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1.1 – Aspectos gerais 
 

A esquistossomose é um sério problema de Saúde Pública mundial, 

acometendo cerca de 200 milhões de indivíduos no mundo todo. Esta doença é 

endêmica em 74 países distribuídos pela África, Oriente Médio, América do Sul, 

Caribe, Filipinas e Sudeste da Ásia. A doença é causada pela infecção com o 

helminto do gênero Schistosoma sendo que podem ser das espécies Schistosoma 

mansoni, Schistosoma haematobium, Schistosoma japonicum, Schistosoma 

intercalatum e Schistosoma mekongi (ABDELWAHAB et al., 1993).  

Acredita-se que a doença chegou ao Brasil com a vinda dos escravos 

africanos que chegaram aqui parasitados com S. mansoni e S. haematobium, sendo 

que somente o primeiro encontrou o hospedeiro intermediário para desenvolver a 

cadeia epidemiológica de transmissão do parasita (AMARAL; PORTO, 1994). De 

modo geral, a esquistossomose ainda não está totalmente controlada no território 

brasileiro. Essa parasitose ainda é um sério problema de Saúde Pública em algumas 

regiões dos Estados de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, onde o programa de 

controle não foi efetivamente aplicado (AMARAL; PORTO, 1994). Além disso, 

observa-se o surgimento de novos focos em áreas antes consideradas indenes, 

como os que foram descritos no Rio Grande do Sul (GRAEFF-TEIXEIRA et al., 

1999).  

De forma semelhante ao que se têm observado em relação às outras 

parasitoses, nos últimos anos foi relatada a urbanização da esquistossomose, com 

ocorrência de casos autóctones nas regiões periurbanas das grandes cidades 

brasileiras (COURA-FILHO, 1997; KATZ; PEIXOTO, 2000). Os dados atuais sobre o 

número de casos são baseados em levantamentos coprológicos realizados pela 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Por meio de estimativas, Passos e Amaral 

(1998) calcularam que existam no Brasil 2,5 milhões de portadores e que 25 milhões 

de pessoas estavam expostos aos riscos de contraí-la. Por outro lado, Katz e 

Peixoto (2000), utilizando números obtidos em levantamentos coprológicos 

realizados pelo mesmo órgão, estimaram em 7,1 e 6,3 milhões, respectivamente em 

1996 e 1997, o número de portadores de esquistossomose no Brasil.  

O aparecimento de formas clínicas graves está relacionado à intensidade da 

infecção, sendo a principal causa de óbito em áreas endêmicas. Entretanto, com o 

uso da quimioterapia na rotina do programa de controle da esquistossomose, 
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observou-se uma redução das formas graves. Apesar de subestimada, a taxa de 

mortalidade por S. mansoni no Brasil tem apresentado um declínio, que passou de 

0,67, em 1977, para 0,35, em 1995 (FUNASA, 1999).  

A imunidade absoluta é desconhecida, no entanto foi observado que 

moradores de áreas endêmicas para a esquistossomose apresentam diferentes 

níveis de resistência à infecção pelo S. mansoni. Vários estudos demonstraram que 

crianças são geralmente mais susceptíveis que adultos à desenvolverem uma 

reinfecção por S. mansoni (CALDAS et al., 2000). Uma outra evidência se baseia 

nas observações epidemiológicas realizadas com indivíduos adultos moradores de 

áreas endêmicas. Estas pessoas, mesmo com exposição freqüente à infecção, não 

desenvolviam a parasitose ou  apresentavam uma certa estabilidade com relação à 

carga parasitária e aos sintomas (MELO; COELHO, 2005).  

Os trabalhos realizados com populações humanas têm mostrado que a 

resistência contra reinfecções é principalmente do tipo TH2. Um estado de proteção 

parcial acontece nos moradores de áreas endêmicas que, quando infectados pelo S. 

mansoni, desenvolvem um balanço positivo entre os níveis séricos de anticorpos IgE 

em relação ao anticorpo de subtipo IgG4,  considerado um anticorpo bloqueador 

pela competição que este apresenta com os epítopos onde os anticorpos IgE se 

ligariam (CALDAS et al., 2000). 

Observa-se uma diminuição da intensidade e da incidência da 

esquistossomose mansoni em moradores de áreas endêmicas, o que tem sido 

atribuída à resposta imunológica contra as formas infectantes (cercárias) que 

impede, assim, uma superinfecção nesses moradores. Esse efeito é parcial, pois se 

admite que parte dos parasitas de uma reinfecção consiga atingir a fase adulta. 

Acredita-se que os vermes adultos conseguem escapar da resposta protetora, que 

atua contra as formas jovens, por artifícios desenvolvidos no processo de adaptação 

do parasito aos seus hospedeiros vertebrados. Entre outros, a aquisição ou síntese 

de antígenos semelhantes aos do hospedeiro, a presença de camadas 

tegumentares mais espessas nos vermes adultos e a rápida capacidade de 

renovação do tegumento, quando lesado pela resposta imune, possibilitam a 

sobrevivência dos vermes adultos no hospedeiro definitivo (humano) por vários anos 

(MELO; COELHO, 2005).  

Por outro lado, em indivíduos moradores de áreas indenes, que se expõem às 

fontes de infecção, mesmo por período de tempo relativamente curto, a doença se 
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manifesta de forma grave e até mesmo fatal (CALDAS et al., 2000; MELO; 

COELHO, 2005).  

A cadeia epidemiológica da esquistossomose inicia-se quando o hospedeiro 

definitivo, um mamífero, sendo o mais importante o homem, defeca em locais perto 

de coleções hídricas contendo o hospedeiro intermediário, caramujo do gênero 

Biomphalaria. Os ovos eliminados juntamente com as fezes podem sobreviver de 2 a 

5 dias em fezes de conisciência sólida e 24 horas em fezes de consistência líquida. 

O contato com a água fará uma dissolução das fezes, promovendo, assim, o contato 

do ovo com a água, onde ocorrerá a eclosão. Fatores físicos como: o movimento do 

miracídio dentro do ovo, a hipotonicidade do meio, que promove a entrada da água 

para dentro da casca, aumentando a tensão interna e a quantidade de O2, a 

temperatura em torno de 28°C e a luz intensa contribuem para a eclosão do ovo 

(MELO; COELHO, 2005).  

Ocorrendo a eclosão, os miracídios nadam até encontrarem o caramujo e 

penetram no tecido do mesmo; a partir desse ponto inicia-se a reprodução 

assexuada, transformam-se em esporocisto primário e por poliembrionia em 

esporocisto secundário, dando origem a numerosas cercárias, podendo um 

caramujo em sua vida útil eliminar em média 300.000 cercárias (REY, 2001).     

Após 30 a 40 dias, da penetração do miracídio no caramujo, as cercárias 

deixam o hospedeiro intermediário através dos espaços intercelulares, em períodos 

considerados mais quentes e luminosos do dia, para encontrar o hospedeiro 

definitivo. As cercárias não têm nenhuma quimiotaxia pelo hospedeiro, simplesmente 

nadam em rotas diversas, podendo penetrar em aves e outros mamíferos. Quando 

encontram o hospedeiro definitivo iniciam uma penetração ativa, que ocorre por ação 

lítica e mecânica sobre a pele intacta do hospedeiro. Neste processo de penetração 

a cauda é desprezada, e somente o corpo penetra no hospedeiro definitivo, 

passando a chamar-se esquistossômulo. Nesta forma ganharão a circulação, 

passarão pelos pulmões, coração até chegarem ao sistema portahepático, 

permanecendo neste local até a fase adulta (REY, 2001).  

Quando maduros, os vermes adultos acasalam-se e migram para a veia 

mesentérica inferior, onde as fêmeas iniciam a postura de ovos.  O número de ovos 

depende da idade do verme e da quantidade de fêmeas prontas para a postura, mas 

sabe-se que cada fêmea pode colocar em média 300 ovos/dia (REY, 2001).  
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 Esses ovos terão seu amadurecimento em aproximadamente 7 dias, mas 

logo que são depositados iniciam a migração, da submucosa para a luz intestinal. Os 

prováveis fatores que promovem essa passagem são: peristaltismo, ação lítica de 

enzimas excretadas pelo embrião, além da descamação epitelial provocada pela 

passagem do bolo fecal. Se os ovos não alcançarem a luz intestinal, dentro de um 

período de 20 dias, os miracídios morrem e parte dos ovos ficará presa na 

submucosa intestinal e parte será arrastada para o fígado, baço, pâncreas, sistema 

nervoso central, medula óssea e outros órgãos e compartimentos do hospedeiro 

definitivo (REY, 2001).  

Os antígenos secretados principalmente pela membrana interna da casca do 

ovo maduro (“envelope de Von Lichtenberg”), que apresenta toda maquinaria de 

síntese protéica, atravessam os poros dos ovos e disseminam nas áreas 

circunvizinhas. Estes antígenos, chamados antígenos solúveis dos ovos (SEA) 

induzem tanto a resposta imunológica humoral quanto a celular e são elementos 

fundamentais na formação do gramuloma e, consequentemente da doença (MELO; 

COELHO, 2005).  

A esquistossomose aguda pode dividir-se em fase pré-postural e pós-postural 

(MELO; COELHO, 2005). A fase pré-postural inicia-se no momento da penetração 

das cercárias e termina por volta do 35o dia após a infecção. Neste período, 

dependendo de fatores inerentes ao indivíduo contaminado, alguns podem 

apresentar a forma inaparente (assintomática) sem apresentação de sinais e 

sintomas e outros relatam coceiras, eritema (principalmente nos membros inferiores) 

mal estar com febre ou sem febre, tosse (pneumonite), dores musculares, 

desconforto abdominal e um quadro de hepatite aguda.  

A fase pós-postural inicia-se por volta do 40 o e perdura por até o 150o dia 

após infecção. Nesta fase, os vermes já estão maduros, então acasalam e migram 

para veia mesentérica inferior, onde a fêmea de S. mansoni inicia a postura de ovos. 

Com isso, pode ocorrer uma disseminação miliar de ovos, principalmente na 

submucosa intestinal e no fígado, levando à formação de granulomas com áreas 

necróticas caracterizando a forma toxêmica. O paciente nesta condição pode 

apresentar-se com sudorese, febre, calafrios, emagrecimento, linfadenia, diarréia, 

disenteria e cólicas. Durante este período, que é menos estudado que a fase 

crônica, a resposta inflamatória tem um padrão eminentemente TH1, com altos níveis 

de fator de necrose tumoral (TNF) no plasma do paciente e grande produção de 
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interferon gama (IFN-γ) e interleucina 1 (IL-1) pelas suas células mononucleares 

periféricas (PEARCE; MACDONALD, 2002; STADECKER et al., 2004).  

Não havendo tratamento, a esquistossomose pode evoluir para uma fase 

crônica. Esta fase é caracterizada pela presença de ovos nos tecidos e 

consequentemente ocorre uma resposta inflamatória aos antígenos dos ovos 

envolvendo macrófagos, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e outras células (PEARCE; 

MACDONALD, 2002; STADECKER et al., 2004). A resposta imunológica do 

hospedeiro promove a formação de um granuloma, no qual o organismo procura 

aprisionar in situ o material antigênico de ovos e/ou vermes. Dessa forma, ocasiona, 

a longo prazo, danos severos, pois os granulomas aumentam dando início a uma 

necrose mais extensa, com aumento da massa fibrótica, levando a distúrbios 

hemodinâmicos, comprometendo as funções hepáticas, renais, cardíacas e 

pulmonares  (MELO; COELHO, 2005).  

A presença de antígenos de ovos induz uma resposta imunológica com 

padrão TH2, havendo um aumento dos níveis séricos de IL4, IL5, IL10 e IL13, 

conseqüentemente regulando para menos a produção e as funções efetoras 

daqueles mediadores pro-inflamatórios da fase aguda. Esta inversão de padrões de 

resposta imunológica é causada principalmente pelo aumento dos níveis de IL10 no 

microambiente inflamatório (PEARCE; MACDONALD, 2002; STADECKER et al., 

2004).  

A esquistossomose crônica pode ser classificada de acordo com o 

acometimento dos órgãos envolvidos. Quando a inflamação granulomatosa se limita 

ao intestino é chamada de forma intestinal. Nesta forma o indivíduo pode apresentar 

desconforto abdominal, tenesmo retal, dispepsia, diarréias ou até mesmo disenterias 

e o exame parasitológico de fezes quase sempre é positivo. Em casos crônicos 

graves, pode haver fibrose da alça retossigmóide, levando à diminuição do 

peristaltismo e constipação constante. Entretanto, a maioria dos casos crônicos é 

benigna, com predominância de alguns granulomas nodulares, e o paciente queixa-

se, raramente, de dores abdominais, com fase de diarréia mucossanguinolenta e, 

outra, de constipação, intercaladas de longos períodos normais (MELO; COELHO, 

2005).  

Em alguns casos, além do intestino há comprometimento do fígado, 

caracterizando a forma hepatointestinal. As alterações hepáticas coincidem com o 

início da postura de ovos. Estas alterações são proporcionais à quantidade de 
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granulamos que são formados, estando relacionadas com o número de ovos que 

são arrastados até esse órgão. Nesta situação o paciente apresenta fígado 

aumentado, doloroso à palpação, além dos sintomas apresentados na forma 

intestinal. Com o agravamento desta forma, devido ao efeito acumulativo das lesões 

granulomatosas em torno dos ovos, as alterações hepáticas se tornarão mais sérias. 

O fígado, que inicialmente está aumentado de volume, numa fase mais avançada 

pode estar menor e fibrosado. Desta forma, os granulomas irão causar uma 

endoflebite aguda e fibrose periportal, que provocará obstrução dos canalículos 

hepáticos, em conseqüência, causando  hipertensão portal (MELO; COELHO, 2005).  

Em decorrência do agravamento desta situação pode surgir a forma 

hepatoesplênica, que é caracterizada pela presença de esplenomegalia devido, 

principalmente, às reações alérgicas aos imunocomplexos que chegam até o baço. 

Ocorre o desenvolvimento da circulação colateral na tentativa de compensar a 

circulação portal obstruída e diminuir a hipertensão portal. Essa circulação leva à 

formação de varizes esofagianas que podem romper-se, causando uma hemorragia, 

muitas vezes fatal (REY, 2001).  

Numa fase mais avançada, pode surgir ascite em conseqüência das 

alterações hemodinâmicas. Essa forma tem sido considerada a principal indicadora 

de mortalidade, principalmente em áreas endêmicas, como em alguns estados do 

Nordeste (ABDELWAHAB et al., 1993). A regressão da forma hepatoesplênica, após 

terapêutica específica, tem sido descrita e o uso de quimioterapia como agente 

preventivo de morbidade é consenso na literatura (SILVEIRA, 1989; ABDELWAHAB 

et al., 1993).  

Além dessas formas, temos que considerar as formas ectópicas que são 

produzidas pela localização de vermes e ovos em órgãos como pulmão, pele, 

testículo, cérebro e medula espinhal. A localização ectópica no cérebro ou na 

medula espinhal são as formas mais graves e incapacitante, podendo ocasionar a 

morte do paciente. A migração do verme de S. mansoni para o cérebro se faz 

através dos "shunts" arteriovenosos pulmonares ou porta-pulmonares e ocorre sem 

manifestações clínicas (SILVA et al., 2004). Além disso, os ovos e vermes podem 

deslocar-se através do fluxo venoso retrógrado pelo plexo venoso vertebral epidural 

de Batson (BATSON, 1940) que conecta o sistema venoso portal e a veia cava às 

veias do canal espinhal. Nesses locais, os antígenos polissacarídicos eliminados 

pelos ovos de S. mansoni produzem uma resposta inflamatória que varia de reação 
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mínima sem expressão clínica até intensa, com formação de granulomas fibróticos 

ou de massas expansivas.  

É válido considerar a possibilidade de um processo autoimune, que pode 

provocar vasculite e isquemia cerebral, entretanto faltam dados que confirmem esta 

hipótese (SILVA et al., 2004). A deposição de ovos no sistema nervoso central 

provoca reações inflamatórias, produzindo, consequentemente, manifestações 

clínicas como perda de força, dores radiculares, déficit sensitivo, distúrbio 

esfincteriano e alterações dos reflexos (ELKHAYAT, 1993; LIU, 1993; UEKI et al., 

1995). O tratamento da neuroesquistossomose se faz com uso de medicações 

esquistossomicidas, corticosteróides e/ou cirurgia, entretanto observa-se melhor 

resposta terapêutica quando se trata com uma medicação esquistossomicida 

associada a um corticosteróide. Com o uso de uma medicação esquistossomicida 

interrompe-se a deposição de ovos no sistema nervoso central enquanto a 

medicação corticosteróide reduz a atividade inflamatória diminuindo a compressão e 

destruição de tecido nervoso (SILVA et al., 2004).  

Finalmente, antígenos e imunocomplexos podem depositar-se em certos 

órgãos como rins e pulmões. Nestes locais, os imunocomplexos são capazes de 

ativar o sistema complemento, desencadeando reações inflamatórias provocando 

destruição de tecidos e comprometendo as funções normais desses órgãos (MELO; 

COELHO, 2005). 

 
 

1.2 – Diagnóstico Laboratorial 
 

O método diagnóstico da esquistossomose, normalmente utilizado nos 

programas de controle epidemiológico em nosso país, se baseia na detecção de 

ovos de S. mansoni nas fezes dos pacientes, sendo a técnica de Kato-Katz (KATZ et 

al., 1972) a mais empregada. No entanto, esta metodologia não apresenta 

sensibilidade satisfatória quando aplicada em áreas de baixa endemicidade, onde a 

maioria dos indivíduos apresenta menos de 100 ovos por grama de fezes e quando 

se examina somente uma amostra de fezes por indivíduo, como usualmente é feito 

nos inquéritos epidemiológicos. Tal fato ocorre devido à grande variação dia-a-dia da 

excreção de ovos e a pequena quantidade de fezes que é examinada na técnica de 

Kato-Katz (ENGELS et al., 1996; KONGS et al., 2001).   
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Esta característica técnica faz com que diversos casos deixem de ser 

diagnosticados, o que contribui para a manutenção da transmissão desta parasitose 

nas áreas endêmicas. Assim, alguns países como a Venezuela e China têm 

incorporado a sorologia nos programas de controle com o objetivo de melhorar o 

diagnóstico da população afetada (NOYA et al., 2002; XIANYI et al., 2005). Da 

mesma forma, no Brasil, novas alternativas diagnósticas vem sendo desenvolvidas, 

principalmente para aplicação nos programas de controle da esquistossomose em 

regiões consideradas de baixa endemicidade (SILVA et al., 1998; KANAMURA et al., 

1998a; 1998b; 2002b; OLIVEIRA et al., 2003).    

Como metodologia alternativa viável para o diagnóstico da esquistossomose, 

inúmeros métodos imunológicos, apropriados ou não para estudos populacionais, 

empregando diferentes tipos de preparações antigênicas, têm sido descritos (SATHE 

et al., 1991; ELITRO et al., 1992; DOENHOFF et al., 1993; KAMAL et al., 1994; 

VALLI et al., 1997; SILVA et al., 1999; KANAMURA et al., 2002b).  Em geral, 

métodos que utilizam antígenos purificados demonstram uma maior especificidade 

que aqueles que empregam extratos totais.  

O potencial diagnóstico de alguns destes antígenos foi verificado por meio da 

análise de imunorreatividade demonstrada pela técnica de "imunoblot”, contra soros 

de pacientes esquistossomóticos. Dentre outros, um trabalho que se destacou foi o 

realizado por Ruppel et al. (1985) no qual demonstraram que as proteínas de 31 e 

32 kDa de S. mansoni estavam entre as primeiras a serem reconhecidas pelo 

sistema imunológico do hospedeiro, induzindo alta produção de anticorpos. Cerca de 

4 semanas após a infecção pelo S. mansoni, já é possível a detecção de anticorpos 

específicos contra a fração Sm 31/32. Utilizando-se técnicas imunohistoquímicas, foi 

possível verificar que as proteínas que compõem a fração Sm 31/32 são 

encontradas no tubo digestivo dos vermes. Posteriormente, Klinkert et al. (1989) 

demonstraram a atividade proteolítica da proteína Sm 31, caracterizando-a como 

uma catepsina B. Esta protease é sintetizada pelo verme na forma de proenzima 

inativa constituída de 340 resíduos de aminoácidos. Quando a proenzima é clivada 

por outras proteases, origina a enzima ativa que é composta por 250 resíduos de 

aminoácidos glicosilados resultando em um peso molecular de 31 kDa (BRINDLEY 

et al., 1997).  

Noya et al. (1995) descreveram uma proteína de S. mansoni de 36 kDa capaz 

de reagir com diferentes classes e subclasses de anticorpos, presentes em soros de 
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indivíduos com esquistossomose mansoni. Estes pesquisadores sugerem que esta 

proteína corresponde à fração Sm 31/32 descrita por outros autores (RUPPEL et al., 

1985; KLINKERT et al., 1989).    

Quanto à identidade da proteína Sm 32, somente foi determinada quando se 

demonstrou que o gene da mesma tinha semelhança com a seqüência de 

nucleotídeos codificadora da asparaginil endopeptidase, isolada de sementes de 

leguminosas e posteriormente classificada como uma cisteina protease da família 

das leguminas (ISHII, 1994). Esta protease é liberada como um produto de 

excreção-secreção no tubo digestivo dos vermes, tendo a função de hidrolizar 

proenzimas envolvidas na degradação da hemoglobina, a principal fonte de 

aminoácidos do parasita (DALTON et al., 1996). A inibição da atividade catalítica 

desta enzima impede a clivagem das catepsina B e L, que estão diretamente 

envolvidas na digestão da hemoglobina (DALTON et al., 1996; SAJID et al., 2003). 

Tanto a Sm 31 como a Sm 32 participam no processo de degradação da 

hemoglobina, derivada da ingestão de eritrócitos do hospedeiro. Uma fêmea de S. 

mansoni pode ingerir cerca de 330.000 hemácias por hora (REY, 2001). No esôfago 

do verme, as hemácias são rompidas pela ação de hemolisinas e a hemoglobina 

liberada flui até o cécum onde é degradada extracelularmente em dipeptídeos e 

aminoácidos livres. A catepsina B (Sm31) atua de forma pouco específica clivando a 

molécula de hemoglobina em diferentes locais e sua inibição interfere diretamente 

no desenvolvimento e fecundidade dos parasitas (TORT et al., 1999). Além das 

catepsinas B, L e da asparaginil endopeptidase, outras enzimas como as catepsinas 

D e C participam na digestão da hemoglobina (TORT et al., 1999; VALDIVIESO et 

al., 2003). 

Anticorpos das classes IgM e IgA contra as proteínas que compõem a fração 

Sm31/32 foram detectados em pacientes com esquistossomose aguda, mas em 

apenas uma pequena percentagem de indivíduos com esquistossomose crônica, 

enquanto anticorpos da classe IgG foram detectados nos pacientes com 

esquistossomose aguda e crônica (VALLI et al., 1999). Portanto, a identificação de 

diferentes isotipos de anticorpos contra estas proteínas, no soro dos pacientes, pode 

auxiliar na diferenciação entre formas clínicas da esquistossomose. No entanto, a 

dificuldade de se obter estes antígenos, em quantidade suficiente para padronização 

e avaliação de um ensaio imunoenzimático, tem impedido a sua aplicação no 

imunodiagnóstico da esquistossomose em larga escala. 
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Alguns grupos de pesquisadores têm tentado obter estes antígenos a partir da 

expressão dos seus genes em bactérias, utilizando a tecnologia do DNA 

recombinante. Klinkert et al. (1989) expressaram, em Escherichia coli, a catepsina B 

de S. mansoni, como proteína de fusão, com a região amino-terminal da RNA 

replicase do fago MS2.  No entanto, a proteína expressada se tornava insolúvel no 

citoplasma, podendo ser purificada apenas após a solubilização em condições de 

intensa desnaturação.  Este mesmo grupo de pesquisadores tentou a expressão em 

células de inseto, mas o rendimento final obtido foi extremamente baixo (GOTZ et 

al., 1992).  

Em 1996, Lipps et al. conseguiram um rendimento um pouco melhor, fazendo 

a expressão, em Saccharomyces cerevisiae, do precursor pro-catepsina B. Neste 

trabalho, a região codificadora do zimogênio foi fundida a um fator de secreção e 

subclonado no vetor de expressão. Com isto a proteína recombinante era secretada 

para o sobrenadante da cultura de leveduras, sendo posteriormente purificada e 

transformada na enzima ativa, após o tratamento com pepsina.  

Recentemente nosso grupo tentou a expressão da catepsina B recombinante 

por meio da indução de bactérias transformadas com o plasmídeo pQE-30-Sm31 

que contêm o gene completo desta enzima (VALLI, 2001).  Este vetor de expressão 

dá origem a uma proteína de fusão com cauda de histidina que é utilizada na 

purificação das proteínas recombinantes, pela ligação a colunas contendo níquel 

(BUSH et al., 1991).  Os resultados obtidos após a indução não foram satisfatórios 

uma vez que as bactérias transformadas demonstraram uma diminuição significativa 

do crescimento, em relação ao controle não induzido, após a estimulação da cultura 

com IPTG.  Com base neste resultado, foi especulada a possível toxicidade da 

catepsina B, com efeito deletério à célula hospedeira (Escherichia coli).  Todas as 

tentativas de expressão como minimizar a taxa de metabolismo celular pelo cultivo a 

30oC, analisar a indução nos primeiros 30 minutos ou adicionar o IPTG após o 

crescimento celular pleno apresentaram resultados negativos (VALLI, 2001).  

A catepsina B de S. mansoni apresenta cerca de 70% de semelhança com a 

catepsina B humana lisosomal (DALTON et al., 1996). Nos mamíferos, além do seu 

papel no catabolismo, esta enzima tem sido implicada na invasão e metástase de 

tumores.  Devido a sua ação como protease é possível que esta enzima tenha sido 

tóxica para as células hospedeiras utilizadas nestes trabalhos e isto tenha sido 

responsável pelo baixo rendimento obtido ao final dos experimentos.  
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Valli (2001), trabalhando com uma biblioteca de cDNA de S. mansoni, 

selecionou, usando anticorpos eluídos de fitas de nitrocelulose que continham a 

fração Sm31/32, cinco clones que foram denominados no trabalho de ET01, ET03, 

ET04, ET06, ET10. A análise dos dados do sequenciamento em relação à 

semelhança de seqüências depositadas no “GenBank” demonstrou que dois clones 

(ET06 e ET10) apresentaram semelhança com o gene da HSP70. Um outro clone, 

que apresentou melhor reação com o eluato de anticorpos utilizados no processo de 

imunoseleção, foi o clone ET03. O resultado de sequenciamento deste clone 

forneceu uma seqüência de 682 nucleotídeos. A tradução da seqüência de cDNA 

deste clone resultou em apenas uma fase de leitura aberta (ORF), na posição 173-

343, que codifica para 57 aminoácidos. Esta seqüência demonstrou semelhança 

somente com uma etiqueta de seqüência expressa (EST) denominada 

MA002456.C8F, obtida por Bailey et al. (dados não publicados) e depositada no 

“GenBank” em fevereiro de 1999 (Nº de acesso: 2191547).  

Uma outra proteína que vem sendo estudada como antígeno para ser 

empregada em testes sorológicos é a proteína de choque térmico de 70 kDa 

(HSPSm-70), que é produzida mediante uma situação de "stress" do organismo 

infectante, sendo uma das primeiras a serem produzidas (KAUFMANN, 1990; 

MOSELY, 2000). Em trabalhos prévios, ficou evidenciado que soros de humanos, 

animais infectados e camundongos vacinados com cercárias irradiadas, reagem 

fortemente também contra essa proteína (HEDSTROM et al., 1988).  

Devido sua alta conservação seqüencial, a HSP-70 tem mostrado ser 

imunodominante, alvo da resposta imune celular e humoral em diversas infecções 

causadas por bactérias, fungos e Mycobacterium sp (ADAMS et al., 1993; 

ALLENDOERFER et al., 1996; KAKEYA et al., 1999) e também em infecções 

causadas por parasitas (HESDROM et al., 1988; REQUEÑA et al., 1993; AMORIM et 

al. 1996; QUIJADA et al.,1996; PERALTA et al., 1999; SCOTT; MACMANUS, 1999; 

WALLACE et al., 1992).  Por outro lado, devido à semelhança da seqüência de 

aminoácidos da HSP-70 desses patógenos com a seqüência de aminoácidos da 

HSP70 de humanos, a primeira representa um alvo potencial para a resposta 

autoimune, como observado pela detecção de anticorpos contra HSP70 de 

Leishmania donovani em alguns indivíduos sadios (ARORA et al., 1995).   

Kanamura et al. (2002a), estudando vários clones selecionados de uma 

biblioteca cDNA de S. mansoni, observou que os clones que foram mais reativos 
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foram aqueles que são mais heterólogos em relação à seqüência de aminoácidos 

codificados pelos nucleotídeos do gene que codifica a HSP-70 em humanos. Estas 

seqüências, possivelmente, codificam regiões peptídicas que contêm epítopos que 

estimulam o sistema imune do hospedeiro humano. Diferentes autores têm sugerido 

o uso da HSP-70 recombinante de S. mansoni para ser empregada em testes 

imunodiagnóstico da esquistossomose (NEWPORT et al., 1988; MOSER et al., 

1990), mas até o momento ainda não foram determinados os epítopos que 

realmente induzem resposta imunológica.  

 Adicionalmente, glicoproteínas de vermes adultos de S. mansoni são 

secretadas e excretadas na corrente circulatória do hospedeiro definitivo. Estas 

glicoproteínas circulantes vêm sendo estudadas há mais de quatro décadas, quando 

Okabe e Tanaka (1958) fizeram as primeiras observações sobre a presença de 

antígenos do parasita no sangue circulante de portadores da esquistossomose. 

Entretanto, um maior interesse pela caracterização destes antígenos surgiu a partir 

dos trabalhos de Berggren e Weller (1967) que demonstraram, em soros de 

camundongos e "hamsters" fortemente infectados por S. mansoni, uma linha de 

precipitação anódica, pela imunoeletroforese. Através da técnica de 

imunofluorescência, ficou caracterizado que estes antígenos eram produzidos pelas 

células epiteliais do tubo digestivo do parasita, sendo posteriormente regurgitados 

para a corrente sangüínea (NASH, 1974; VON LICHTENBERG et al., 1974), 

podendo ser detectados como antígenos circulantes.  

Deelder et al. (1976), trabalhando na purificação dos antígenos circulantes, 

identificaram, em soros de “hamsters” infectados, duas frações antigênicas opostas 

quanto ao sentido de migração imunoeletroforética. Uma delas é o antígeno 

circulante anódico (CAA - circulating anodic antigen), de alto peso molecular, solúvel 

no ácido tricloro acético (trichloroacetic acid=TCA), estável ao calor, e que 

corresponderia ao antígeno primeiramente descrito por Berggreen e Weller (1967). O 

segundo antígeno, também solúvel em TCA e que exibia migração catódica, foi 

denominado antígeno circulante catódico (CCA - circulating cathodic antigen), sendo 

caracterizado como um polissacarídeo de baixo peso molecular (30 kDa). 

Posteriormente duas outras frações foram identificadas como constituintes 

antigênicos importantes: o GASP (gut associated proteoglican) e o PSAP (phenol 

sulfuric acid peak) (NASH et al. 1981). Estas quatro frações foram purificadas e 

comparadas entre si, ficando comprovada uma identidade total entre o CAA e o 
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GASP, enquanto o CCA e o PSAP se mostraram antigenicamente diferentes (NASH; 

DEELDER, 1985).  

A função do CCA e do CAA na biologia da esquistossomose ainda não é bem 

conhecida. No entanto, há indicações que o CAA pode servir como um ligante para 

proteger o tubo digestivo do parasita contra componentes prejudiciais do hospedeiro. 

Por outro lado, o CAA pode também ter funções imunomodulatórias pela interação 

com o primeiro componente do sistema complemento humano (C1q), possivelmente 

impedindo a ligação do C1q com o receptor de C1q (VAN DAM et al., 1993).      

Tanto o CCA como o CAA podem ser demonstrados no sangue 

aproximadamente após 3 a 5 semanas de infecção, dependendo da intensidade de 

infecção (VAN DAM et al., 1996). Estes antígenos do tubo digestivo, também 

denominados de "antígenos metabólicos", "antígenos de incubação" ou ainda 

"antígenos de excreção e secreção", induzem uma resposta imune humoral bastante 

precoce, podendo ser possível a detecção de anticorpos IgM contra estes antígenos, 

antes mesmo de ser possível o encontro de ovos nas fezes, tanto pela técnica de 

imunofluorescência (NASH, 1978; DEELDER; KORNELIS, 1981; DEELDER et al., 

1989; SILVA et al., 1992) como pelo método ELISA (DEELDER et al., 1980; VAN 

DAM et al., 1993; OLIVEIRA et al., 2003). Estas glicoproteínas associadas ao tubo 

digestivo do verme adulto são as mais bem estudadas e as mais promissoras para 

serem empregadas como antígenos em métodos sorológicos para o diagnóstico da 

esquistossomose mansoni.  

Uma outra abordagem que pode ser empregada como método alternativo de 

diagnóstico da infecção por S. mansoni é a detecção desses antígenos 

polissacarídicos no sangue ou na urina (VAN LIESHOUT et al., 2000; VERMEER et 

al., 2003). Vários estudos, utilizando diferentes espécies de Schistosoma, têm 

demonstrado existir uma correlação significante entre o nível sérico dos antígenos 

circulantes e o número de vermes recuperados pela técnica de perfusão (AGNEW et 

al., 1995).  Entretanto, a padronização de um método sorológico para detecção 

desses antígenos ficou limitada devido à falta de reprodutibilidade e sensibilidade 

quando aplicado em indivíduos com baixa carga parasitária (POLMAN et al., 1998; 

VAN LIESHOUT et al., 2000).  

Estudos bioquímicos desses antígenos vêm sendo realizados tendo como 

objetivo a fração polissacarídica (VAN LIESHOUT et al., 1992; BERGWERFF et al., 

1994; VAN DAM et al., 1994).  Abdeen et al. (1999), utilizando anticorpos 
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monoclonais produzidos contra antígenos excretados na urina de pacientes 

infectados por S. mansoni, conseguiram selecionar a partir de uma biblioteca de 

cDNA o gene que codifica a molécula polipeptídica do CCA. A clonagem e 

expressão desse gene codificou uma molécula de 347 aminoácidos, com peso 

molecular de 39 kDa, pI de 4.44 e mobilidade catódica em pH neutro. Esta molécula 

polipeptídica demonstrou boa imunorreatividade com soros de pacientes infectados 

por S. mansoni e ausência de reatividade cruzada com soros de pacientes 

infectados com outros parasitas. 

Finalmente, nos últimos anos, a técnica da PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase) vem sendo desenvolvida para detectar material gênico de S. mansoni 

em amostras de soro e fezes (PONTES et al., 2002). Os trabalhos iniciais têm 

mostrado resultados promissores podendo, após alguns aperfeiçoamentos ligados à 

descoberta de novos iniciadores (primers), ser usada principalmente nos casos de 

controle de cura após quimioterapia e em infecções com baixas cargas parasitárias. 

O custo desta técnica e a complexidade da mesma ainda são fatores limitantes para 

seu uso generalizado. 

 
 
1.3 – Síntese química de peptídeos 
 

Uma das alternativas que vem sendo utilizada, por diferentes pesquisadores, 

como metodologia para produzir antígenos para serem empregados em ensaios 

imunodiganóstico (RABELLO et al., 1999; GONZALEZ-SAPIENZA et al., 2000; 

HERNANDEZ et al., 2000; FERREIRA et al., 2001) e produção de vacinas 

(TARRAB-HAZDAI et al., 1998; WOOLLARD et al., 2000), é a síntese química de 

peptídeos. Os peptídeos são desenhados a partir das seqüências de aminoácidos 

das proteínas com potencial antigênico ou imunogênico. A estratégia mais racional 

para a escolha das seqüências de aminoácidos, que servirão de molde para produzir 

quimicamente os peptídeos, se baseia nos algoritmos de flexibilidade e 

hidrofilicidade que a molécula apresenta. Flexibilidade é a capacidade da seqüência 

de aminoácidos apresentar rotação dentro do próprio eixo. Desta forma, as regiões 

que apresentam concomitantemente esta característica e altos algoritmos de 

hidrofilicidade tornam-se mais expostas ao meio hidrofílico e consequentemente 

mais acessíveis às células do sistema imune. Sendo assim, sintetizando-se essas 
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regiões as chances, de um peptídeo produzido conter um ou mais epítopos, são 

razoavelmente grandes. A síntese química dos peptídeos escolhidos pode ser 

realizada usando duas metodologias diferentes: em solução (síntese clássica) ou na 

presença de um suporte polimérico (síntese de peptídeos em fase sólida; SPFS). Na 

metodologia de síntese clássica geralmente a α-carboxila do receptor de acila é 

esterificada ou amidada. Nesta metodologia, a síntese pode ocorrer na direção N 

para C-terminal ou vice-versa, enquanto que a SPFS geralmente ocorre na direção 

do C para N-terminal (FINN; HOFMANN, 1976). 

Utilizando-se a metodologia de síntese em solução, após certo período de 

tempo, certifica-se que a síntese atingiu seu término e inicia-se um processo de 

purificação que pode, muitas vezes, ser mais demorado que a própria etapa da 

síntese. Nesta metodologia, o surgimento de produtos secundários, devido a 

reações paralelas ou mesmo de degradação dos intermediários, leva, 

consequentemente, a um decréscimo do rendimento final. Além disso, no processo 

de purificação costuma-se empregar evaporação de solventes, extração, 

cromatografia em coluna, cristalização, destilação e outras técnicas que podem 

ocasionar problemas, comprometendo o rendimento final da reação.  

Na SPFS, utilizam-se polímeros insolúveis cuja estrutura muitas vezes é 

constituída por poliestireno que, inertes às condições de reação empregadas, 

fornecem um sustento físico às moléculas de aminoácidos neles ancoradas. Esses 

polímeros possuem também regiões definidas de alta reatividade química, 

denominadas “sítios ativos”, ou mais comumente “ligantes”. O princípio geral desta 

metodologia é o de manter um determinado aminoácido preso ao polímero por meio 

de uma ligação covalente com o ligante. No final, quando termina a síntese 

planejada, o polímero é liberado por meio de reação de clivagem, fornecendo o 

peptídeo praticamente puro, livre de contaminantes, tais como, excesso de 

reagentes ou de solventes. 

As vantagens de se usar um polímero insolúvel podem ser evidenciadas no 

momento em que se encerra a síntese e dá-se início à etapa de purificação 

(MARQUARDT; EIFLER-LIMA, 2001). Ao término de cada uma das etapas da 

reação o solvente, os reagentes e qualquer outro composto que não permaneça 

ligado ao polímero são eliminados por meio de uma lavagem e filtração com auxilio 

de um funil de vidro sinterizado. 



 

 

30  

 
 

Para a síntese química de peptídeos, há necessidade de se proteger os 

grupos reativos dos aminoácidos, podendo-se para tanto optar por uma das duas 

estratégias mais empregadas, determinadas pelos tipos de protetores empregados. 

A estratégia t-boc emprega a t-butiloxicarbonila, lábil ao ácido trifluoroacético (TFA), 

para proteger o grupo α-amino dos doadores de acila que têm as suas cadeiras 

laterais reativas bloqueadas por grupos estáveis a este ácido e lábeis a ácidos 

inorgânicos fortes ou hidrogenólise. No caso da síntese em solução, as carboxilas C-

terminais dos receptores de acila são geralmente esterificadas ou amidadas 

(estáveis ao TFA). Na SPFS, a estratégia química t-boc utiliza suportes 

funcionalizados por “handles” ou “linkers” que estabelecem com a seqüência 

peptídica ligações estáveis à exposição ao TFA e lábeis a ácidos inorgânicos 

(STEWART; YOUNG, 1984).  

Na estratégia f-moc emprega-se a 9-fluorenilmetoxicarbonila, estável ao TFA 

e lábil a bases orgânicas, como protetor do grupo α-amino dos doadores de acila, 

que têm as suas cadeias laterais reativas protegidas por grupos estáveis à base 

empregada e lábeis ao TFA. Na SPFS, a estratégia química F-moc utiliza suportes 

funcionalizados por “handles” ou “linkers” que estabelecem com a seqüência 

peptídica ligações estáveis a bases orgânicas e lábeis ao TFA. Esta estratégia é 

indicada principalmente quando o peptídeo, que será produzido, contém, em sua 

seqüência, aminoácidos lábeis em meio ácido (Trp, Asp-Pro, Asp-Gly).  

Embora o custo de se utilizar a estratégia t-boc seja menor, devido aos 

acidentes ocorridos no uso do ácido fluorídrico, que é altamente volátil e tóxico, têm-

se dado preferência ao emprego da estratégia f-moc. A escolha da estratégia que 

será utilizada, na produção química dos peptídeos selecionados, é diretamente 

dependente da seqüência de aminoácidos que os compõem. 
Noya et al. (2001; 2003) utilizaram a estratégia t-boc para obter peptídeos 

sintéticos produzidos a partir da seqüência de aminoácidos da catepsina B (Sm31) e 

da asparaginil endopeptidase (Sm32) para estudos de reatividade imunoquímica. 

Neste estudo, os autores demonstraram que alguns dos peptídeos produzidos a 

partir da seqüência de aminoácidos da fração Sm 31 mantinham a imunogenicidade 

em relação à molécula original, quando utilizados para imunizar coelhos.  

A construção individual da cadeia peptídica em solução ou sobre uma fase 

sólida (SPFS) pode se dar passo a passo (aminoácido por aminoácido) ou por 

condensação entre fragmentos de cadeias laterais protegidas previamente 
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sintetizados, purificados e caracterizados (síntese convergente).  Independente da 

metodologia, estratégia química ou do fato de a síntese ser feita individual ou 

paralelamente, a etapa final do processo sintético via método químico refere-se à 

desproteção total da seqüência em meio ácido (remoção de todos os grupos 

protetores) para a produção do peptídeo bruto livre que deverá ser devidamente 

analisado, purificado e caracterizado quimicamente.  

 

 
1.4 – Justificativa 

 

O sucesso dos programas de controle da esquistossomose depende em parte 

da eficácia do método diagnóstico empregado. Assim, pesquisadores vêm 

desenvolvendo ensaios sorológicos, em busca de uma técnica que apresente 

sensibilidade e especificidade satisfatórias e que seja aplicável em larga escala, para 

que a mesma seja incorporada nos programas de controle, como alternativa para o 

diagnóstico laboratorial da esquistossomose mansoni.  

A aplicação de um método sorológico bem padronizado nos programas de 

controle permite a utilização de conjugados específicos contra diferentes classes de 

anticorpos, além de auxiliar no diagnóstico, podem também possibilitar a 

caracterização do estágio da infecção (VALLI et al., 1997; 1999). Isto teria grande 

aplicação epidemiológica, onde a identificação de casos de infecção recente 

funcionaria como um importante indicador da transmissão ativa e também da 

sazonalidade desta parasitose no campo (KANAMURA et al., 1998a). 

Em estudos epidemiológicos realizados em algumas áreas endêmicas para 

esquistossomose no Estado de São Paulo, foram testados diferentes preparações 

antigênicas na reação de imunofluorescência indireta (RIFI), sendo que os melhores 

resultados foram obtidos com cortes parafinados de vermes adultos para detecção 

de anticorpos IgM (RIFI-IgM), segundo Silva et al. (1992). Entretanto, esta técnica 

além de ser bastante artesanal, envolve a necessidade de um microscópio de 

fluorescência e leitura subjetiva dos resultados, dificultando sua implementação em 

estudos mais amplos. 

Dessa forma, pesquisadores vêm conduzindo estudos para produção de 

antígenos solúveis para serem empregados no método imunoenzimático de ELISA, 

que permite aplicação em maior escala. Primeiramente, foi pardonizado um método 
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imunoenzimático usando antígeno solúvel de vermes adultos para detecção de 

anticorpos IgG (ELISA-IgG), conforme descrito por VALLI et al., 1997. Este método 

foi avaliado em uma população de escolares do município de Itariri por Silva et al. 

(1998). Neste estudo, quando os resultados obtidos pelo ELISA-IgG foram 

comparados com os da RIFI-IgM, os autores obtiveram uma concordância abaixo da 

desejável, concluindo que o ELISA-IgG apresentou baixa especificidade.   

Recentemente, Oliveira et al., (2003) padronizaram um método 

imunoenzimático para detecção de anticorpos IgM contra antígenos circulantes de S. 

mansoni (ELISA-IgM). Posteriormente, este teste foi avaliado em grupos de 

amostras de soro coletadas de indivíduos com diferentes características clinicas, 

onde o mesmo apresentou sensibilidade de 98% e especificidade de 97,7%, tendo 

como método de referência o exame coproparasitológico de Kato-Katz e eclosão de 

miracidio (OLIVEIRA et al., 2005). Entretanto, há necessidade de conduzir novos 

estudos empregando o ELISA-IgM, como método de diagnóstico laboratorial da 

esquistossomose, para avaliar sua aplicabilidade nos inquéritos epidemiológicos. 

Considerando a falta de um antígeno solúvel que quando empregado num 

método imunoenzimático resulte bons índices de sensibilidade e especificidade, que 

permita a produção em grande quantidade e que dispense a manutenção do ciclo do 

parasita, a proposta deste trabalho é produzir peptídeos sintéticos da catepsina B, 

da HSPSm-70 e do CCA e também da fase de leitura aberta do clone ET03, devido 

a excelente reatividade anteriormente demonstrada (VALLI, 2001).  

Uma proteína recombinante ou peptídeo sintético  quando combinados a 

outros pode levar à obtenção de ensaios com alto valor diagnóstico (HOUGHTON et 

al., 2000). Desse modo, espera-se que uma mistura de peptídeos sintéticos, 

produzidos a partir das seqüências de aminoácidos das proteínas já citadas, poderá 

proporcionar a padronização de um ensaio para detecção de anticorpos específicos 

com elevada sensibilidade diagnóstica, sem alterar sua especificidade.  

Embora, a síntese química de peptídeos ainda tenha custo elevado, as 

metodologias atuais permitem a produção de grande quantidade com alto grau de 

pureza e, o que é mais importante, dispensa a manutenção do ciclo do parasita e o 

sacrifício de animais para a obtenção de antígenos naturais, que por exigir toda uma 

infra-estrutura com pessoal especializado, torna-se dispendiosa financeiramente. 
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2 –  OBJETIVOS 
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Objetivo Geral: 
Desenvolver um método sorológico baseado em peptídeos sintéticos para o 

diagnóstico laboratorial da esquistossomose mansoni. 

 

 

 

Objetivos Específicos: 
Analisar a seqüência de aminoácidos de proteínas potencialmente antigênicas para 

selecionar e produzir peptídeos para serem avaliados nos ensaios 

imunoenzimáticos. 

 

Selecionar por meio de técnicas imunológicas os peptídeos com potencial 

imunodiagnóstico da esquistossomose mansoni. 

 

Avaliar os parâmetros de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 

preditivo negativo e eficácia diagnóstica do ensaio imunoenzimático padronizado 

com os peptídeos sintéticos. 

 

Comparar os resultados obtidos pelo ensaio imunoenzimático padronizado com os 

obtidos pelos outros métodos sorológicos. 

 

Avaliar a potencialidade do ensaio imunoenzimático padronizado na diferenciação  

da fase aguda e crônica da esquistossomose mansoni por meio da detecção de 

anticorpos IgM em amostras de soro humanos. 
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3 – MATERIAL e MÉTODOS 
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3.1 – Esquema das etapas seguidas para o desenvolvimento do ELISA-  
Peptídeo. 
 

 
 
 
 
 
 

 Produção dos peptídeos 
     (SPFS usando f-moc) 

(Item 3.4)

    Seleção dos peptídeos com    
     potencial imunodiagnóstico 

   Por “Dot-Blot” 
(Item 3.6) 

   Por ELISA 
(Item 3.7)

Mb. nitrocelulose 
   (BioAgency) 

Mb. nitrocelulose 
    (Millipore) 

Mb. nitrocelulose   
  (Amersham) 

 Placas  
 NUNC  
Polisorp 

  Placas  
  NUNC    
Maxisorp 

Placas  
Costar   
  3590 

    Mb. de PVDF (Millipore) 

Placas  
Costar 
  3590 

 
No1 
  

No2 
  

P1, P2, P3, P6 e P7 demonstraram imunorreatividade 
contra “pool” de soros positivos e ausência de 
imunorreatividade contra o “pool” de soros negativos. 

(Item 4.2) 
Somente o P7 demonstrou imunorreatividade 

contra o “pool” de soros positivos 
(Item 4.1) 

Estes peptídeos foram usados como substrato 
antigênico no método imunoenzimático que se 
denominou ELISA-Peptídeo (ELISA-Pp) 

(Item 4.4) 

Figura 1 – Esquema das etapas seguidas para o desenvolvimento do método de ELISA-Pp  
No 1= Estratégia de sensibilização número 1 
No 2= Estratégia de sensibilização número 2 
(  )  = Os números representam cada etapa descrita no texto 

      Seleção dos peptídeos     
   potencialmente antigênicos 

(Item 3.3) 

Pesquisa das sequencias das     
       proteínas de interesse 

(Item 3.2)
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3.2 –  Pesquisa da seqüência de aminoácidos das proteínas antigênicas de S. 

mansoni 

 

As seqüências de aminoácidos da catepsina B (número de acesso: M21309), 

da HSPSm-70 (número de acesso: L02415) e do polipeptídeo CCA (número de 

acesso: O02197) foram obtidas no banco de dados do “GenBank”, utilizando o 

endereço do National Center For Biotecnology Information 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html). Quanto à seqüência da fase de 

leitura aberta do clone ET03, essa foi obtida diretamente no trabalho de doutorado 

de Valli (2001).  

Baseado no trabalho de Klinkert et al. (1989), a catepsina B é uma proteína 

formada por uma seqüência de 339 aminoácidos (Apêndice B, p. 95). No apêndice C  

(p. 95) está apresentada a seqüência da HSPSm70, que segundo Neumann et al. 

(1992) é formada por 637 aminoácidos. Já o polipeptídeo CCA é composto por uma 

seqüência de 347 aminoácidos (ABDEEN et al., 1999) e está apresentada no 

apêndice D (p. 96). Por fim, a proteína codificada pela fase de leitura aberta do clone 

ET03 é constituída por 57 aminoácidos e apresenta peso molecular de 6.3 kDa 

(Apêndice E,  p. 96)  

 

 
3.3 – Seleção de peptídeos potencialmente antígênicos 

 

Os índices antigênicos das seqüências de aminoácidos que compõem a 

catepsina B, HSPSm-70, polipeptídeo CCA, bem como a seqüência de aminoácidos 

da fase de leitura aberta do clone ET03 foram determinados com base nos índices 

de hidrofilicidade obtidos pelo método de Hopp; Woods (1983) e índices de 

flexibilidade. Estas análises foram realizadas no programa ProtScale disponibilizado 

no endereço http://au.expasy.org/cgi-bin/protscale.pl, acessível na rede mundial de 

computadores. A catepsina B apresenta algoritmos de hidrofilicidade variando de -

1,411 a 2,133 e de flexibilidade de 0,398 a 0,501 (Figuras 2 e 3, p. 39). A HSPSm-70 

apresenta algoritmos de hidrofilicidade entre –1,222 e 2,300 e de flexibilidade entre 

0,389 e 0,514 (Figuras 4 e 5, p. 40). Na análise do índice antigênico do CCA, o 

mesmo apresentou algoritmos de hidrofilicidade variando de –1,002 a 2,400 e de 

flexibilidade de 0,381 a 0,508 (Figuras 6 e 7, p. 41). A análise de hidrofilicidade da 
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fase de leitura aberta do clone ET03 revelou que esta é composta, em sua maioria, 

por aminoácidos hidrofóbicos, com algoritmos de hidrofilicidade variando de –1,411 a 

0,333 e flexibilidade estendendo de 0,380 a 0,459 (Figuras 8 e 9, p. 42).  
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Figura 2 – Algoritmos de hidrofilicidade da Catepsina B (Sm31) 
determinados pelo método de Hopp e Woop (1983). Os picos maiores 
representam as regiões mais hidrofílicas (máx. 2,133) e os picos abaixo de 
zero representam as regiões mais hidrofóbicas (mín. –1,411). Os traços 
correspondem às posições dos peptídeos P1, P2 e P3, respectivamente, na 
molécula. 

Figura 3 – Algoritmos de flexibilidade da Catepsina B (Sm31) obtidos através 
do programa ProtScale disponível no endereço http://au.expasy.org/cgi-
bin/protscale.pl. Os picos maiores (máx. 0,501) representam as regiões mais 
flexíveis da molécula. Os traços correspondem às posições dos peptídeos P1, 
P2 e P3, respectivamente, na molécula.

    P1 

   P1   P2      P3

    P2     P3 
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Figura 4 – Algoritmos de hidrofilicidade da HSPSm70, segundo o método de 
Hopp e Woods (1983). Os picos maiores representam as regiões mais 
hidrofílicas (máx. 2,300) e os picos abaixo de zero representam as regiões 
mais hidrofóbicas (mín. –1,222). O traço corresponde à posição do peptídeo 
P4 na molécula. 

Figura 5 – Algoritmos de flexibilidade da HSPSm70 obtidos pelo uso do 
programa ProtScale disponível no endereço http://au.expasy.org/cgi-
bin/protscale.pl. Os picos maiores (máx. 0,514) representam as regiões mais 
flexíveis da molécula. O traço corresponde à posição do peptídeo P4 na 
molécula. 

P4 

  P4 
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Figura 6 – Algoritmos de hidrofilicidade do “circulating cathodic antigen” (CCA), 
obtidos segundo o método de Hopp e Woods (1983). Os picos maiores 
representam as regiões mais hidrofílicas (máx. 2,400) e os picos abaixo de 
zero representam as regiões menos hidrofílicas (mín. –1,002) da molécula. O 
traço corresponde à posição do peptídeo P5 na  molécula. 

Figura 7 – Algoritmos de flexibilidade do “circulating cathodic antigen obtidos 
pelo uso do programa ProtScale disponível no endereço 
http://au.expasy.org/cgi-bin/protscale.pl. Os picos maiores (máx. 0,508) 
representam as regiões mais flexíveis da molécula. O traço corresponde à 
posição do peptídeos P5 na  molécula. 

P5 

P5 
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Figura 8 – Algoritmos de hidrofilicidade da fase de leitura aberta do clone 
ET03, segundo o método de Hopp e Woods (1983). Os picos maiores 
representam as regiões mais hidrofílicas (máx. 0,333) e os picos abaixo 
de zero representam as regiões menos hidrofílicas (mín. –1,411) da 
molécula. Os traços correspondem às posições dos peptídeos P6 e P7 na 
molécula. 

P6 
P7 

P7 P6 

Figura 9 – Algoritmos de flexibilidade da fase de leitura aberta do clone 
ET03 obtidos pelo uso do o programa ProtScale disponível no endereço 
http://au.expasy.org/cgi-bin/protscale.pl. Os picos maiores (máx. 0,459) 
representam as regiões mais flexíveis da molécula. Os traços 
correspondem às posições dos peptídeos P6 e P7 na molécula. 
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Para selecionar os peptídeos, potencialmente antigênicos, foi tomado como 

critério as regiões das seqüências que possuem os maiores algoritmos de 

hidrofilicidade e de flexibilidade. Além disso, para a catepsina B fez-se uso de 

resultados de estudo de reatividade imunoquímica previamente descritos por Noya 

et al. (2001). Assim sendo, foram selecionados sete peptídeos com 20 aminoácidos 

cada. Esses foram denominados de P1 a P7, sendo que P1, P2, P3 foram 

selecionados a partir da seqüência de aminoácidos da catepsina B, P4 da 

HSPSm70, P5 do CCA e P6 e P7 da fase de leitura aberta do clone ET03 (VALLI, 

2001) (Tabela 1). 

 
 

 
 
 
 
Tabela 1 – Seqüências de aminoácidos dos peptídeos potencialmente antigênicos 

 

Nome Seqüência Proteína originaria AA 
 

pI 
 

Peso 
Molecular 
(Dalton) 

 
  P1* DHNDWNVEIPSNFDSRKKWP Catepsina B (Sm31) 81-100 5.43 2.485 

 
P2* 

 
   QRKYKTPYTQDKHRGKSSYN Catepsina B (Sm31) 221-240 10.12 2.486 

 
P3* 

 
VKNDEKAIQKEIMKYGPVEA Catepsina B (Sm31) 241-260 6.22 2.291 

 
P4 KGEKKMFSAEEISSMVLTKM HSP-Sm70 106-125 8.43 2.275 

 
P5 

 
E N K Q L E Q L K I E N K T L R N S L D  CCA 81-100 6.41 2.414 

P6 
 

HRQFCETKLIVLCRIFSNTH 
 

ORF do Clone ET03 
 

5-24 
 

8.96 
 

2.446 
 

P7 TVESLAII ILLKCAQVCIKI ORF do Clone ET03 34-53 7.72 2.172 
*Segundo NOYA et al., 2001. 
AA: Ordem dos aminoácidos na seqüência 
Seqüência: Símbolos dos aminoácidos (Apêndice A, p. 94) 
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3.4 –  Síntese química dos peptídeos selecionados 

 

Os sete peptídeos foram sintetizados em parceria com a pesquisadora Nga 

Yen Nguyen do Center for Biologics Evaluation and Research (HFM1), Food and 

Drug Administration (FDA), USA, pelo método em fase sólida usando o sintetizador 

de peptídeos ABI 433A (Applied Biosystems, USA) através da estratégia f-moc, 

purificados por cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (RT-HPLC) 

usando colunas Waters Delta Pak C18 (19mm x 300mm, 15 microns, poros de 300, 

partículas de 5 µm). Os peptídeos produzidos foram caracterizados por um 

espectrometro de massa Voyager DE-RP MALDI - TOF (PE Biosystems, USA) 

acoplado ao cromatógrafo. Em seguida os peptídeos foram liofilizados, 

acondicionados em tubos cônicos e enviados para o Departamento de Análises 

Clínicas da FCF/USP, onde foram armazenados até o momento de uso. Todos os 

peptídeos sintetizados apresentaram pureza maior que 95%, qualificando-os para 

serem empregados em ensaios biológicos. 

 
 
3.5 –  Mistura (“Pool”) de amostras de soro positivas e negativas 
  

As misturas (“pool”) usadas para selecionar os peptídeos com potencial 

imunodiagnóstico foram compostas por amostras de soro provenientes de indivíduos 

do Bairro São Domingos, Campinas, São Paulo.  Esta localidade constitui um foco 

endêmico neste município e vem sendo realizados exames coproparasitológicos e 

de sorologia pela técnica de imunofluorescência indireta e pelo método de ELISA-

IgM, denominados neste trabalho de sorologia “convencional”.  

Assim, o “pool” de amostras positivas foi formado pela mistura de cinco 

amostras de soro coletadas de indivíduos que foram positivos pelo exame 

coproparasitológico e pela sorologia “convencional” e o “pool” de amostras negativas 

foi composto pela mistura de cinco amostras de soro coletadas de indivíduos que 

foram negativos pelo exame coproparasitológico e pela sorologia “convencional”. 
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3.6 – Seleção dos peptídeos com potencial imunodiagnóstico pela técnica de 
“Dot-blot” 

 

Cada peptídeo, produzido quimicamente, foi diluído em solução salina 

tamponada com fosfatos (SSTF) nas concentrações 0,5, 1,0 e 2,0 µg/µL e aplicados 

em membranas de nitrocelulose com diâmetro de poro 0,22 µm cortadas em 

tamanho aproximado de 4 cm2. Em seguida as membranas foram secas em estufa 

37°C durante 40 minutos. Posteriormente, as membranas foram transferidas para 

placas de petri e adicionou-se 1mL de solução de SSTF contendo Tween 20 a 

0,05% (SSTF-Tween) e leite desnatado a 5% (SSTF-Tween-Leite 5%) para bloquear 

os sítios inespecíficos das membranas de nitrocelulose. Após três lavagens de 5 

minutos com solução de SSTF-Tween, as membranas foram incubadas em 

temperatura ambiente sob agitação por uma hora, com 1mL do “pool” de soros 

humanos positivos para esquistossomose, diluídos a 1/50 em SSTF-Tween-Leite 

1%. Após novas lavagens, procedeu-se nova incubação em temperatura ambiente, 

sob agitação, por 1 hora, com o conjugado primário (anticorpo anti-IgG humano 

conjugado com biotina, Sigma Chemical Company, USA) diluído 1/2000 em SSTF-

Tween-Leite 1%. Foram realizadas novas lavagens, e as membranas foram 

incubadas, da mesma maneira já descrita, com o conjugado secundário (avidina-

peroxidase, Sigma Chemical Company, USA) diluído 1/2000 em SSTF-Tween-Leite 

1%. Procedeu-se outras lavagens e a reação foi revelada pela adição de uma 

mistura substrato-cromógeno (H2O2+4-cloro-1-naftol) diluído em solução tris-salina 

pH 7,5 e metanol. Passados de 3 a 5 minutos, a reação foi interrompida com água 

destilada.  Como controle positivo da reação foi depositado 1µL do antígeno solúvel 

de vermes adultos em cada membrana. Experimentou-se membranas de 

nitrocelulose das marcas: Amershan (Amersham Pharmacia Bioteck UK Limited, 

Germany), BioAgency (Bio Agency Laboratórios, Brasil), Millipore (Millipore 

Corporation, USA) e também membranas de poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) com 

poros de 0,22µm de diâmetro (Millipore Corporation, USA). 
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3.7 – Seleção dos peptídeos com potencial antigênico pelo método 
imunoenzimático de ELISA 
 

 Foram avaliadas placas de poliestireno da marca NUNC dos tipos polysorp, 

maxisorp (NUNC Brand Products, Denmark) e da marca CORNING do tipo Costar 

3590 (Corning Incorporated Corning, USA), utilizando duas estratégias diferentes de 

sensibilização: 

Estratégia 1 - Cada peptídeo foi diluído em tampão carbonato/bicarbonato 0,1 M pH 

9.6, de maneira que depositando 50 µL resultaria nas concentrações de 0,25, 0,5 e 

1,0 µg por “cavidade”. As placas foram incubadas em refrigerador durante 16 a 18 

horas.  Após, realizou-se cinco lavagens em lavadora automática (LP-35 Diagnostcs 

Pasteur, France) usando SSTF-Tween como solução de lavagem.  Em seguida, os 

sítios inespecíficos foram bloqueados incubando-se as placas com SSTF-Tween-

Leite 5% durante 2 horas em câmara úmida a 37°C. Foram realizadas novas 

lavagens e depositou-se 50 µL das diluições 1/20, 1/50 e 1/100 de “pool” de soros 

positivo e negativo nas cavidades das placas, incubando as mesmas por 30 minutos 

em câmara úmida a 37°C. As placas foram lavadas, da mesma forma já descrita, e 

adicionou-se 50 µL do conjugado de peroxidase-anti-IgG humano (Sigma Chemical 

Company, St Louis, USA) diluído 1/1000 em SSTF-Tween-Leite 1%, incubando por 

mais 30 minutos, em câmara úmida a 37°C. Seguida de novas lavagens, foi 

adicionado uma solução cromógena composta por peróxido de hidrogênio e 

ortofenilenodiamina (H2O2+OPD). Após cinco minutos de incubação no escuro, a 

reação foi interrompida pela adição de 50 µL, por cavidade, de uma solução 4 N de 

H2SO4. As leituras das absorbâncias foram realizadas em leitora de ELISA (SLT-

Labinstruments Spectra I, Astria) num comprimento de onda de 492ηm. 

 

Estratégia 2 – No ensaio anterior obteve-se melhores resultados com as placas 

Costar 3590. Numa tentativa de melhorar os índices de imunorreatividade procedeu-

se uma nova estratégia de sensibilização. Assim as placas Costar 3590, contendo os 

peptídeos diluídos em tampão carbonato/bicarbonato, foram incubadas primeiro em 

câmara úmida a 37°C durante 1 hora, seguida de uma outra incubação em geladeira 

(4-8°C) por um período de 16 a 18 horas. Posteriormente, verificou-se que a redução 
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da primeira incubação para 30 minutos e transferindo-as placas para a geladeira (4-

8°C) por mais 16 a 18 horas não alterou os resultados iniciais.  

 

 

3.8 – Preparação dos substratos antigênicos 
 

3.8.1 – Antígeno solúvel de vermes adultos de S. mansoni 

 

Cerca de 10.000 vermes de S. mansoni, gentilmente cedidos pelo Laboratório 

de Parasitologia do Instituto Básico de Biociências da Universidade de Taubaté 

(UNITAU) e pelo Instituto Adolfo Lutz da Secretaria do Estado de Saúde de São 

Paulo, foram descongelados e ressuspensos na proporção de cerca 1.000 vermes 

para cada mL de SSTF 0,01 M pH 7.4. Em seguida, foram adicionados inibidores de 

proteases, PMSF (Phenylmethyl-Sufonyl Fluoride), Leupeptin, Antipain (Sigma 

Chemical Company, USA) e EDTA (ácido etilenodiaminotetraacético, Merck, Brasil), 

todos na concentração de 1 mM na suspensão final. A suspensão foi triturada em 

homogeneizador manual de tecidos, em banho de gelo durante 1 hora. Após 

homogeneização completa, a suspensão foi submetida ao ultra-som por três ciclos 

de 30 segundos numa freqüência de 40 kHz (Ultrasonic Power Unit-MSE, USA). Em 

seguida, a suspensão foi submetida à centrifugação a 10.000g por 45 minutos a 4°C. 

O sobrenadante foi separado e o conteúdo protéico foi dosado pelo método de 

Lowry et al. (1951). O antígeno foi aliquotado e armazenado em congelador –20 °C 

até o momento de uso.  

 
 
3.8.2 – Fração solúvel em ácido tricloro acético (trichloroacetic acid=TCA) 

 

Uma fração solúvel em ácido tricloro acético (fração TCA-solúvel) foi 

preparada a partir do antígeno solúvel de vermes adultos de S. mansoni, de acordo 

com metodologia descrita por Deelder et al. (1976), com pequenas modificações 

(OLIVEIRA et al., 2003). Ao antígeno solúvel de vermes adultos foi adicionado igual 

volume de ácido tricloro acético a 10%.  Após vigorosa agitação, a suspensão foi 

submetida à centrifugação refrigerada a 4°C por 45 minutos em 10.000 g. Em 

seguida, foi retirado o sobrenadante, contendo a fração TCA-solúvel, para ser 
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dializado em membrana com limiar de retenção de 12-14 kDa (SPECTRA/POR, 

Spectrum Medical Industries, USA) contra SSTF com agitação por uma noite, em 

temperatura de 4-8ºC. Após, foi determinado a concentração protéica pelo método 

de Lowry et al. (1951). Em seguida, a solução antigênica (fração TCA-solúvel) foi 

aliquotada e armazenada em congelador a -20ºC até o momento de uso.  

 

 
3.8.3 –  Lâminas com cortes de vermes adultos parafinados 
  

As lâminas contendo cortes de vermes machos adultos parafinados foram 

gentilmente cedidas pela pesquisadora Cybele Gargioni do Instituto Adolfo Lutz. 

Estas lâminas foram preparadas com 10 cortes parafinados de vermes machos 

adultos fixados em solução de Rossman de acordo com metodologia anteriormente 

descrita (NASH, 1978; DEELDER; KORNELIS, 1980).  

 

 

3.9 – Testes sorológicos para detecção de anticorpos 
 

3.9.1 –  Métodos imunoenzimáticos de ELISA 
3.9.1.1 –  Método imunoenzimático de ELISA-Peptídeo (ELISA-Pp) 

 

Os peptídeos P1, P2, P3, P6 e P7 armazenados a –20oC, foram  diluídos, no 

momento de uso em tampão carbonato/bicarbonato 0,1 M pH 9,6 numa 

concentração de 5µg/mL. Em seguida, as soluções foram misturadas e da solução 

final foi depositado um volume de 50µL por cavidade nas placas de poliestireno de 

fundo plano do tipo Costar 3590 (Corning Incorporated Corning, USA). Seguiu-se de 

uma primeira incubação por 30 minutos em câmara úmida a 37°C e uma segunda 

incubação durante 16 a 18 horas em geladeira (4 a 8°C). Após esta etapa, foram 

realizadas cinco lavagens com SSTF-Tween e os sítios inespecíficos foram 

bloqueados com 100 µL de uma solução de SSTF-Tween-Leite 5% durante duas 

horas em câmara úmida a 37°C. Seguiram-se novas lavagens, e então foram 

depositados nas cavidades, em triplicata, 50µL de cada amostra de soro em estudo, 

diluídas a 1/20 em SSTF-Tween-Leite 1%, incubando-se a seguir em câmara úmida 
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a 37ºC, por 30 minutos. Após cinco lavagens com SSTF-Tween, foi adicionado o 

conjugado de peroxidase-anti-IgG humano (Sigma Chemical Company, USA) numa 

diluição de 1/1000, previamente determinada por titulação em bloco usando-se um 

soro padrão positivo. Após incubação de 30 minutos em câmara úmida a 37°C, 

realizou-se novas lavagens e foi adicionado uma solução cromógena composta por 

peróxido de hidrogênio e ortofenilenodiamina (H2O2+OPD; Sigma Chemical 

Company, USA). Após 5 minutos de incubação no escuro, a reação foi interrompida 

pela adição de uma solução  4 N de H2SO4.  

Para detecção de anticorpos IgM foi usado conjugado de peroxidase-anti-IgM 

humano (Sigma Chemical Company, USA) numa diluição de 1/500, previamente 

determinada por titulação em bloco. Seguiu-se os mesmos procedimentos descritos 

para detecção de anticorpos IgG.  

As leituras das absorbâncias foram realizadas em leitora de ELISA (SLT-

Labinstruments Spectra I, Astria) em comprimento de onda de 492ηm. Todas as 

amostras foram ensaiadas em triplicatas e em cada dia de reação foram também 

ensaiadas oito amostras de soro negativas e uma diluição seriada do soro padrão 

positivo.  

 

3.9.1.2 –  Método imunoenzimático de ELISA-IgM 
  

Placas de poliestireno de fundo plano Nunc Maxisorp (NUNC, Brand 

Products, Dinamarca) foram sensibilizadas com a fração solúvel em ácido 

tricloroacético segundo padronização já descrita (OLIVEIRA et al., 2003). Usou-se 

conjugado de peroxidase-anti-IgM humano (Sigma Chemical Company, USA) numa 

diluição de 1/500, previamente determinada por titulação em bloco usando-se um 

soro padrão positivo. A reação foi revelada por uma solução cromógena composta 

por peróxido de hidrogênio e ortofenilenodiamina (H2O2+OPD; Sigma Chemical 

Company, USA). Após incubação, a reação foi interrompida com 50µL de uma 

solução 4 N de H2SO4.  A leitura das reações foi realizada em leitora de microplaca 

(SLT-Labinstruments Spectra I, Astria), em comprimento de onda de 492 ηm. Todas 

as amostras foram ensaiadas em triplicata e como controle foram adicionadas, em 

cada dia de reação, oito amostras de soro negativas e uma diluição seriada do soro 

padrão positivo.  
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 3.9.1.3 – Método imunoenzimático de ELISA-IgG   
 

Placas de poliestireno de fundo plano Nunc Polysorp (NUNC, Brand Products, 

Dinamarca) foram sensibilizadas com o antígeno solúvel de vermes adultos segundo 

padronização já descrita (VALLI et al., 1997). O conjugado de peroxidase-anti-IgG 

humano (Sigma Chemical Company, USA) foi usado numa diluição 1/1.000, 

previamente determinada por titulação em bloco. Revelou-se a reação com uma 

solução cromógena composta por peróxido de hidrogênio e ortofenilenodiamina 

(H2O2+OPD; Sigma Chemical Company, USA). Após incubação, a reação foi 

interrompida com 50µL de uma solução 1 N de H2SO4. A leitura das reações foi 

realizada em leitora de microplaca (SLT-Labinstruments Spectra I, Astria), em 

comprimento de onda de 492 ηm. Todas as amostras foram ensaiadas em triplicata 

e como controle foram adicionadas, em cada dia de reação, oito amostras de soro 

negativas e uma diluição seriada do soro padrão positivo.  

 

 
3.9.1.4 – Determinação do índice de reatividade (IR) 

 

Os “IR” foram calculados dividindo-se a média das leituras de absorbância 

obtidas de cada amostra pelo limiar de reatividade do dia (LR). Este foi definido 

como sendo a média aritmética das leituras de absorbância obtidas de oito amostras 

“negativas”, somada a três desvios padrão. 
As amostras que resultaram em um “IR” menor que 1.0 foram consideradas 

negativas, e aquelas amostras cujos “IR” foram maiores de 1.0 foram consideradas 

positivas. 

 
3.9.2 – Reação de imunofluorescência indireta (RIFI-IgM) 

 

As lâminas contendo cortes de vermes machos adultos parafinados foram 

utilizadas na técnica de RIFI para pesquisa de anticorpos IgM, contra estruturas 

relacionadas ao tubo digestivo, segundo técnica descrita por Silva, et al. (1992). 

Usou-se conjugado-anti-IgM humano fluorescente (Biolab, Brasil), diluído 1/50 em 

SSTF contendo 0,25 mg% de azul de Evans. A leitura das lâminas foi realizada em 

microscópio de fluorescência Nikon (Nikon-Japan) dotado de epifluorescência com 
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lâmpada de tungstênio 100 W e usando o aumento de 10 vezes. Foram 

consideradas positivas as reações que apresentavam fluorescência ao nível do tubo 

digestivo (SILVA, et al., 1992). As amostras foram ensaiadas em duplicatas e em 

cada ensaio foram adicionados, como controle, um soro padrão positivo e um padrão 

negativo.  

 
3.10 – Avaliação do ELISA-Pp  
 
3.10.1 – Teste de reprodutibilidade interensaio 

 

A reprodutibilidade do método imunoenzimático de ELISA-Pp foi verificada por 

meio do ensaio do soro padrão positivo, em dias diferentes. No apêndice F (p. 97) 

estão apresentaos os limiares de reatividade do dia, as médias, os desvios-padrão e 

os coeficientes de variação. 

 

 
3.10.2 –  Caracterização das amostras séricas estudadas 
 

Com a finalidade de avaliar e comparar o desempenho do método de ELISA-

Pp em relação ao método coproparasitológico e aos outros métodos sorológicos, 

foram ensaiadas 192 amostras de soro de indivíduos com diferentes características 

clínicas e laboratoriais: 

 

Grupo A: Foi composto por 23 amostras de soro coletadas, no período de março a 

maio de 1999, de pacientes, com idade variando de 5 a 48 anos, que tinham 

freqüentado o Lago de Abaís, localizado nas mediações de Aracajú, SE. Esse lago 

era o local freqüentado por sete membros de uma mesma família que 

desenvolveram a esquistossomose aguda. Dos 23 pacientes deste grupo todos 

foram positivos para ovos de S. mansoni pelo método coproparasitológico de Kato-

Katz, 90% apresentaram mal estar e febre, 80,6% calafrio, 87,1% cefaléia, 93,9% 

perda de peso, 74,2% mialgia, 93,5% dor abdominal, 80,6% diarréia, 74,2% dor 

abdominal e diarréia, 51,6% dispnéia e 35,5% hepatoesplenomegalia (JESUS et al., 

2002). Alíquotas de amostras de uma soroteca do Setor de Imunologia Clínica do 
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Serviço de Laboratório do Hospital Universitário Edgard Santos da Universidade 

Federal da Bahia foram cedidas pela Dra. Amélia Ribeiro para o presente estudo.  

 

Grupo B: Este grupo foi composto por 30 amostras de soro coletadas, no período 

entre outubro e novembro de 2003, de pacientes residentes no município de 

Califórnia, Estado do Pará. Os pacientes eram da faixa etária de 7 a 53 anos, de 

ambos os sexos, portadores da esquistossomose crônica e positivos para ovos de S. 

mansoni, pelo método coproparasitológico de Lutz (LUTZ, 1919). Alíquotas de 

amostras de uma soroteca, criada em função do programa de controle realizado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde em parceria com o 

Instituto Evandro Chagas-Pará, foram cedidas pela Pesquisadora Isabel Rodrigues 

de Carvalho. 

 

Grupo C: Foi constituído por 39 amostras de soro coletadas, no período de março a 

junho de 2000, de indivíduos residentes no município de Califórnia, Estado do Pará. 

Os indivíduos eram da faixa etária de 1 a 58 anos, de ambos sexos que se 

revelaram positivos para outras parasitoses pelos métodos coproparasitológico de 

Kato-Katz ou Lutz. Neste grupo, a positividade parasitológica foi de 17,9% (7/39) 

para Ascaris lumbricoides, 69,2% (27/39) para Trichuris trichuria, 23,1% (9/39) para 

Ancilostomatidae, 5,1% (2/39) para Enterobius vermiculares, 2,6% (1/39) para 

Hymenolepis diminuta, 12,8% (5/39) para Entamoeba coli, 2,6% (1/39) para 

Endolimax nana, 10,3% (4/39) para Giardia duodenalis, 5,1% (2/39) para Entamoeba 

histolitica, 2,6% (1/39) para Blastocistis hominis e 5,1% (2/39) para Entamoeba 

butschlii. Alíquotas de amostras de uma soroteca, criada em função do programa de 

controle realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 

em parceria com o Instituto Evandro Chagas-Pará, foram cedidas pela Pesquisadora 

Isabel Rodrigues de Carvalho para serem usadas neste estudo. 

 

Grupo D: Foi formado por 100 amostras de soro coletadas de indivíduos 

clinicamente sadios residentes no município de Campinas, Estado de São Paulo. 

Estes indivíduos eram da faixa etária de 2 e 63 anos, de ambos sexos e que se 

revelaram negativos pelo método coproparasitológico de Lutz. Estas amostras foram 

obtidas da rotina do Laboratório Diagnóstico Médico Stelini no período de março a 

outubro de 2003, e gentilmente cedidas pelo Dr. Arnaldo Stelini Junior.  
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3.10.3 –  Análise estatística 
 

Os resultados do exame coproparasitológico e dos métodos sorológicos foram 

distribuídos numa tabela de Bayes e inseridos no programa EPI-INFO versão 6.04 

(DEAN et al., 1995), conforme esquema seguinte: 

                                                    

                                                       Coproparasitológico 

        Positivo         Negativo  
   

esquistossomótico
           Não 
esquistossomótico 

 

positivo a b a+b 
negativo c d c+d 
            a+c            b+d  a+b+c+d 

 

 
 
a=número de verdadeiros positivos 

b=número de falsos positivos 

c=número de falsos negativos 

d=número de verdadeiros negativos 

Sensibilidade = a / (a+c), probabilidade de um teste ser positivo em uma pessoa com 

a doença. 

Especificidade = d / (b+d), probabilidade de um teste ser negativo em uma pessoa 

sem a doença. 

Valor preditivo positivo = a / (a+b), probabilidade de uma pessoa ter a doença 

quando o seu teste é positivo. 

Valor preditivo negativo = d / (c+d), probabilidade de uma pessoa não ter a doença 

quando o seu teste é negativo. 

Usando esse programa, foram calculados a positividade sorológica, a 

sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo 

dos métodos sorológicos, considerando como método padrão o exame 

coproparasitológico. Este programa foi usado também para verificar a concordância 

dos resultados obtidos pelo ELISA-Pp e os demonstrados pelos diferentes métodos 

sorológicos. Para esta análise foi usado o coeficiente Kappa que varia de 0 a 1.0 e 

interpretado de acordo com Fleiss (1985), conforme segue: 
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Coef. Kappa Força de concordância 
  0,00 – 0,20           Ruim 
  0,21 – 0,40           Fraca 
  0,41 – 0,60           Moderada 
  0,61 – 0,80           Substancial 
  0,81 – 1.00           Quase perfeita 

 
 A eficácia diagnóstica (ED) do ELISA-Pp e dos outros métodos sorológicos foi 

determinada pelo coeficiente de Youden (índice J), definido como a soma dos 

valores de sensibilidade (S) e especificidade (E) menos um, conforme fórmula 

seguinte ED = (S) + (E) – 1. Quanto maior o valor deste parâmetro, menor o número 

de resultados falsos apresentados pelo teste que está sendo avaliado. 

Em adição, foi usado o programa Sigma Stat (Jandel Scientific) e Prysma. A 

comparação dos índices de reatividade para detecção de anticorpos IgG para 

amostras independentes foi realizada pelo teste Mann-Whitney. A positividade do 

ELISA-Pp e dos outros métodos sorológicos foi comparada pelo teste do Qui-

quadrado com grau de liberdade de 1.0. A correlação dos índices de reatividade 

para detecção de anticorpos IgG e IgM pelo método de ELISA-Pp foi demonstrada 

pela análise da regressão linear.  Todas as probabilidades dos testes foram 

realizadas para um nível de significancia de 95%. 
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4 –  RESULTADOS 
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4.1 – Seleção dos peptídeos com potencial imunodiagnóstico pela técnica de 
“Dot-blot” 
 

Neste ensaio, experimentou-se membranas de nitrocelulose de três diferentes 

procedências.  Exceto na área demarcada, onde havia sido depositado o controle 

positivo da reação, em nenhuma outra houve desenvolvimento de coloração após a 

revelação. Assim, experimentou-se também membrana de PVDF poli(fluoreto de 

vinilideno) com poros de 0,22µm de diâmetro (Millipore Corporation, USA). Além do 

controle, somente o peptídeo P7 (o mais hidrofóbico, algoritmos de hidrofilicidade 

variando de -1,033 a -0,456), apresentou uma discreta reatividade. Na figura 10 está 

apresentado o esquema das áreas onde foram depositados os peptídeos e nas 

figuras 11 e 12 estão apresentados os resultados obtidos com a aplicação da técnica 

de “Dot-blot”, usando membranas de nitrocelulose e de PVDF, para selecionar os 

peptídeos com potencial imunodiagnóstico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

P1 P2 P3 

P5 

P4 

P6 P7

Figura 10 - Esquema que os peptídeos foram depositados nas  
membranas de nitrocelulose e PVDF. 
P1 a P7 - Peptídeos sintéticos 
C - Antígeno solúvel de vermes adultos como controle positivo  
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Figura 11 – Resultado do “Dot-blot” usando membrana de nitrocellulose 
(Millipore Corporation, U.S.A.) sensibilizada, conforme o esquema da  

                           figura 10, com os sete peptídeos numa concentração de 2µg/µL.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 12 – Resultado do “Dot-blot” usando membrana de PVDF 
(Millipore Corporation, U.S.A.) sensibilizada, conforme o esquema da  

                              figura 10, com os sete peptídeos numa concentração de 2µg/µL.  
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4.2 – Seleção dos peptídeos com potencial imunodiagnóstico pelo método 
imunoenzimático de ELISA. 

 

Usando a estratégia de sensibilização 1 (Item 3.7), obteve-se discretos 

índices de imunorreatividade, medidos pelas leituras de absorbância, somente nas 

cavidades da placa tipo Costar 3590 sensibilizadas com P1, P2, P3, P6 e P7, e 

ensaiados com o “pool” de amostras de soros positivas, enquanto que P4 e P5 não 

demonstraram  índices de imunorreatividade, superiores aos obtidos pelo ensaio do 

“pool” de amostras de soros negativas (Figura 13). 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 13 – Leituras de absorbância obtidas pelo ELISA usando placas do tipo Costar 3590 sensibilizadas pela 
estratégia 1, com os diferentes peptideos, diluídos na concentração de 5µg/mL e testados contra o “pool” de 
amostras de soro positivas e negativas diluídos 1/20 em SSTF-Tween-Leite 1%.  
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Quando se usou a estratégia 2 (Item 3.8), obteve-se melhores índices de 

imunorreatividade, determinados pelas leituras de absorbância, nas cavidades que 

foram sensibilizadas com os peptídeos P1, P2, P3 e P6  contra o “pool” de amostras 

de soro positivas e baixos índices de imunorreatividade contra o “pool” de amostras 

de soro negativas. Em contraste, na cavidade que foi sensibilizada com o peptídeo 

P7, usando-se esta estratégia, houve uma discreta queda no índice de 

imunorreatividade contra o “pool” de amostras de soro positivas, entretanto manteve 

os índices de imunorreatividade baixos contra o “pool” de amostras negativas. As 

cavidades que foram sensibilizadas com P4 e P5 demonstraram baixos índices de 

imunorreatividade contra o “pool” de amostras de soros positivas e negativas (Figura 

14).  
 
 
 
 
 

 

Figura 14 - Leituras de absorbância obtidas pelo ELISA usando placas do tipo Costar 3590 sensibilizadas pela 
estratégia 2, com os diferentes peptideos, diluídos na concentração de 5µg/mL e testados contra o “pool” de 
amostras de soro positivas e negativas diluídos 1/20 em SSTF-Tween-Leite 1%.  
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4.3 – Comparação do potencial imunodiagnóstico dos peptídeos sintéticos 
usando as estratégias de sensibilização 1 e 2, no método imunoenzimático de 
ELISA. 

 

Para visualizar melhor o potencial imunodiagnóstico dos peptídeos sintéticos, 

por meio dos índices de imunorreatividade apresentados, utilizando as duas 

estratégia de sensibilização, foi construída uma tabela (2) contendo as leituras de 

absorbância apresentadas e as diferenças (∆) entre as leituras obtidas pelos “pool” 

positivo e negativo. Por esta análise, o potencial imunodiagnóstico dos peptídeos 

P1, P2, P3 e P6 aumentou consideravelmente quando empregou-se a estratégia 2 

de sensibilização. Os peptídeos P4 e P5 não apresentaram diferenças relevantes 

quando se utilizou as duas estratégias de sensibilização e testadas contra os “pool” 

de amostras negativas e positivas. Por outro lado, houve uma queda significativa do 

potencial imunodiagnóstico do peptídeo P7. Assim, foram selecionados os peptídeos 

de P1, P2, P3, P6 e P7 para serem utilizados como mistura antigênica, para a 

padronização de um método imunoenzimático de ELISA indireto para o diagnóstico 

sorológico da esquistossomose.  

 

Tabela 2 – Análise comparativa do potencial imunodiagnóstico dos    peptídeos, 
usando duas diferentes estratégias de sensibilização no método imunoenzimático de 
ELISA. 
 

Metodologia de Sensibilização de Placas 
  Estratégia 1  Estratégia 2 

Peptídeos  
“Pool” 

Positivo 
“Pool” 

Negativo ∆  “Pool” 
Positivo 

“Pool” 
Negativo ∆ 

P1  0,343 0,103 0,240  0,528 0,158 0,370 
P2  0,204 0,107 0,097  0,532 0,166 0,366 
P3  0,164 0,093 0,071  0,350 0,175 0,175 
P4  0,091 0,088 0,003  0,166 0,178 -0,012 
P5  0,126 0,100 0,026  0,186 0,177 0,009 
P6  0,302 0,104 0,198  0,383 0,168 0,215 
P7  0,400 0,114 0,286  0,368 0,189 0,179 

∆: diferença entre as leituras de absorbância apresentadas pelos “pool” de amostras de soro  
positivas e negativas. 
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4.4 – “Pool” de peptídeos como antígeno para o imunodiagnóstico da 
esquistossomose 

 

Placas de poliestireno Costar 3590 foram sensibilizadas com a mistura 

peptídica para serem usadas no método imunoenzimático de ELISA, que passou a 

ser denominado de ELISA-Peptídeo (ELISA-Pp). Este método foi usado para ensaiar 

as mesmas amostras que tinham sido usadas na composição do “pool” de amostras 

de soro positivas e negativas (Item 3.5, p. 44). Desta forma, as amostras foram 

diluídas a 1/20 em SSTF-Tween-Leite 1% e ensaiadas contra o “pool” de peptídeos. 

As leituras de absorbância em 492 ηm variaram de 0,710 a 2,127 e 0,150 a 0,189 

para as amostras positivas e negativas, respectivamente (Figura 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15 - Leituras de absorbância obtidas no ELISA-Pp quando foram ensaiadas as amostras de 
soro positivas e negativas utilizadas na composição do “pool”, respectivamente positivo e negativo.  
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4.5 – Taxas de positividade obtidas pelos métodos sorológicos 
 

O ELISA-Pp foi positivo, “IR” superior a 1.0, em 20 (87,0%) das 23 amostras 

de soro dos pacientes do grupo A, 26 (86,6%) das 30 amostras de soro dos 

indivíduos do grupo B, cinco (12,8%) das 39 amostras de soro dos indivíduos do 

grupo C e em três (3.0%) das amostras de soro do grupo D. Em relação aos outros 

métodos sorológicos, aplicados nos diferentes grupos, estes demonstraram 

positividades que variaram de 95.7 a 100.% no grupo A, de 86,6  a 100% no grupo 

B, de 25,6 a 43,6% no grupo C e de 3,0 a 13,0% no grupo D (Tabela 3).  

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3 – Taxas de positividade obtidas pelos métodos sorológicos de acordo 
com o grupo estudado. 
 

Métodos Sorológicos 

 ELISA-Pp ELISA-IgM RIFI-IgM  ELISA-IgG 
Grupos 

Total P (%) P (%) P (%)  P (%) 

Grupo A 23 
 
2

 
(87,0) 

(65,3-96,6) 

 
2

 
(95,7) 

(76,0-99,8) 
23 

 
(100) 

(82,2-100) 
 

 
2

 
(95,7) 

(76,0-99,8) 

Grupo B 30 
 
2

 
(86,6) 

(68,3-95,6) 

 
2

 
(86,6) 

(68,3-95,6) 
28 

 
(93,3) 

(76,5-98,8) 
 

 
3

 
(100,0) 

(85,9-100) 

Grupo C 39 5 
 

(12,8) 
(4,8-28,2) 

 
1

 
(25,6) 

(13,6-42,4) 
11 

 
(28,2) 

(15,5-45,1) 
 

 
1

 
(43,6) 

(28,2-60,2) 

Grupo D 100 3 
 

(3,0) 
(0,78-9,2) 

3 
 

(3,0) 
(0,78-9,2) 

3 
 

(3,0) 
(0,78-9,2) 

 
 
1

 
(13,0) 

(7,4-21,6) 
 
Grupo A: pacientes com esquistossomose aguda e positivos para ovos de S. mansoni pelo exame de 
fezes. Grupo B: pacientes com esquistossomose crônica e positivos para ovos de S. mansoni pelo exame de 
fezes. Grupo C: indivíduos positivos para outros parasitas pelo exame de fezes. Grupo D:     pacientes negativos 
para quaisquer parasitas pelo exame de fezes.  P: número de amostras positivas. (  ): Intervalo de confiança com 
95% 
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4.6 – Sensibilidade e especificidade dos métodos sorológicos em relação ao 
exame coproparasitológico 
  

A tabela 4 apresenta a sensibilidade do método sorológico de ELISA-Pp, 

determinada sobre a somatória dos resultados obtidos pelo ensaio das amostras de 

soro dos grupos A e B, considerados neste estudo como sendo indivíduos 

esquistossomóticos. Do total de 53 amostras, 46 foram positivas pelo método de 

ELISA-Pp, resultando em sensibilidade de 86,8%.  Nesta mesma tabela está 

apresentada a especificidade obtida pelo ELISA-Pp, determinada pela somatória das 

amostras coletadas de indivíduos do grupo C e D, considerados neste estudo como 

sendo indivíduos não esquistossomóticos. Das 139 amostras, oito amostras foram 

positivas para o método ELISA-Pp, resultando em uma especificidade de 94,2%. Em 

relação aos outros métodos sorológicos a sensibilidade variou de 90,6 a 98,1% e a 

especificidade ficou entre 78,4 e 90,6%. 

 

 
 
 
  
Tabela 4 – Parâmetros de sensibilidade e especificidade obtidos pelos  
métodos sorológicos em relação ao método coproparasitológico 
 

                  Pacientes 
                     (n=192) 

Esquistossomóticos 
n=53  

NãoEsquistossomóticos 
n=139   

 
Métodos 
Sorológicos P S (%) IC  P E (%) IC 

ELISA-Pp 46 86,8 (74,0-94,0)  7 94,2 (88,6-97,3) 

ELISA-IgM 48 90,6 (78,6-99,5)  13 90,6 (84,2-94,7) 

RIFI-IgM 51 96,2 (85,9-99,3)  14 89,9 (83,4-94,2) 

ELISA-IgG 52 98,1 (88,6-99,9)  30 78,4 (70,5-84,8) 
Esquistossomóticos: pacientes que foram positivos para ovos de S. manosni nas fezes. 
Não esquistossomóticos: indivíduos que foram negativos para ovos de S. mansoni nas fezes.  
P: número de positivos 
S: sensibilidade 
E: especificidade 
IC: Intervalo de confiança com 95%  
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4.7 – Parâmetros de valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e eficácia 
diagnóstica obtidos pelos métodos sorológicos em relação ao exame 
coproparasitológico. 
  

 Estes parâmetros foram calculados considerando esquistossomóticos 

(doentes) aqueles pacientes que apresentavam ovos de S. mansoni nas fezes 

(grupos A e B) e não esquistossomóticos (não doentes) aqueles pacientes que não 

apresentavam ovos de S. mansoni nas fezes (grupos C e D), determinado pelo 

exame coproparasitológico (Tabela 5). 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 5 – Parâmetros obtidos pelos métodos sorológicos tendo como referência o 
exame coproparasitológico. 

Métodos sorológicos 

  ELISA-Pp ELISA-IgM  RIFI-IgM   ELISA-IgG 

Grupos Total P VPP 
 (%) 

VPN 
(%) 

P VPP 
(%) 

VPN 
(%)  

P VPP 
(%) 

VPN 
(%)  

P VPP 
(%) 

VPN 
(%) 

Esquistossomóticos 53 46 85,2 --- 48 78,6 --- 51 78,5 ---  52 63,4 --- 

Não 
Esquistossomóticos 139 8 --- 94,9 13 --- 96,2 14 --- 98,4  30 --- 99,1 

Eficácia Diagnóstica 
           (%) 192  81,0  81,2  86,1   76,5 

VPP: Valor preditivo positivo 
VPN: Valor preditivo negativo 
P: Número de positivos 
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4.8 – Sensibilidade (co-positividade) e especificidade (co-negatividade) do 
método de ELISA-Pp em relação à sorologia “convencional”. 
 
 Nesta análise, foi calculada a sensibilidade no grupo de pacientes 

esquistossomóticos, cujas amostras de soro foram positivas pela sorologia, usando 

dois métodos (ELISA-IgM e RIFI-IgM) e a especificidade calculada no grupo de 

indivíduos não esquistossomóticos, cujas amostras de soro foram negativas pelos 

dois métodos já citados.  Das 58 amostras com sorologia positiva, 46 foram também 

positivas pelo ELISA-Pp, resultando numa sensibilidade de 79,3%. Por outro lado, 

das 134 amostras com sorologia negativa, 127 foram também negativas pelo ELISA-

Pp, resultando em especificidade de 94,8% (Tabela 6). 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
Tabela 6 – Parâmetros de sensibilidade e especificidade do método 
de ELISA-Pp em relação à sorologia “convencional” 
 

 ELISA-Pp 
Grupos Total P S (%) E (%) 
Esquistossomóticos 58 46 79.3 --- 
Não esquistossomóticos 134 7 --- 94.8 

 
Esquistossomótico= pacientes cujas amostras de soro foram positivas pelos métodos  
sorológicos de ELISA-IgM e RIFI-IgM. 
Não esquistossomóticos= indivíduos cujas amostras de soro foram negativas pelos 
métodos sorológicos de ELISA-IgM e RIFI-IgM. 
P: Amostras positivas 
S:Sensibilidade 
E:Especificidade 
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4.9 – Análise comparativa entre os resultados obtidos pelo ELISA-Pp e pelos 
outros métodos sorológicos 

 

A tabela 7 apresenta uma análise comparativa realizada com os resultados 

obtidos pelo método de ELISA-Pp e os resultados obtidos pelos outros métodos 

sorológicos. Os resultados gerados pelo ELISA-IgM foram os que apresentaram 

melhor concordância, demonstrado pelo coeficiente Kappa de 0,75.  Nesta análise, 

20 (20/192) resultados foram discordantes, sendo que seis foram positivos pelo 

ELISA-Pp e negativos pelo ELISA-IgM e 14 foram positivos pelo ELISA-IgM e 

negativos pelo ELISA-Pp. Por outro lado, os resultados que revelaram menor 

concordância, determinado pelo  coeficiente Kappa = 0,59 (0,45-0,73), foram os 

obtidos pelo ELISA-IgG. Quando foram analisados comparativamente os resultados 

obtidos pelos dois métodos sorológicos, 37 (37/192) foram discordantes entre si. 

Dessas, três amostras foram positivas para ELISA-Pp e negativas para o ELISA-IgG 

e 34 foram positivas para o ELISA-IgG e negativas para o ELISA-Pp. 

 

 

 
Tabela 7 – Análise comparativa dos resultados obtidos pelo método de ELISA-Pp 
em relação aos dos outros métodos sorológicos. 

  
Outros métodos sorológicos 

  
ELISA-IgM RIFI-IgM ELISA-IgG 

  P N T P N T P N T
 P  48 6 54 48 4 52 50 3 53 

ELISA-Pp N  14 124 138 17 123 140 34 105 139 
 T  62 130 192 65 127 192  84 108 192 

Coeficiente 
Kappa   0,75 (0,61-0,89) 0,74 (0,60-0,88) 0,59 (0,45-0,73) 

          ( ) Intervalo de confiança com 95%  
           P: positivo 
           N: negativo 
           T: total 
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4.10 – Análise dos índices de reatividade para detecção de anticorpos IgG pelo 
método de ELISA-Pp. 
  

As taxas de positividade para detecção de anticorpos IgG foram de 87,0%, 

86,6%, 12,8% e 3,0%, respectivamente nos grupos A, B, C e D. Sobre esses 

resultados foi realizada uma comparação dos índices de reatividade (IR) obtidos na 

detecção de anticorpos IgG (Figura 16). Estes foram sensivelmente maiores no 

grupo A, composto por pacientes com esquistossomose aguda, do que no grupo B, 

formado por pacientes com esquistossomose crônica (p = 0,0011). Por outro lado 

não houve diferença estatisticamente significante quando se comparou os índices de 

reatividade obtidos no grupo C, composto por amostras de indivíduos portadores de 

outras parasitoses, e o grupo D formado por amostras de indivíduos não parasitados 

(p > 0,05).  
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Figura 16 – Distribuíção dos índices de reatividade (IR) para detecção de anticorpos 
IgG nos grupos A (n=23), B (n=30), C (n=39) e D (n=100) usando o método 
imunoenzimático de ELISA-Pp. As amostras que apresentaram “IR” maior que 1.0 
(linha horizontal) foram consideradas positivas para detecção de anticorpos IgG pelo 
método de ELISA-Pp.  
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4.11 – Positividade para detecção de anticorpos IgM pelo método de ELISA-Pp. 
  

A detecção de anticorpos IgM foi positiva em 52,1%, 3,3%, 2,6 % 2,0% 

respectivamente nos grupos A, B, C e D. Houve uma diferença estatisticamente 

significante (p = 0,000463) entre a positividade obtida no grupo A, formado por 

pacientes portadores da esquistossomose aguda e a produzida no grupo B, 

composto por pacientes portadores da esquistossomose crônica. Nos grupos C e D, 

formado por indivíduos não esquistossomóticos, somente três amostras foram 

positivas para detecção de anticorpos IgM, sendo que dessas uma pertence ao 

grupo C e as outras duas são do grupo D.  
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Figura 17 – Distribuíção dos índices de reatividade para detecção de anticorpos 
IgM nos grupos A (n=23), B (n=30), C (n=39) e D (n=100) usando o método 
imunoenzimático de ELISA-Pp. As amostras que apresentaram “IR” maior que 1.0 
(linha horizontal) foram consideradas positivas para detecção de anticorpos IgM 
pelo método de ELISA-Pp. .  
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5 – DISCUSSÃO 
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  Os estudos epidemiológicos que servem de base para a implantação de 

medidas de controle empregam o método coproparasitológico para diagnosticar os 

pacientes que receberão medicação esquistossomicida. Dentre as técnicas 

coproparasitológicas mais utilizadas com este objetivo, a de Kato-Katz se destaca 

por permitir a quantificação dos ovos de S. mansoni excretados nas fezes dos 

indivíduos, fornecendo informações epidemiológicas que são importantes para 

tomadas de decisões.  

Entretanto, a sensibilidade das técnicas coproparasitológicas varia 

consideravelmente, dependendo da quantidade de fezes examinada, do número de 

ovos excretados e de fatores inerentes à perda intrínseca durante a realização do 

procedimento (ENGELS et al., 1996; KONG et al., 2001). A dificuldade do 

diagnóstico por meio de um único exame de fezes torna estas técnicas pouco 

eficientes, principalmente quando empregadas em inquéritos epidemiológicos ou no 

diagnóstico individual de pacientes com baixa carga parasitária (De VLAS et al., 

1997).  

 Em estudos epidemiológicos onde foi possível comparar os resultados obtidos 

pelo exame coproparasitológico com os dos métodos sorológicos, não raramente a 

positividade destes últimos atingem níveis significantemente mais elevados. As 

discrepâncias observadas entre os índices de prevalência sorológica e parasitológica 

se devem, fundamentalmente, à baixa sensibilidade do exame coproparasitológico 

(KAWAZOE et al., 1981; HOSHINO-SHIMIZU et al., 1992). Este fato pode ser 

confirmado por meio da repetição do exame coproparasitológico em várias amostras 

de fezes dos pacientes que apresentaram sorologia positiva para esquistossomose 

mansoni. Esse procedimento reduz ou mesmo anula as discrepâncias que foram 

observadas numa população estudada (DIAS et al., 1989). Contudo, esta prática 

pode elevar a complexidade logística e o custo dos estudos epidemiológicos a níveis 

impraticáveis (GRYSEELS, 1991). 

Alguns autores (JORDAN et al., 1981) têm considerado que a falta de 

identificação de pacientes com baixa carga parasitária (< 100 ovos por grama de 

fezes), nos inquéritos epidemiológicos, não poderia ser considerado um sério 

problema no controle da morbidade desta doença. Entretanto, a relação entre a 

contagem de ovos nas fezes e a morbidade é menos direta do que se pode 

estabelecer, devido principalmente à variabilidade no grau da intensidade da 

resposta inflamatória dos indivíduos infectados (PEARCE; MACDONALD, 2002). 
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Além disso, como a sensibilidade das técnicas parasitológicas diminui à medida que 

a intensidade de infecção decresce, nas populações residentes em áreas 

endêmicas, aumenta o número de casos não identificados, contribuindo para a 

manutenção da transmissão nestas localidades (GRYSEELS et al., 1991). 

Desse modo, pesquisadores vêm desenvolvendo métodos sorológicos com a 

finalidade de serem empregados nos programas de controle, principalmente quando 

aplicados em áreas de baixa endemicidade (LIMA et al., 1998; SILVA et al., 1998; 

KANAMURA et al. 1998b; KANAMURA et al. 2002b; OLIVEIRA et al., 2003).  Os 

métodos sorológicos podem fornecer índices de prevalência muito mais próximos da 

prevalência verdadeira, desde que utilizem frações antigênicas purificadas. Estas 

frações estão menos sujeitas a reações cruzadas que os antígenos brutos e, quando 

empregados nos ensaios imunoenzimáticos, têm proporcionado o desenvolvimento 

de metodologias que superam as demais (GHANDOUR et al., 1997). No entanto, o 

isolamento e purificação da maioria destes antígenos quase sempre dependem do 

emprego de métodos imunoquímicos, que dificilmente fornecem um rendimento 

ideal, limitando a aplicação destes ensaios diagnósticos em larga escala. 

Entre os antígenos imunodominantes de S. mansoni, que vêm sendo 

estudados como alvo para serem empregados nos ensaios imunodiagnóstico, 

destacam-se as enzimas que compõem a fração Sm 31/32 (RUPPEL et al., 1985; 

KLINKERT et al., 1989), a “heat shock protein-70” de S. mansoni (KAUFMANN, 

1990; MOSELY, 2000) e os antígenos polissacarídicos circulantes (CCA e CAA) 

(LICHTENBERG et al. 1974; NASH, 1978; DEELDER and KORNELIS, 1980; 

OLIVEIRA et al. 2003). 

Neste trabalho, as seqüências de aminoácidos destas proteínas serviram de 

base para selecionar as regiões potencialmente antigênicas para serem produzidas 

por meio de síntese química. Foram produzidos sete peptídeos denominados de P1, 

P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Para produzir P1, P2 e P3 baseou-se nas seqüências dos 

peptídeos IMT164, IMT178 e IMT180 descritos por Noya et al. (2001), que 

sintetizaram 17 peptídeos por meio da estratégia t-boc e tendo como base a 

seqüência de aminoácidos da Sm 31 (catepsina B). Neste estudo, os autores 

avaliaram a imunogenicidade, desses peptideos, pela capacidade de soro policlonal 

de coelhos, sensibilizados previamente, reconhecer a fração de 31 kDa (catepsina 

B), do extrato total de vermes adultos, usando a técnica do imunoblot.  
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Para sintetizar o peptídeo P4 e P5, usou-se a seqüência de aminoácidos da 

HSPSm70 e do polipeptídeo CCA, respectivamente. Os peptideos P6 e P7 foram 

sintetizados tendo como base a seqüência da fase de leitura aberta do clone ET03 

(VALLI, 2001). Todos os peptídeos foram selecionados de regiões com maiores 

algoritmos de hidrofilicidade e flexibilidade. 

Foram experimentados diferentes suportes inertes para adsorver os peptídeos 

produzidos, mas somente obteve-se sucesso quando foram utilizadas placas de 

poliestireno do tipo Costar 3590. Nos primeiros ensaios, sensibilizando as placas 

com a estratégia 1, os peptídeos P1, P2, P3, P6 e P7 demonstraram discreta a 

moderada imunorreatividade quando foram testados contra o “pool” de soros 

positivos, enquanto que P4 e P5 não demonstraram imunorreatividade, superiores 

às obtidas pelo ensaio do “pool” de amostras de soro negativas (Figura 13, p. 58; 

Tabela 2, p. 60).   

Posteriormente, sensibilizando as placas usando a estratégia 2, conseguiu-se 

melhorar a imunorreatividade dos peptídeos P1, P2, P3 e P6 contra o “pool” de soros 

positivos, e manter baixos índices de imunorreatividade no ensaio com o “pool” de 

soros negativos (Figura 14, p. 59; Tabela 2, p. 60). A imunorreatividade apresentada 

pelos peptídeos P4 e P5, respectivamente originados da HSPSm70 e do 

polipeptídeo CCA, não aumentou significantimente usando esta estratégia.  

O peptídeo P4 apresenta algoritmos de hidrofilicidade (-0,500 - 1.222) e 

flexibilidade (0,419 – 0,447) que torna o mesmo bastante favorável para a interação 

com o sistema imune dos pacientes infectados pelo S. mansoni. Entretanto, não se 

pode comprovar experimentalmente se este peptídeo se adsorve nas placas usadas 

para selecionar os peptídeos com potencial imunodiagnóstico.  

Já o peptídeo P5 foi produzido tendo como molde a seqüência de 

aminoácidos do CCA, que por sua vez é considerado um proteoglicano por 

apresentar muitos radicais glicosídicos ligados à molécula protéica. Assim, 

provavelmente os epítopos do CCA são compostos por esses radicais glicosilados. É 

possível, também, que este peptídeo não se adsorve na placa de poliestireno, fato 

que não pode ser comprovado experimentalmente.  

Quanto ao peptídeo P7, houve uma diminuição do índice de 

imunorreatividade quando foi usada a estratégia 2 de sensibilização. Assim, para 

este peptídeo (P7) isoladamente a estratégia 1 de sensibilização foi a que 



 

 

73  

 
 

demonstrou melhor resultado para nossas condições de padronização (Figura 13, p. 

58 e 59; Tabela 2, p. 60).  

Os peptídeos P1, P2, P3, P6 e P7 foram misturados numa concentração 

ótima para sensibilizar placas do tipo Costar 3590, usando a estratégia 2, que foram 

usadas no método imunoenzimático de ELISA, denominado neste estudo de ELISA-

Pp (Figura 15, p. 61) 

Este método, quando aplicado no grupo A, conseguiu diagnosticar 20 de 23 

amostras de pacientes portadores da esquistossomose de fase aguda, resultando 

em uma taxa de positividade de 87%. Esta porcentagem foi menor que as 

apresentadas pelo ELISA-IgM (x2 = 0,0000942  p = 0,99), pela RIFI-IgM (x2=0,0137  

p = 0,91) e pelo ELISA-IgG (x2 = 0,0000942  p = 0,99). No grupo B, o ELISA-Pp 

conseguiu diagnosticar 26 das 30 amostras coletadas de pacientes portadores da 

esquistossomose crônica, originando uma positividade de 86.6%. Esta positividade 

foi idêntica à apresentada pelo ELISA-IgM, menor que a produzida pela RIFI-IgM (x2 

= 0,0000975   p = 0,99) e menor que a obtida pelo ELISA-IgG (x2 = 0,0395  p = 

0,8425) (Tabela 3, p. 62). 

 Em adição, as amostras do grupo B foram submetidas ao ensaio pela técnica 

de imunoblot, usando o antígeno solúvel de vermes adultos, para verificar a co-

positividade com método de ELISA-Pp. Neste ensaio, 28 amostras do grupo B, 

demonstraram imunorreatividade contra a fração Sm 31/32 para detecção de 

anticorpos IgG. Das quatro amostras que foram negativas pelo ELISA-Pp para 

detecção de anticorpos IgG, duas não apresentaram imunorreatividade no imunoblot 

e as outras duas demonstraram discreta imunorreatividade (dados não mostrados) 

No grupo C a positividade obtida pelo ELISA-Pp foi de 12.8 %. Essa 

porcentagem foi menor que as demonstradas pelo ELISA-IgM (x2 = 0,813  p = 0,37), 

pela RIFI-IgM (x2 = 1.20  p = 0,27) e pelo ELISA-IgG (x2 = 4.13  p = 0,04). No grupo 

D, a postividade para o ELISA-Pp foi de 3.0%, igual à obtida pelo ELISA-IgM e pela 

RIFI-IgM e menor que a demonstrada pelo ELISA-IgG (x2 = 4.61 p = 0,03). As 

diferenças de positividade encontradas no grupo C pelos métodos de ELISA-Pp, de 

ELISA-IgM e pela RIFI-IgM não foram estatisticamente significantes (p > 0,05), mas 

comprometeram a especificidade desses métodos sorológicos, determinada no 

grupo de indivíduos não esquistossomóticos. Já a diferença de positividade 

demonstrada pelo ELISA-Pp nos grupos C e D foram estatisticamente significante (p 

< 0,05) em relação a positividade obtida pelo ELISA-IgG. 
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A sensibilidade do ELISA-Pp, determinada no grupo formado por pacientes 

que apresentaram ovos de S. mansoni nas fezes, considerados neste estudo como 

sendo pacientes esquistossomóticos, foi de 86,8%. Esse resultado foi inferior aos 

obtidos pelos outros métodos sorológicos (Tabela 4, p. 63). Trabalhos utilizando 

“pool” de peptídeos sintéticos desenhados a partir de seqüências de aminoácidos de 

proteínas antigênicas de outros parasitas e usados para o imunodiagnóstico da 

doença de chagas (RABELLO et al. 1999; FERREIRA et al. 2001), da cisticercose 

bovina (FERRER et al., 2003) e da cisticercose humana (HERNANDEZ et al. 2000) 

demonstraram sensibilidade que variou de 90 a 100%. 

Em razão disto, é necessário mais estudos para investigar a necessidade de 

inclusão de outros peptídeos no “pool” que foi usado como antígeno. Provavelmente, 

existem alguns indivíduos que embora infectados por S. mansoni não 

desenvolveram resposta imune contra os epítopos contidos nas seqüências de 

aminoácidos dos peptídeos que foram utilizados como antígeno no ELISA-Pp. A 

inclusão de peptídeos produzidos a partir de seqüências de aminoácidos de outras 

proteínas potencialmente antigênicas poderá contribuir para aumentar a 

sensibilidade do método recém padronizado. Dessa forma, outros peptídeos estão 

sendo pesquisados para que posteriormente sejam produzidos e empregados 

juntamente com os cinco peptídeos usados no método de ELISA-Pp padronizado no 

presente estudo. Dentre outras, a asparaginil endopeptidase (Sm32) é uma proteína 

que vem sendo estudada, em forma de peptídeos sintéticos, como alvo para ser 

empregada como antígeno na produção de vacinas contra a esquistossomose 

mansoni (NOYA et al., 2003). 

Um outro fato, que tem de ser considerado, é que a proteína Sm 31/32 

recombinante ou purificada na forma nativa, quando usada como antígeno, resulta 

em uma sensibilidade que varia de 80 a 90% (KLINKER et al., 1991; EL-SAYED et 

al., 1998). Provavelmente, isto acontece porque o sistema imune humano pode 

responder contra um antígeno com a produção de anticorpos contra epítopos 

conformacionais e glicosilados que não são reproduzidos quando se sintetiza 

proteínas recombinantes e peptídeos sintéticos ou são danificados por tratamentos 

químicos quando se prepara uma proteína antigênica purificada, comprometendo a 

sensibilidade do método sorológico.  

Uma alternativa para melhorar a sensibilidade do método de ELISA-Pp é a 

produção de quimeras de peptídeos por meio da tecnologia do DNA recombinante. 
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Essa estratégia permite a construção de uma proteína quimérica pela combinação 

de vários peptídeos, que apresentaram potencial antigênico ou imunogênico em 

testes prévios. Além disso, o uso de leveduras como vetor de expressão propicia 

uma glicosilação parcial da proteína quimérica, mantendo a estrutura daqueles 

epítopos que possuem radicais glicosilados. Outra vantagem desta metodologia é 

que a proteína produzida apresenta um tamanho relativamente grande, 

conseqüentemente adsorve melhor e mais facilmente em suportes inertes. 

 A especificidade do método ELISA-Pp, determinada no grupo de indivíduos 

que não apresentaram ovos de S. mansoni nas fezes, considerados neste estudo 

como sendo indivíduos não esquistossomóticos, foi de 94,2%. Das oito amostras 

que foram positivas pelo método de ELISA-Pp, cinco são do grupo C e três do grupo 

D. A especificidade do ELISA-Pp foi maior que as obtidas pelo ELISA-IgM, pela RIFI-

IgM e pelo ELISA-IgG (Tabela 4, p. 63).  

De modo geral, essa diferença de especificidade pode ser devido a  reações 

falso positivas freqüentemente observadas no grupo C, formado por indivíduos 

portadores de outras infecções parasitárias. Embora o número de pacientes seja 

pequeno, o grupo C foi subdividido em subgrupos de indivíduos portadores de um 

parasita específico e a positividade dos métodos sorológicos foi avaliada em cada 

subgrupo. Nesta análise observou-se uma tendência maior para a ocorrência de 

reações falso positivas nas amostras coletadas de indivíduos portadores de infecção 

por Ancilostomatidae, Trichuris trichiura e Ascaris lumbricoides (Apêndice G, p. 97).  

Por outro lado, considerando-se que as amostras de soro do grupo C foram 

coletadas de indivíduos residentes em área endêmica para esquistossomose, essas 

reações podem não serem falso-positivas. Neste caso, provavelmente o exame 

coproparasitológico não conseguiu detectar ovos de S. mansoni nas fezes destes 

pacientes. 

Estudos prévios onde o método de ELISA-IgM e a técnica de RIFI-IgM foram 

empregados em amostras coletadas de indivíduos portadores de outras parasitoses 

que não a esquistossomose, a especificidade sorológica variou de 96 a 98%, tendo 

como referência os resultados do método coproparasitológico (KANAMURA et al., 

1998a; 2002b; OLIVEIRA et al., 2003; 2005). Por outro lado, a falta de especificidade 

demonstrada pelo ELISA-IgG com antígeno bruto de vermes adultos já foi 

mencionado por outros pesquisadores que trabalham na área de diagnóstico 

sorológico da esquistossomose (SILVA et al.,1998; OLIVEIRA et al., 2005).  
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O valor preditivo positivo obtido pelo ELISA-Pp foi melhor do que os obtidos 

pelos outros métodos sorológicos. Enquanto que o valor preditivo positivo 

demonstrado pelo ELISA-Pp foi de 85,2%, os obtidos pelos outros métodos 

sorológicos variaram de 63,4 a 78,6% (Tabela 5, p. 64). O que contribuiu para elevar 

o valor preditivo positivo foi a menor freqüência de reações falso positivas, 

apresentada pelo método de ELISA-Pp em relação aos outros métodos sorológicos 

de ELISA-IgM, RIFI-IgM e ELISA-IgG quando foram aplicados no grupo formado por 

indivíduos não esquistossomóticos.  

Por outro lado, o valor preditivo negativo apresentado pelo ELISA-Pp foi 

menor que os obtidos pelos outros métodos sorológicos. O valor preditivo negativo 

do ELISA-Pp foi de 94,9% e os demonstrados pelos outros métodos sorológicos 

variaram de 96,2 a 99,1% (Tabela 5, p. 64). Neste caso, o que prejudicou o valor 

preditivo negativo foram as reações falso negativas, apresentadas pelo método de 

ELISA-Pp. É necessário considerar, neste estudo, o fato de se ter usado amostras 

de soro congeladas há cerca de dois anos. Isto pode ter prejudicado a sensibilidade 

do método de ELISA-Pp. Assim, acredita-se que novos estudos, com amostras de 

soro de coleta mais recente, poderão resultar em sensibilidade maior do que 86,8%. 

A eficácia diagnóstica apresentada pelo ELISA-Pp foi igual à obtida pelo 

ELISA-IgM, inferior a apresentada pela RIFI-IgM e superior à apresentada pelo 

ELISA-IgG, considerando como método de referência o exame coproparasitológico 

(Tabela 5, p. 64). Dessa forma, houve um melhor desempenho da técnica de RIFI-

IgM em relação aos outros métodos sorológicos avaliados em nossas condições 

laboratoriais. A eficácia diagnóstica do ELISA-Pp foi prejudicada pelas freqüentes 

reações falso negativas observadas no grupo de pacientes esqusitossomóticos 

(grupos A e B). Como já citado antes, é importante que sejam realizados novos 

estudos de avaliação do método de ELISA-Pp com outros peptídeos de outras 

proteínas antigênicas.  

A sensibilidade do método de ELISA-Pp, calculada no grupo de pacientes que 

foram positivos pela sorologia “convencional”, considerados numa segunda análise 

neste trabalho como pacientes esquistossomóticos, foi de 79,3%. Do total de 192, 58 

amostras foram ELISA-IgM e RIFI-IgM positivas e destas, 46 foram positivas e 12 

foram negativas pelo método ELISA-Pp. Essa sensibilidade foi menor à obtida 

quando se usou como critério para definir indivíduo esquistossomótico, resultados do 

exame coproparasitológico. Provavelmente, essa diferença foi provocada pelas 
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reações falso positivas observadas nos resultados obtidos pelos métodos ELISA-IgM 

e RIFI-IgM  nos indivíduos do grupo C (Tabela 6, p. 65). 

A especificidade do método de ELISA-Pp, calculada no grupo de indivíduos 

que foram negativos pela sorologia “convencional”, considerados nesta análise como 

indivíduos não esquistossomóticos, foi de 94,7%. Do total de 192 amostras, 132 

foram negativas pelo ELISA-IgM e RIFI-IgM. Dessas, 125 foram negativas e sete 

foram positivas pelo ELISA-Pp (Tabela 6 p. 65).  Esta especificidade foi equivalente 

à obtida quando se empregou como critério o resultado negativo para ovos de S. 

mansoni no exame coproparasitológico para definição do indivíduo não 

esquistossomótico (Tabela 4, p. 63).  

Na análise de concordância realizada com os resultados obtidos pelo ELISA-

Pp e os outros métodos sorológicos, os métodos de ELISA-IgM e RIFI-IgM 

demonstraram uma concordância substancial, com coeficientes Kappa de 0,75 e 

0,74, respectivamente (Tabela 7, p. 66). Estes métodos sorológicos foram 

desenvolvidos para detectar anticorpos IgM contra antígenos e estruturas 

polissacarídicas associados ao tubo digestivo do verme que foram purificados por 

precipitação e usados no ELISA-IgM (DEELDER & KORNELLIS, 1980) ou fixado por 

solução de Rossman`s e usados na RIFI-IgM (NASH, 1978); o ELISA-Pp foi 

desenvolvido para detectar anticorpos da classe IgG e IgM utilizando peptídeos 

sintéticos de acordo com a seqüência de aminoácidos da catepsina B e da fase de 

leitura aberta do clone ET03, como antígeno. Em razão disto, torna-se questionável 

uma comparação de concordância entre os resultados desses métodos sorológicos. 

No entanto, o método de ELISA-IgM e a técnica de RIFI-IgM são os testes 

diagnósticos que vêm sendo estudados e avaliados em populações residentes em 

áreas consideradas endêmicas no Estado de São Paulo.  

Analisando-se os “IR” (índices de reatividade) obtidos no ensaio para detecção 

de anticorpos IgG foi possível observar que os mesmos foram significativamente 

mais altos no grupo A (Média = 2.91) que no grupo B (Média = 1.37) (p = 0,0011). 

Os índices de reatividade obtidos pelo ensaio das amostras de soro do grupo A 

distribuíram-se mais dispersadamente, enquanto a maioria dos “IR” originada pelo 

ensaio das amostras de soro do grupo B ficou concentrada na faixa de 1.0 a 2.0 

(Figura 16, p. 67). Isto sugere que os níveis séricos de anticorpos IgG são mais alto 

e variáveis no grupo de pacientes portadores da fase aguda do que nos portadores 

da fase crônica da esquistossomose. De modo geral, os índices de reatividade 
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demonstrados pelas amostras do grupo C (Média = 0,88) foram mais altos que os 

obtidos pelas amostras do grupo D (Média = 0,76) (p = 0,0001).  

Num estudo anterior, realizado por pesquisadores do nosso grupo, foram 

avaliadas as taxas de positividade para a detecção de anticorpos IgG, IgM e IgA em 

amostras de soro coletadas de pacientes com diferentes características clínicas, 

contra a fração Sm31/32, respectivamente catepsina B e asparaginil endopeptidase, 

por meio da técnica de imunoblot (VALLI et al., 1999). Estes autores demonstraram 

que 100% das amostras obtidas de pacientes com esquistossomose aguda e 

somente 10,5% das amostras provenientes de pacientes com esquistossomose 

crônica apresentavam anticorpos IgM contra a fração Sm 31. Baseado nestes 

resultados, foram comparadas as taxas de positividade para a detecção de 

anticorpos IgM nos grupos A, B, C, e D (Figura 17, p. 68). Neste estudo, a taxa de 

positividade para detecção de anticorpos IgM foi sensivelmente maior no grupo A, 

composto por pacientes portadores da esquistossomose aguda, que no grupo de 

pacientes portadores da esquistossomose crônica (P < 0.05).  

Neste estudo, foi discutido a possibilidade de competição dos anticorpos IgG 

pelos mesmos epítopos aos quais os anticorpos IgM se ligariam. Entretanto, não foi 

possível testar experimentalmente esta possibilidade em decorrência do pequeno 

volume das amostras do grupo A. Assim, foi realizada uma análise de regressão 

linear, que demonstrou uma fraca correlação positiva entre os níveis de anticorpos 

IgG e IgM, medidos por meio dos “IR” obtidos  pelo ELISA-Pp nas amostras dos 

pacientes portadores de fase aguda da esquistossomose (r = 0,459  p = 0,0289). 

Foram observadas várias amostras com “IR” para detecção de IgG acima de 4.0, 

com “IR” para detecção de anticorpos IgM abaixo de 1.0. Outras com “IR” para 

detecção de anticorpos IgG entre 1.0 a 3.0 com “IR” para detecção de anticorpos 

IgM nesta mesma faixa. Por outro lado, houve uma amostra que foi negativa para 

detecção de anticorpos IgG, mas foi positiva para detecção de anticorpos IgM pelo 

método de ELISA-Pp (Apêndice H, p. 98).  

No grupo B, a única amostra que foi considerada positiva para pesquisa de 

anticorpos IgM foi positiva para todos os outros métodos sorológicos, entretanto não 

foi possível obter informações clínicas desse paciente.  

Semelhantemente ao que ocorreu com a positividade para detecção de 

anticorpos IgG nos grupos C e D, a positividade para detecção de anticorpos IgM 

também foi discretamente maior no grupo C do que no grupo D (p = 0,00166). A 
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única amostra que foi positiva para anticorpos IgM no grupo C foi também positiva 

para pesquisa de anticorpos IgG pelo ELISA-Pp, sendo negativa para os outros 

métodos sorológicos. Já no grupo D, das duas amostras que foram positivas para 

IgM, uma foi positiva para todos os outros métodos sorológicos usados neste estudo, 

embora, não foi possível obter informações clínicas deste indivíduo. Estes resultados 

indicam que este indivíduo foi um falso negativo pelo exame coproparasitológico ou 

era um portador da esquistossomose recente e que não apresentava ovos do 

parasita nas fezes naquele momento. A outra amostra do grupo D, foi positiva 

somente para pesquisa de anticorpos IgM pelo ELISA-Pp, embora com um “IR” 

bastante pequeno (1,14). Numa eventual rotina, esta amostra poderia ser 

considerada inconclusiva, havendo necessidade de coletar nova amostra, 

possibilitando obter maiores informações clínicas laboratoriais desse indivíduo.  
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6 –  CONCLUSÕES 
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1 – Os peptídeos P1, P2, P3, P6 e P7 demonstraram potencial para o 

imunodiagnóstico da esquistossomose mansoni, quando foram usados isoladamente 

para sensibilizar, usando a estratégia 2, placas Costar 3590 e testados pelo método 

imunoenzimático de ELISA para detecção de anticorpos. 

 

2 – A mistura de peptídeos sintéticos, P1, P2, P3, P6 e P7, foi utilizada como 

antígeno no método imunoenzimático de ELISA-Pp, desenvolvido para diagnóstico 

laboratorial da esquistossomose mansoni.   

 

3 – A sensibilidade de 86,6%, apresentada pelo ELISA-Pp, foi boa, mas inferior aos 

índices demonstrados pelos métodos sorológicos de ELISA-IgM, RIFI-IgM e ELISA-

IgG.  

 

4 – Os índices de especificidade (94,2%) e de eficácia diagnóstica (81,0%) do 

ELISA-Pp foram superiores aos apresentados pelos métodos sorológicos de ELISA-

IgM, RIFI-IgM e ELISA-IgG. 

 

5 – As amostras de soro dos pacientes com esquistossomose na fase aguda 

apresentaram “IR” superiores às amostras provenientes de pacientes na fase crônica 

(p=0,0011), sugerindo níveis séricos de anticorpos IgG mais elevados nos primeiros. 

 

6 – O ELISA-Pp foi capaz de detectar anticorpos IgM em 52.1% dos pacientes com 

esquistossomose aguda.  

 

8 – A aplicabilidade do método de ELISA-Pp nos programas de controle da 

esquistossomose precisa ser mais bem avaliada através de estudos 

soroepidemiológicos em áreas endêmicas com diferentes características 

epidemiológicas. 
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APÊNDICES 

 
Apêndice A – Símbolos dos aminoácidos mais usados na síntese química 

Símbolo de uma letra Símbolo com três letras Nome do Aminoácido 

D Asp Ácido Aspártico 
E Glu Ácido Glutâmico 
A Ala Alanina 
R Arg Arginina 
N Asn Asparagina 
C Cys Cisteína 
F Phe Fenilalanina 
G Gly Glicina 

Q Gln Glutamina 
H His Histidina 
I Ile Isoleucina 
L Leu Leucina 
K Lys Lisina 
M Met Metionina 
P Pro Prolina 
S Ser Serina 
Y Tyr Tirosina 
T Thr Treonina 
W Trp Triptofano 
V Val Valina 
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Apêndice B – Seqüência de aminoácidos da catepsina B, segundo Klinkert et 
al. (1989). 
MLTSILCIASLITFLEAHISVKNEKFEPLSDDIISYINEHPNAGWRAEKSNRFHS 

LDDARIQMGARREEPDLRRKRRPTVDHNDWNVEIPSNFDSRKKWPGCKSIA 

TIRDQSRCGSCWSFGAVEAMSDRSCIQSGGKQNVELSAVDLLTCCESCGLG 

CEGGILGPAWDYWVKEGIVTASSKENHTGCEPYPFPKCEHHTKGKYPPCGS 

KIYNTPRCKQTCQRKYKTPYTQDKHRGKSSYNVKNDEKAIQKEIMKYGPVEA 

SFTVYEDFLNYKSGIYKHITGEALGGHAIRIIGWGVENKTPYWLIANSWNEDW 

GENGYFRIVRGRDECSIESEVIAGRIN                                                                 
As seqüências com letras destacadas em azul, verde e vermelho correspondem aos peptídeos  
P1, P2 e P3, respectivamente. 
 

 

Apêndice C – Seqüência de aminoácidos da HSPSm-70 segundo Neumann et 
al. (1992) 
MPNAIGIDLGTTYSCVGVFQHGKVEIIANDQGNRTTPSYVAFTDSERLIGDGAKN

QVAMNPTNTVFDAKRLIGRRFDDPSVQSDMKHWPFEVTQVGGKLKICVEYKG
EKKMFSAEEISSMVLTKMKEVAESYLGRTVSDAVITVPAYFNDSQRQATKDAG

AIAGLNVLRIINEPTAAAIAYGLDKKVGGERNVLIFDLGGGTFDVSILTIEDGIFEVK

STAGDTHLGGEDFDNRMVDHFVKEFQKKYNKDIRSNKRALRRLRTACERAKRT

LSSSAQTNLEIDSLCDGTDFYTVITRARFEELNADLFRGTLDPVEKALRDAKMDK

SQIHDIVLVGGSTRIPKVQKLLQDFFNGKELNKSINPDEAVAYGAAVQAAILSGE

KCEAVQDLLLLDVAPLSLGLETAGGVMTALIKRNTTIPTKQTQTFTTYSDNQPGV

LIQVFEGERALTKDNNLLGKFELSGIPPAPRGTPQIEVTFDIDANGILNVSAVDKG

TGKQNKITITNDKGRLSKEEIERMVADADKYKAEDEKQRDRVSAKNSLESYVYT

MKQQVEGELKEKIPESDRQVIISKCEDTISWLDVHQSAEKHEYESKREELEKVC

APIITKVYQAGGMPGGMHEASGAGGGSGKGPTIEEVD 
A seqüência com letras destacadas em azul corresponde ao peptídeo P4. 
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Apêndice D – Seqüência de aminoácidos do CCA, segundo Abdeen et al. 1999. 

MTFDFMLKYSFDKVMDDVQLLVSRLRAREESVDILRQQLCKLQAQLLSMRQ

CQETILEFDEFSKRVSNQPKGPLIICLAAENKQLEQLKIENKTLRNSLDHQTAL

DMIMTKYRGQISKLMRTYQVEHLVQSVINPDNNENRCIKSFYPGKSVNTPST

NSIDSQSVSQKSNSGKVDEITDGISQSLTEQFTTVASIVRDVTDRGDAYATEL

EEELHRLRSENAGLREILMISSDCCPDTNSNDCVLPPVSLPNKDSIQHESSSL

SSIQSGRFHFLDEDSSSIHLPGIDECLSSVNVNEDSFLYNIPNPSDDSSNSGTI

SGNHSDEDSDE DDNTVYEVAM NQMINSL 
A seqüência com letras em azul corresponde ao peptídeo P5. 

 

 

 

 

 
Apêndice E – Seqüência de aminoácidos da fase de leitura aberta do clone ET 03, 
segundo Valli (2001). 
 
MCIFHRQFCETKLIVLCRIFSNTHFCGCILICLTVESLAIIILLKCAQVCIKISIGN 
As seqüências com letras destacadas em azul e verde correspondem aos peptídeos P6 e P7, 
respectivamente. 
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Apêndice F – Índices de reatividade obtidos pelo ELISA-Pp, com diferentes diluições 
do soro padrão positivo em diferentes dias de reação, para verificação da 
reprodutibilidade interensaio. 

 Diluições do soro padrão positivo  
Dias de 
Reação LR do Dia 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 

12/12/03 0.171 2.51 1.67 1.08 0.77 0.37 0.31 

16/12/03 0.226 2.40 1.46 1.01 0.69 0.35 0.43 

20/04/04 0.200 3.12 2,46 1.19 0.79 0.62 0.46 

31/08/04 0.193 3.30 2.20 1.32 0.89 0.63 0.35 

14/09/04 0.184 2.87 1.90 1.26 0.90 0.70 0.56 

Média 0.195 2.84 1.94 1.17 0.81 0.53 0.42 

Desvio 
Padrão 

0,021 0.38 0.40 0,13 0,16 0,09 0.10 

Coeficiente 
de Variação 
     (%) 

2.1 13.4 20.6 11.1 19.8 17.0 23.8 

 

 
Apêndice G – Positividade pelos diferentes métodos sorológicos para cada subgrupo 
de amostras obtidas de indivíduos portadores de um parasita específico. 
 

                                             Métodos Sorológicos 
  ELISA-Pp ELISA-IgM RIFI-IgM  ELISA-IgG Parasitas 
n  P % P % P %  P % 

Ascaris lumbricoides 7  2 28.6 3 42.9 2 28.6  2 28.6 

Trichuris trichuria 27  3 11.1 8 29.6 9 33.3  15 55.6 

Ancilostomatidae 9  1 11.1 2 22.2 2 22.2  6 66.6 

Enterobius vermiculares 2  0 0 1 50.0 1 50.0  0 0 

Hymenolepis diminuta 1  0 0 0 0 0 0  0 0 

Entamoeba coli 5  1 20.0 1 20.0 1 20.0  2 40.0 

Endolimax nana 1  0 0 0 0 0 0  0 0 

Giardia duodenalis 4  0 0 0 0 0 0  0 0 

Entamoeba histolitica 2  0 0 0 0 0 0  0 0 

Entamoeba bustschlii 2  1 50.0 1 50.0 1 50.0  2 100.0 

Blastocystis hominis 1  0 0 0 0 0 0  0 0 

n= número de positivos 
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Apêndice H – Resultados obtidos pelos métodos sorológicos no grupo A 
                                                          

Métodos Sorológicos 

Número ELISA-Pp-IgG ELISA-Pp-IgM ELISA-IgM RIFI-IgM ELISA-IgG 
1 4,91 3,80 2,11 + 2,18 
2 2,87 2,13 1,92 + 1,68 
3 0,50 0,91 1,52 Fraco 1,01 
4 0,53 0,77 0,70 Fraco 2,36 
5 5,31 6,80 1,12 Fraco 1,20 
6 2,66 0,82 1,43 + 1,29 
7 5,56 1,53 1,47 + 2,46 
8 4,66 1,95 2,20 + 1,73 
9 2,41 2,30 2,08 + 1,28 
10 1,93 1,20 1,56 + 1,41 
11 4,07 0,67 1,53 + 2,20 
12 4,11 0,88 2,80 + 3,87 
13 1,25 0,88 1,82 + 3,46 
14 2,91 0,91 1,79 + 1,60 
15 3,09 1. 36 1,40 + 3,38 
16 3,20 1,14 1,78 + 1,39 
17 1,25 1,11 1,86 + 2,71 
18 2,81 1,18 1,65 + 1,83 
19 2,35 0,76 2,22 + 3,45 
20 3,20 0,88 1,91 + 2,53 
21 5,77 1,71 1,96 + 2,01 
22 4,79 0,78 2,17 Fraco 1,67 
23 0,67 1,05 2,00 Fraco 3,51 

Os resultados dos métodos imunoenzimáticos de ELISA estão expressos em “IR”, e os da reação de 
imunofluorescência estão em cruzes ou reação fraca (fraco) 
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Apêndice I – Resultados obtidos pelos métodos sorológicos no grupo B 
 

        Métodos Sorológicos 
Número ELISA-Pp-IgG ELISA-Pp-IgM ELISA-IgM RIFI-IgM ELISA-IgG 

1 1,21 0,76 1,55 + 2,83 
2 1,22 0,79 1,39 + 5,80 
3 2,71 0,84 1,82 + 1,93 
4 1,38 0,12 0,88 Fraco 3,25 
5 1,17 0,71 0,66 - 2,04 
6 3,74 0,92 1,62 + 1,72 
7 1,65 0,76 1,73 + 3,36 
8 1,66 0,91 1,94 Fraco 6,35 
9 0,90 0,74 2,27 + 1,80 
10 4,31 0,82 1,23 + 9,41 
11 0,61 0,07 1,10 + 5,79 
12 1,09 0,62 1,63 - 2,23 
13 1,36 1,04 1,50 + 3,91 
14 3,51 0,94 1,78 Fraco 2,56 
15 1,10 0,89 0,94 Fraco 1,15 
16 0,90 0,90 1,57 + 3,06 
17 1,61 0,79 0,79 + 5,54 
18 1,09 0,70 1,52 + 3,23 
19 0,79 0,61 2,09 + 10,97 
20 1,30 0,74 2,03 ++ 11,74 
21 1,48 1,05 1,59 Fraco 13,37 
22 1,72 0,94 1,80 Fraco 12,15 
23 1,86 2,33 3,17 + 7,26 
24 1,19 0,79 1,21 Fraco 2,45 
25 1,19 0,96 2,05 ++ 3,56 
26 2,28 1,05 2,77 ++ 9,03 
27 1,58 0,71 2,13 ++ 7,73 
28 1,47 1,04 1,73 + 3,13 
29 1,47 0,90 1,06 Fraco 2,40 
30 1,27 0,63 2,99 ++ 5,17 

Os resultados dos métodos imunoenzimáticos de ELISA estão expressos em “IR”, e os da reação de 
imunofluorescência estão em cruzes ou reação fraca (fraco) 
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Apêndice  J – Resultados obtidos pelos métodos sorológicos no grupo C 
 

Métodos Sorológicos 

Número ELISA-Pp-IgG ELISA-Pp-IgM ELISA-IgM RIFI-IgM ELISA-IgG 
1 0,93 0,50 0,68 - 1,05 
2 1,02 0,61 0,72 - 0,68 
3 0,74 0,70 0,61 - 1,28 
4 0,84 0,56 0,51 - 0,71 
5 0,92 0,67 0,53 - 0,67 
6 0,75 0,55 0,65 - 0,81 
7 1,28 0,58 1,41 - 0,82 
8 0,96 0,91 0,74 - 0,80 
9 0,88 0,95 0,73 - 0,78 
10 1,51 0,88 1,35 Fraco 3,99 
11 0,95 0,87 0,57 - 0,63 
12 0,72 1,05 0,51 - 0,54 
13 0,68 0,79 0,49 - 0,58 
14 0,79 1,03 0,57 - 0,67 
15 1,08 0,90 1,13 - 1,78 
16 1,03 0,81 0,67  1,79 
17 0,90 0,68 0,78 - 1,52 
18 0,86 0,89 1,01 Fraco 1,48 
19 1,56 0,87 1,64 2+ 3,20 
20 0,65 0,76 0,94 - 3,52 
21 0,69 0,99 1,77 1+ 1,29 
22 1,27 1,39 0,78 - 0,84 
23 0,6 0,91 0,64 - 0,86 
24 0,97 0,86 0,83 - 2,40 
25 0,88 0,70 1,29 + 1,82 
26 0,71 0,97 0,54 - 0,47 
27 1,02 1,03 0,89 - 1,20 
28 0,87 0,71 0,52 - 0,74 
29 0,85 0,76 1,14 2+ 1,38 
30 0,78 0,71 0,98 1+ 1,52 
31 0,96 1,03 1,40 1+ 1,03 
32 0,77 0,83 0,91 1+ 2,12 
33 0,79 0,96 1,19 1+ 1,55 
34 0,82 0,86 0,41 - 0,78 
35 0,95 0,89 0,46 - 0,63 
36 1,02 0,77 0,39 - 1,03 
37 0,75 0,68 1,19 1+ 1,45 
38 0,80 0,63 0,36 - 0,68 
39 1,49 0,97 1,18 1+ 0,99 

Os resultados dos métodos imunoenzimáticos de ELISA estão expressos em “IR”, e os da reação de 
imunofluorescência estão em cruzes ou reação fraca (fraco) 
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Apêndice L – Resultados obtidos pelos métodos sorológicos no grupo D 
 

 Métodos Sorológicos 

Número ELISA-Pp-IgG ELISA-Pp-IgM ELISA-IgM RIFI-IgM ELISA-IgG 
1 0,69 0,59 0,74 - 0,77 
2 0,88 0,80 0,94 - 0,79 
3 0,63 0,50 1,59 + 1,83 
4 0,77 0,78 0,95 - 0,61 
5 0,95 0,61 0,78 + 1,72 
6 0,57 0,46 0,77 - 0,61 
7 0,74 0,55 0,68 - 0,71 
8 0,88 1,02 0,88 - 0,75 
9 0,74 0,67 0,94 - 0,59 
10 0,66 1,14 0,97 - 0,59 
11 0,43 0,40 0,47 - 0,57 
12 0,67 0,46 0,55 - 0,58 
13 1,23 0,90 0,87 - 0,70 
14 0,61 0,47 0,63 - 0,66 
15 0,65 0,66 0,95 - 0,98 
16 0,61 0,39 0,58 - 0,62 
17 0,75 0,57 0,60 - 0,76 
18 0,83 0,72 1,01 - 0,70 
19 0,92 0,61 0,82 - 1,24 
20 0,56 0,45 0,50 - 0,50 
21 1,06 0,70 0,91 - 0,76 
22 0,80 0,81 0,95 - 0,60 
23 0,57 0,49 0,54 - 0,72 
24 0,63 0,54 0,62 - 0,63 
25 0,68 0,61 0,68 - 0,75 
26 1,07 0,41 0,62 - 0,75 
27 0,80 0,49 0,80 - 0,59 
28 0,62 0,71 0,82 - 1,97 
29 0,59 0,44 0,54 - 0,59 
30 0,86 0,71 0,74 - 0,55 
31 0,64 0,71 0,97 - 0,67 
32 0,68 0,44 0,92 - 0,59 
33 0,57 0,61 0,62 - 0,58 
34 0,64 0,82 0,82 - 0,83 
35 0,55 0,29 0,60 - 0,54 
36 0,76 0,56 0,55 - 0,54 
37 0,51 0,29 0,42 - 0,45 
38 0,87 0,54 0,57 - 0,59 
39 0,63 0,33 0,53 - 0,62 
40 0,82 0,93 0,89 - 0,97 
41 0,83 0,61 0,82 - 0,46 
42 0,64 1,01 1,15 - 0,74 
43 0,60 0,50 0,49 - 0,55 
44 0,83 1,02 0,88 - 0,62 
45 0,66 0,64 0,56 - 0,42 
46 0,95 0,88 0,79 - 0,52 
47 0,72 0,47 0,68 - 0,76 
48 0,93 0,54 0,77 - 0,94 
49 0,84 0,76 0,99 - 0,95 
50 0,88 0,85 0,92 - 0,53 

Os resultados dos métodos imunoenzimáticos de ELISA estão expressos em “IR”, e os da reação de  
imunofluorescência estão em cruzes ou reação fraca (fraco) 
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Cont. do apêndice L 

 Métodos Sorológicos 
Número ELISA-Pp-IgG ELISA-Pp-IgM ELISA-IgM RIFI-IgM ELISA-IgG 

51 1,01 0,56 0,65 - 0,57 
52 0,81 0,94 0,69 - 0,57 
53 0,71 0,69 0,52 - 0,53 
54 0,64 0,75 0,47 - 0,43 
55 0,53 0,59 0,57 - 0,74 
56 0,69 0,64 0,66 - 0,70 
57 0,76 0,59 0,69 - 0,62 
58 0,99 0,66 0,87 - 0,60 
59 0,76 0,63 0,58 - 0,50 
60 0,59 0,59 0,59 - 0,53 
61 0,71 0,58 0,64 - 0,73 
62 0,76 0,79 0,62 - 0,57 
63 0,63 0,82 0,71 - 0,64 
64 0,60 0,47 0,80 - 0,49 
65 0,53 0,43 0,73 - 0,64 
66 0,73 0,84 0,88 - 0,65 
67 0,65 0,88 0,92 - 0,69 
68 0,73 0,63 0,76 - 0,65 
69 0,74 0,66 0,73 - 0,68 
70 0,87 0,91 0,79 - 0,77 
71 0,88 0,91 1,00 - 0,61 
72 0,68 0,98 0,87 - 0,73 
73 0,81 0,37 0,68 - 0,94 
74 0,60 0,50 0,62 - 0,88 
75 1,77 1,92 2,40 Fraco 1,12 
76 0,83 0,49 0,88 - 0,63 
77 0,89 1,00 0,77 - 0,71 
78 0,77 0,38 0,50 - 0,73 
79 0,67 0,63 0,64 - 0,61 
80 0,85 0,65 0,98 - 1,04 
81 0,79 0,55 0,73 - 0,78 
82 0,96 0,91 1,06 - 0,94 
83 0,68 0,63 0,58 - 0,58 
84 0,87 0,57 0,48 - 0,62 
85 0,87 0,86 0,56 - 0,67 
86 0,69 0,76 0,46 - 0,62 
87 0,73 0,68 0,46  0,93 
88 0,87 0,68 0,52 - 2,27 
89 0,99 0,99 0,62 - 3,98 
90 1,00 0,64 0,67 - 2,41 
91 0,95 0,96 0,66 - 0,61 
92 0,77 0,90 0,63 - 0,88 
93 0,90 0,96 0,67 - 0,64 
94 0,97 0,80 0,52 - 0,56 
95 1,32 0,87 0,76 - 0,71 
96 0,74 0,83 0,73 - 1,54 
97 0,78 0,61 0,96 - 3,81 
98 0,82 0,74 0,61 - 7,04 
99 0,99 0,85 0,88 - --- 

100 0,90 0,77 1,88 - 12,06 
Os resultados dos métodos imunoenzimáticos de ELISA estão expressos em “IR”, e os da reação de  
imunofluorescência estão em cruzes ou reação fraca (fraco) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

103  

 
 

Apêndice N – Soluções e reagentes usados neste trabalho de pesquisa. 
 
1 - Solução Tris-Salina pH 7.5  

Tris(hidroximetil)aminometano --------------------------       1.2 g 
NaCl ------------------------------------------------------------       9.0 g 
Água destilada-------------qsp------------------------------ 1.000 mL 
  
2 - Solução Cromógena para “Dot-blot”  

4-cloro1-naftol ------------------------------------------------      3 mg 
Solução Tris-Salina -----------------------------------------       5 mL 
Metanol --------------------------------------------------------       1 mL 
Peroxido de Hidrogênio -----------------------------------        5 µL 
 
3 - SSTF (solução salina tamponada com fosfato) 0.01 M, pH 7.4 

NaCl-------------------------------------------------------------       8.0 g 
KCl---------------------------------------------------------------       0,2 g 
KH2PO4---------------------------------------------------------       0,2 g 
Na2HPO4-------------------------------------------------------     1.15 g 
H2O-------------------------------qsp-------------------------- 1.000 mL 
  
4 - Solução de Lavagem (SSTF-Tween)  

Tween-20------------------------------------------------------     0,5 mL 
SSTF-----------------------------qsp-------------------------- 1.000 mL 
  
5 - Solução Diluente  

Leite desnatado “Molico”-----------------------------------       1 g 
SSTF-Tween 20 a 0,05%-----qsp------------------------ 100 mL 
  
6 - Solução de Bloqueio dos Sítios Inespecíficos  

Leite desnatado “Molico”-----------------------------------       5 g 
SSTF-Tween 20 a 0,05%------qsp----------------------- 100 mL 
  
7 - Tampão Carbonato/Bicarbonato 0,5 M,  pH 9.6  

Carbonato de Sódio-----------------------------------------     1.59 g 
Bicarbonato de Sódio---------------------------------------     2.93 g 
Azida Sódica--------------------------------------------------      0,2  g 
Água Destilada ------------------qsp------------------------ 1.000 mL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 - Tampão Citrato-Fosfato 0,2 M,  pH 5.0  

 Ácido Cítrico--------------------------------------------------     24.3 g 
 Na2HPO4-12 H2O--------------------------------------------     25.7 g 
 Água Destilada-------------------qsp----------------------- 1.000 mL 
  
 9 - Solução Cromógena usada nos métodos de ELISA 

 Ortofenildiamina (OPD)------------------------------------       2 mg 
 Tampão citrato-fosfato-------------------------------------       5 mL 
 Peroxido de hidrogênio------------------------------------       2 µL 
  


