 

detecção desse protozoário em amostras de água tratada. 

No entanto, não é possível afirmar que somente G. duodenalis é 

encontrada no ambiente, pois na maioria dos estudos de genotipagem os 

iniciadores utilizados reconhecem apenas essa espécie (CACCIÓ et al., 

2003; GUY et al., 2003; ROBERTSON et al., 2006; ANCENO et al., 2007; 

CASTRO-HERMIDA et al., 2008; BERTRAND e SCHWARTZBROD et al., 

2007). 

Embora a literatura indique que G. duodenalis seja a espécie de 

importância para saúde pública e que outras espécies desse parasita não 

foram observadas em amostras clínicas de humanos (VAN KEULEN et al., 

1995), VAN KEULEN et al. (2002) relatam que seria importante existir uma 
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forma de identificar outras espécies desse protozoário a fim de se obter um 

maior conhecimento acerca de amostras ambientais e de animais. 

Entretanto, a escassez de fragmentos de genes de isolados de Giardia 

spp. com os nucleotídeos seqüenciados (sendo uma exceção o gene SSU 

rRNA, conforme consulta realizada no GenBank às 12:30h do dia 

20/01/2009) é uma limitação na pesquisa de Giardia spp., tanto em amostras 

ambientais como clínicas, visto que dificulta o desenho de iniciadores que 

detectem as demais espécies desse protozoário e impede que possíveis 

seqüências de nucleotídeos dessas espécies, obtidas pelo emprego de 

iniciadores que aparentemente possuem apenas G. duodenalis como alvo, 

sejam reconhecidas. 

A amplificação de DNA de Giardia muris por iniciadores (desenhados 

com base nos genes SSU rRNA, β giardina e hsp) destinados a detecção de 

G. duodenalis foi documentada por ROCHELLE et al. (1997). Um outro 

grupo de pesquisadores (VAN KEULEN et al., 2002), que trabalhou com o 

gene SSU rRNA, observou que iniciadores, específicos para o genótipo A e 

B, amplificaram DNA de G. ardeae e microti, respectivamente. Tais achados 

levantam questão sobre os fragmentos amplificados por iniciadores 

específicos para G. duodenalis: Se o DNA de outras espécies estivesse 

sendo amplificado por tais iniciadores, esse fato poderia não ser detectado 

por falta de seqüências dessas espécies depositadas no GenBank, com 

exceção de estudos realizados no gene SSU rRNA.    

Assim, uma alternativa para se conhecer as demais espécies de 

Giardia circulantes no ambiente, e até mesmo em amostras clínicas, seria 

trabalhar com o gene SSU rRNA, que já possui seqüências de outras 

espécies desse protozoário depositadas no GenBank.   

Todavia, algumas pesquisas que analisaram amostras ambientais, 

apesar de terem empregado iniciadores que têm como alvo fragmentos do 

gene SSU rRNA e que são capazes de identificar outras espécies desse 

protozoário (VAN KEULEN et al., 2002; PLUTZER et al., 2008), encontraram 

apenas G. duodenalis em tais amostras. 
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Na presente pesquisa empregou-se o gene gdh para a caracterização 

dos isolados de Giardia, que por não ser conservado, é amplamente 

utilizado em trabalhos de diferenciação entre genótipos do parasita em 

questão (READ et al., 2004; VAN DER GIESSEN et al., 2006; PLUTZER et 

al., 2008). No entanto, uma desvantagem do emprego desse gene é o fato 

de não haver, até o momento, seqüências de nucleotídeos dessa região 

genômica para as outras espécies de Giardia depositadas no genbank (com 

exceção de uma seqüência de G. ardeae).  

Assim, em estudos futuros, seria importante a aplicação do gene SSU r 

RNA para a caracterização de isolados de Giardia, porém, como alguns 

autores afirmam tratar-se de um gene que apresenta limitações na 

diferenciação em nível genotípico desse microorganismo (MONIS et al., 

1999; VAN DER GIESSEN et al., 2006), seria interessante o seu emprego 

aliado a outro gene que apresente um maior polimorfismo genético, como o 

gdh. 

A amplicação de mais de um gene nos estudos de genotipagem de 

Giardia também tem sido recomendada para a obtenção de resultados mais 

confiáveis. Alguns autores relataram que a caracterização molecular de um 

mesmo isolado pelo emprego de mais de um gene pode resultar em 

conclusões diferentes quanto ao enquadramento de tal isolado em um 

genótipo (READ et al., 2004; ROBERTSON et al., 2006; ROBERTSON et al., 

2007). READ et al. (2004) explicam que isso pode ter se dado pela presença 

de infecção mista, de modo que um isolado teria sido preferencialmente 

amplificado em relação ao outro em um determinado gene. Já o grupo de 

ROBERTSON et al. (2006 e 2007) levantam questão sobre qual o critério 

adequado para enquadrar isolados em um determinado genótipo, indicando 

que futuras pesquisas sobre esse tópico serão necessárias. Além disso, 

alertam para que se tenha cuidado ao enquadrar um isolado em 

determinado genótipo com base em uma única seqüência. 

O levantamento bibliográfico de trabalhos que realizaram a 

genotipagem de isolados de Giardia de amostras ambientais (Quadro 4) 
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mostrou que ainda não há um consenso sobre a metodologia a ser 

empregada nesses casos. 

Em relação ao volume de amostra processada, esse pode variar de 2 

a 20L para amostras de águas superficiais e de 50ml a 5L para amostras de 

esgoto, ocorrendo exceções para este último tipo de amostras, nos quais 15-

20L e 25-50L foram utilizados nos trabalhos de CACCIÒ et al. (2003) e de 

CASTRO-HERMIDA et al. (2008), respectivamente. 

Embora a etapa de concentração seja composta de centrifugações, 

precedidas ou não por filtrações, nota-se, em alguns casos, a aplicação de 

técnicas de purificação, com destaque para a IMS, que é mais observada 

(SULAIMAN et al., 2004; ROBERTSON et al., 2006; CASTRO-HERMIDA et 

al., 2008 e PLUTZER et al., 2008). Outros procedimentos utilizados são o de 

etil acetado e a flutuação em gradiente de percoll-sacarose (BERTRAND E 

SCHWARTZBROD,2007). 

Para a etapa de extração de DNA, a maioria dos trabalhos utiliza kit, e 

dentre os outros, GUY et al. (2003) empregaram kit associado a etapas 

como ciclos de congelamento e descongelamento, proteinase K e sonicação; 

CACCIÒ et al. (2003) seguiram o protocolo de DA SILVA et al. (1999); VAN 

KEULEN et al. (2002) realizaram extração de fenol-clorofórmio-isoamílico 

precedida de fervura da amostra em NaCl a 2,5M e ANCENO et al. (2007) 

propõe uma nova extração, que consiste no emprego das seguintes etapas: 

Dnase, isotiocianato de guanidina, ciclos de congelamento e 

descongelamento, proteinase K, sonicação, Chelex 100 e precipitações com 

álcool.   

Por fim, dentre os trabalhos analisados notou-se a aplicação de 

diferentes tipos de PCR, tais como a convencional, a semi-nested, a nested 

e a em tempo real, o que ressalta que não há uma PCR padrão para estudos 

de caracterização molecular de Giardia, fato já observado por NANTAVISAI 

et al. (2007). 

Em 1997, ROCHELLE et al. afirmaram que para a detecção de Giardia 

por PCR ser empregada na rotina seria necessário um consenso sobre os 
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métodos e iniciadores a serem utilizados, e atualmente essa é uma questão 

ainda não resolvida, como mostram os trabalhos citados anteriormente.        

No presente trabalho, para o processamento das amostras de esgoto 

bruto adotou-se o volume de 100ml, por ter sido suficiente para as amostras 

desse estudo e em amostras de outras pesquisas (SULAIMAN et al., 2004).  

Além disso, trata-se de um volume pequeno, o que facilita o transporte da 

amostra até o laboratório. A filtração desse tipo de matriz parece não ser 

necessária, uma vez que quando esta foi realizada (amostra EB1, Quadro 5) 

a banda de 890pb foi menos intensa do que a da mesma amostra não 

filtrada. 

Uma limitação encontrada em estudos que aplicam a PCR na detecção 

de Giardia em amostras de água e esgoto é a presença de inibidores da 

PCR em tais amostra. Tais inibidores são compostos fenólicos, encontrados 

em meio aquático por fontes naturais, pela biodegradação de substâncias 

húmicas, ligninas e taninos, e por meios artificiais, representados pela 

degradação de pesticidas e herbicidas, além dos derivados de plásticos 

(BRUZZONITI et al., 2000).   

Em 1997, ROCHELLE et al. relataram que o uso de BSA foi eficiente na 

remoção da ação dos inibidores, no entanto ressaltou que amostras com alta 

turbidez provavelmente necessitariam de uma etapa de purificação anterior a 

PCR.   

Outros pesquisadores (GUY et. al, 2003) perceberam que a aplicação 

de BSA removeu o efeito dos inibidores em algumas amostras, entretanto 

para outras foi necessário o uso de PVP 360 (2%) seguido de Chelex 100 (a 

5 ou 20%), pois somente a aplicação de Chelex 100 não removeu tais 

inibidores.   

Atualmente, a técnica de separação imunomagnética (IMS) parece ser 

uma alternativa para lidar com essa questão e seu emprego levou ao 

sucesso na amplificação do DNA de diversas pesquisas (SULAIMAN et al., 

2004; ROBERTSON et al., 2006; PLUTZER et al., 2008; CASTRO-

HERMIDA et al., 2008), no entanto, apresenta um alto custo, o que dificulta 

seu emprego, principalmente em países em desenvolvimento (ANCENO et 
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al., 2007).  O trabalho de ANCENO et al. (2007) propõem uma extração de 

DNA sem a necessidade de empregar a IMS e kit de extração, também 

considerados dispendiosos. 

Embora o procedimento para extração de DNA proposto por ANCENO 

et al. (2007) pareça promissor, no presente trabalho a técnica adotada para 

esse procedimento foi a de ARAÚJO et al., 2006. Tal escolha se deu pois 

essa técnica foi empregada em diversos trabalhos, que com sucesso 

caracterizaram molecularmente o protozoário Cryptosporidium (ARAÚJO et 

al., 2006 e 2008; GONÇALVEZ et al., 2008). 

Assim, uma tentativa de remoção dos inibidores das amostras foi o uso 

de PVP durante a extração de DNA e na PCR. Segundo ARAÚJO et al. 

(2008) esse aditivo é útil na remoção de interferentes das amostras 

ambientais, além de ser considerado de baixo custo. Sua atuação se dá pela 

formação de complexos com grupos fenólicos (CULLEN e HIRSCH, 1998). 

Todavia, ao longo dos experimentos notou-se que outras medidas deveriam 

ser empregadas para a remoção de tais interferentes. 

Dessa forma, optou-se por realizar a PCR com o DNA em diferentes 

diluições e observou-se que algumas amostras apresentaram resultado 

positivo nessa reação quando o DNA estava diluído em 1:1.000 ou 1:10.000 

(Quadro 7). Nesse caso, entende-se que ao diluir o DNA, diluí-se também os 

inibidores, de modo que em uma dada diluição os inibidores tem sua ação 

diminuída, devido a baixa concentração, mas ainda há DNA suficiente para 

que a reação de amplificação ocorra. Em outra pesquisa, prática semelhante 

foi observada na tentativa de diminuir a ação de inibidores em amostras de 

fezes humanas, no entanto esses autores realizaram diluição das fezes em 

50 vezes ou mais, alcançando a amplificação de DNA desejada (GOSH et 

al., 2000). No presente trabalho, esperava-se que mais amostras fossem 

alcançar a positividade quando o DNA diluído foi empregado, no entanto isso 

não ocorreu, o que pode ser explicado pela variação da concentração dos 

grupos fenólicos em diferentes corpos d’agua e segundo a sazonalidade 

(THOSS et al., 2002). 
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Outra estratégia para driblar a ação dos inibidores foi realizar a PCR 

imediatamente após a extração de DNA. Tornou-se fundamental a aplicação 

dessa medida ao observar que amostras com resultado positivo na PCR 

apresentavam resultado negativo em reação semelhante realizada dias 

depois, o que pode ser explicado pela ação dos inibidores. Anteriormente o 

DNA era extraído e armazenado a 4°C por longos períodos, como foi o caso 

das amostras AS2, 3 e 4, que foram armazenadas por 2 meses (AS2 e 3) e 

12 dias (AS4), e só então realizava-se a PCR, o que dificultou a análise 

dessas amostras (Quadro 7 e 8). Certamente que essa medida não deve ser 

uma etapa definitiva, sendo interessante buscar alternativas que possibilitem 

ao pesquisador um maior período entre a extração de DNA da amostra e a 

PCR, visto que problemas técnicos podem ocorrer. 

O método de membrana filtrante modificado, utilizado para a 

concentração das amostras no presente estudo, é simples e de baixo custo, 

e, além disso, por possuir poucas etapas, parece propiciar uma menor perda 

de cistos de Giardia, perda essa comum em qualquer método de 

concentração.  Esse método foi utilizado recentemente em alguns trabalhos 

(ARAÚJO et al., 2006; ARAÚJO, 2008), que tiveram sucesso na detecção 

molecular de Cryptosporidium. 

No entanto notou-se que, apesar das medidas já implementadas até 

então para minimizar o efeito dos inibidores, uma etapa de purificação das 

amostras, anterior a extração de DNA seria necessária, escolhendo-se para 

esse propósito a técnica de centrífugo-flutuação em sulfato de zinco (FAUST 

et al., 1938). Essa faz com que os cistos fiquem na superfície do sulfato de 

zinco, após esse ter entrado em contato com o sedimento da amostra, 

reduzindo a quantidade de interferentes encaminhados junto com os cistos 

para a extração, resultando em um DNA mais puro (Figura 8). Diversos 

trabalhos relatam que essa técnica apresenta altos níveis de sensibilidade 

(ZAJAC et al., 2002; LALLO et al., 2003; MEIRELES et al., 2008).  Assim, a 

técnica proposta por FAUST et al. (1938) poderia ser uma alternativa de 

baixo custo para dificultar a ação dos inibidores. 
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No presente trabalho, o número de amostras analisadas foi pequeno e a 

maioria delas não foi processada com e sem o emprego da técnica de Faust, 

não sendo possível realizar uma comparação entre os dois métodos. No 

entanto, os dados obtidos indicam que a técnica de centrífugo-flutuação em 

sulfato de zinco contribui na remoção dos inibidores na PCR, visto que 

ocorreram resultados positivos em 64,7% (11/17) das situações em que as 

amostras foram processadas por essa técnica, em contraposição a apenas 

33,3% (6/18) de positividade em sua ausência. Isso pode ser observado 

principalmente nas matrizes que comumente apresentam baixas 

concentrações de cistos de Giardia, tais como água superficial e água de 

poço, que apresentaram os respectivos resultados positivos: 14,2% (1/7) e 

0% (0/1), na ausência da aplicação da técnica em questão, e 60% (3/5) e 

100% (2/2), quando a mesma foi utilizada. 

Assim, embora considere-se desnecessário que estudos futuros 

realizem uma comparação, baseada em análises estatísticas, entre a técnica 

de membrana filtrante modificada com a mesma seguida pela técnica de 

FAUST et al. (1938), seria interessante realizar a taxa de recuperação das 

duas técnicas, com a finalidade de conhecer as perdas implicadas pela 

técnica de centrífugo-flutuação em sulfato de zinco nessa situação, uma vez 

que é esperado que a aplicação da mesma gere maior perda de cistos 

devido ao aumento do número de etapas. Outra necessidade seria realizar 

uma comparação entre a aplicação da técnica de membrana filtrante seguida 

por Faust e a IMS, a fim de se concluir se a primeira poderia ser aplicada 

como uma alternativa para a técnica de separação imunomagnética. 

Apesar  da contribuição da técnica de Faust para o presente trabalho, foi 

observado que sua aplicação não garante que o DNA, armazenado por 

longos períodos a 4°C, permaneça em condições de ser amplificado (Quadro 

9). Por isso, a recomendação de realizar a PCR imediatamente após a 

extração de DNA foi mantida, mesmo quando a técnica de purificação em 

questão foi utilizada. 

Ainda em relação à técnica de centrífugo-flutuação em sulfato de zinco, 

é possível que esta realmente leve à perda de cistos, pois observa-se que a 



 87

maior parte das amostras processadas por Faust não foram positivas 

quando o DNA diluído foi utilizado na PCR, mas quando realizou-se PCR em 

quintuplicata, o que pode indicar baixa concentração de DNA. 

Uma outra dificuldade encontrada no presente trabalho foi que algumas 

amostras, principalmente de águas superficiais, podem apresentar um 

número muito baixo de cistos de Giardia (Quadro 4), e o emprego das 

técnicas de concentração, que geralmente envolvem perdas de cistos, 

contribuem para a redução do número dessas estruturas. No método inicial, 

após a concentração da amostra, apenas 200μl, de um concentrado total de 

cerca de 1ml, eram encaminhados para a extração. Mas concluíu-se que se 

a amostra tivesse poucos cistos de Giardia, como algumas que apresentam 

2 cistos/10L, tais cistos poderiam não ter sido encaminhados para a 

extração, e a amostra poderia ser dada como negativa. Assim, a alteração 

realizada, de extrair toda a amostra concentrada, aumentou as chances de 

todos os cistos presentes na amostra terem o DNA extraído, e a 

ressuspenssão de todo o DNA em apenas um tubo, ao final da extração, 

possibilitou que todo o DNA presente na amostra fosse encaminhado para a 

PCR. 

Embora a nested PCR seja considerada uma reação altamente sensível 

(GOSH et al., 2000; MILLER et al., 2007), a maioria das amostras analisadas 

no presente trabalho precisou ser submetida a uma nested PCR em 

quintuplicata para atingir sucesso na amplificação do DNA dos isolados de 

Giardia, o que confirmou achados anteriores (ARAÚJO et al., 2006; ARAÚJO 

et al., 2008). Isso pode ser explicado pelo baixo número de cistos em 

algumas amostras, ou ainda pela alta concentração de inibidores 

mascarando a presença de DNA do microorganismo em estudo. A 

negatividade que algumas amostras (como ET1 e AS 4 e 5) apresentaram 

na nested PCR pode ser explicada pela ausência da realização de 

quintuplicata (Quadro 8). 

Apesar de não ser uma técnica amplamente relatada na literatura em 

trabalhos de caracterização molecular de Giardia, nesse estudo, o emprego 

da clonagem foi fundamental. Primeiramente porque permitiu aumentar o 
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número de cópias do fragmento do gene gdh após a PCR, a fim de melhorar 

a qualidade do material encaminhado para o sequenciamento, como 

observado no trabalho de ARAÚJO et al. (2008), que realizou genotipagem 

de isolados de Cryptosporidium provenientes de amostras ambientais.   

LALLE et al (2005a) analisaram seqüência do gene β giardina de 

isolados de Giardia de fezes humanas e encontraram algumas infecções 

mistas, atribuídas a presença de picos múltiplos nos eletroferogramas.  

Nesses casos, os autores só diferenciaram os genótipos quando esses eram 

pertencentes a um mesmo agrupamento. No entanto, quando detectada a 

ocorrência de agrupamentos diferentes, a identificação em nível genotípico 

não pode ser realizada devido ao grande número de diferenças nos 

nucleotídeos. 

Outros autores também encontraram presença de dois nucleotídeos em 

uma mesma posição do gene analisado (HOPKINS et al., 1997; TRAUB et 

al, 2004; ROBERTSON et al., 2006) e embora a possibilidade de 

heterozigose também tenha sido levantada para explicar esses achados, o 

estudos de YU et al. (2002) e de MORRISON et al. (2007) mostraram que a 

Giardia possui um baixo nível de heterozigose de seqüência alélica, de 

modo que a primeira explicação parece ser a mais aceita.    

Assim, uma vez que diferentes genótipos também podem estar 

presentes em amostras ambientais, o emprego da clonagem nessa pesquisa 

foi necessário para separar os fragmentos do gene gdh amplificados de 

diferentes isolados de determinada amostra, já que durante esse 

procedimento, cada plasmídio recebe apenas um inserto.  

Dessa forma o método proposto mostrou ser eficiente na detecção e 

caracterização molecular de isolados de Giardia em amostras ambientais, e 

apresenta a vantagem de não necessitar da aplicação de kits de separação 

imunomagnética e de extração, sendo uma alternativa para a realização 

desses tipos de estudos em países em desenvolvimento.   

Embora considerada uma técnica de alto custo, e, portanto, de difícil 

aplicação em tais países (HAQUE et al., 2007), a PCR em tempo real possui 

inúmeras vantagens: alta sensibilidade e especificidade, elimina processos 
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empregados após a realização da PCR, é rápida, possibilita obtenção de 

resultados quantitativos, permite a análise de grande número de amostras e 

de estudos de variabilidade genética, podendo ser realizada para diferentes 

alvos em uma mesma reação. Além disso, em longo prazo pode ser 

considerada econômica pela diminuição de gastos com reagentes 

(VERWEIJ et al., 2003 e 2004; GUY et al., 2003 e 2004).  Dessa forma seria 

interessante sua aplicação em estudos futuros. 
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6 CONCLUSÕES 
 
 

A estratégia empregada nesse estudo, que consistiu das etapas de 

concentração pela técnica de membrana filtrante modificada ou por 

centrifugação, técnica de centrífugo-flutuação em sulfato de zinco, extração 

de DNA genômico pelo método de fenol/clorofórmio/álcool-isoamílico, 

amplificação de fragmento do gene gdh por meio de nested PCR, clonagem 

e sequenciamento, possibilita a caracterização molecular de isolados de 

Giardia de amostras de água e esgoto. 

Os achados obtidos indicam que, no estado de São Paulo, os 

agrupamentos A, genótipo AII, e B de Giardia duodenalis, associados a 

giardíse humana, estão presentes em esgoto tratado e em águas superficiais 

e de poço. 

O contato com as matrizes analisadas pode representar risco para a 

saúde pública. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91

7 RECOMENDAÇÕES 
 
 

Recomenda-se atenção no tratamento de esgoto e de água para 

consumo humano, além de cuidado no reuso de águas residuárias e em seu 

lançamento em mananciais. 

Aconselha-se que poços e tanques sépticos sejam construídos por 

meio de técnicas que impeçam a infiltração de águas superficiais e demais 

riscos de contaminação. 

A realização de estudos de detecção, quantificação e genotipagem de 

cistos de Giardia duodenalis em água e esgoto deve ser estimulada, a fim de 

proporcionar dados suficientes para tomadas de decisão por parte das 

autoridades.     
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