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RESUMO 

SANTOS, V. A. Caracterização molecular de Giardia spp. provenientes de 
amostras fecais de origem humana do Hospital Universitário – USP – São 
Paulo, pela análise de fragmentos do gene codificador da beta-giardina (bg). 
2011. 54 f. Dissertação (Mestrado em Parasitologia) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  
 

A giardíase é uma doença entérica de alta prevalência particularmente nos países 

em desenvolvimento. Diferentes espécies foram descritas em função de seus 

hospedeiros. A G. duodenalis é a espécie que parasita não só o homem, mas 

também animais domésticos e selvagens. Recentemente, com a aplicação de 

técnicas moleculares, foi possível identificar sete diferentes agrupamentos  sendo 

que cada um deles tem especificidade por determinadas espécies de hospedeiros. 

Estes agrupamentos não podem ser identificados por meio de técnicas 

microscópicas. O conhecimento dos agrupamentos encontrados nas populações 

podem fornecer informações importantes que podem ajudar as autoridades de 

saúde pública compreender os fatores de riscos relacionados às infecções 

intestinais. No presente estudo, amostras de fezes enviadas ao Laboratório de 

Parasitologia do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo foram 

examinados para enteroparasitoses.  Um total de 6.717 amostras de fezes 

analisadas pelos métodos de concentração Hoffman, Ritchie e Sheather com 

positividade 12,5% para um ou mais enteroparasitos. Strongyloides stercoralis foi o 

helminto mais comum, encontrados em 50 indivíduos.  G. duodenalis, o protozoário 

patogênico mais comum e estava presente em 97 indivíduos, sendo que 53,6% das 

infecções por Giardia, as fezes eram normais e apenas 9,2% estavam associados 

com fezes diarréicas. O DNA foi extraído das 97 amostras positivas para Giardia. 

Numa reação em cadeia da polimerase (PCR) o fragmento esperado de DNA foi 

amplificado em 59 amostras. Não houve associação entre o número de cistos e 

PCRs. Das amostras que foram caracterizadas com sucesso 38 pertencia ao 

Agrupamento A e 21 ao Agrupamento B. O conjunto do agrupamento A, 24 eram do 

genótipo AII, 6 eram do AII-3, outros 2 foram como prováveis AII-3 e genótipos 

poderiam ser determinado tanto como AI ou AII. Dos 21 pertencentes ao 

agrupamento B, 7 tinham sequências heterogênicas com picos duplos que não 

incomuns com parasitas deste grupo. Devido ao pequeno número de amostras 

diarréicas, não foi possível associar qualquer conjunto particular com esta patologia.     
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ABSTRACT 

SANTOS, V. A. Molecular characterization of Giardia spp., found in human faecal 
samples examined at the University of São Paulo’s University Hospital, São Paulo, 
Brazil based on point mutations of the gene coding for beta-giardin (bg). 2011. 54 p. 
Masters Thesis (Parasitology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2011 
 
Giardiasis is an enteric disease that is more frequent in developing countries. 

Different species have been described from different hosts, and of these Giardia 

duodenalis occurs in man and domestic and wild animals. Recently molecular 

techniques have been used to identify 7 different assemblages which show varying 

degrees of host specificity. These assemblages cannot be identified using standard 

microscopic techniques. Knowledge of the assemblages found in populations can 

provide important information that can help public health authorities understand the 

risk factors related to intestinal infections.  In the present study faecal samples 

submitted to the Parasitology Laboratory of the University of São Paulo’s University 

Hospital were examined for enteroparasitic infections. A total of 6,717 faecal samples 

were analysed by the Hoffman, Ritchie and Sheater concentration methods and 

12.5% were positive for one or more enteroparasites.  The commonest helminth was 

Strongyloides stercoralis which was found in 50 individuals. The commonest 

pathogenic protozoan was G. duodenalis which was present in 97 individuals. 53.6% 

of the Giardia infections were found in normal stools and only 9.2% were associated 

with diarrheic stools. DNA was extracted from all 97 Giardia positive samples. In a 

polymerase chain reaction (PCR) the expected fragment was amplified from the DNA 

of 59 samples. There was no association with the number of cysts and positive 

PCRs. Of the samples that were successfully characterized 38 belonged to 

Assemblage A and 21 to Assemblage B. Of those belonging to Assemblage A 24 

were genotype AII, 6 were AIII, another 2 were also possible AIII and the genotypes 

of 2 could not be determined as either AI or AII. Of the 21 Assemblage B samples 7 

had heterogenic sequences with two peaks which are not uncommon with parasites 

of this group. Due to the small sample size of diarrheic stools it was not possible to 

associate any particular assemblage with this pathology.  

 

Key words: Giardia duodenalis; β-giardin; molecular characterization; point 

mutations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Giardia é um parasito flagelado que causa giardíase em humanos, animais 

domésticos e selvagens. É uma das causas mais comuns de diarréia por 

protozoários no mundo. Acomete principalmente crianças nos países em 

desenvolvimento, elevando os índices de morbidade. Este organismo peculiar tem 

atraído muito interesse não só devido a sua importância médica, mas também 

veterinária (SPRONG et al., 2009; THOMPSON et al., 2004). 

Inicialmente, a Giardia foi descoberta por Antony Van Leeuwenhoek em 1681, 

quando examinava suas próprias fezes diarréicas em um simples aparelho manual 

de aumento construído por ele mesmo. Em 1859, o parasito foi descrito 

detalhadamente por Wilhelm Duszan Lambl, que encontrou o protozoário nas fezes 

diarréicas de criança, e o nomeou de Cercomonas intestinalis (LAMBL, 18591 apud 

ADAM, 2001).  

Posteriormente, em 1875, C. intestinalis foi observado em coelhos, sendo 

somente em 1882 que o termo para o gênero Giardia foi criado (DAVAINE, 18752 

apud MONIS et al.,  2009).  Em 1882, Kunstler observou o flagelado no intestino de 

girinos e o denominou Giardia agilis, em homenagem ao biólogo francês Alfred Giard 

(KUNSTLER, 18823 apud MONIS et al., 2009). 

De acordo com a descoberta do parasito no hospedeiro, numerosas espécies 

de Giardia foram sendo descritas. Filice, em 1952, publicou um estudo no qual 

sugeria que apenas três espécies deveriam ser reconhecidas de acordo com 

critérios morfológicos: Giardia agilis parasito de anfíbios; Giardia muris parasito de 

roedores e G. duodenalis (sinonímia: G. intestinalis e G. lamblia), parasito de 

diversas espécies de mamíferos, incluindo os seres humanos (FILICE, 19524 apud 

THOMPSON et al., 2000). 

 Em 1987, foi descrito a Giardia psittaci, como parasito de pássaros, 

especialmente periquitos. Logo depois, foi descrita a Giardia ardeae, também 

parasito de pássaros, porém, em especial, de garça azul (ERLANDSEM e 
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BEMRICK, 1990), e a Giardia microti, encontrada em roedores Microtus ochrogaster 

e Ondatra zibethicus (VAN KEULEN et al., 1998). 

Atualmente, os organismos do gênero Giardia são classificados como 

protozoários flagelados pertencentes ao Reino Protista, Filo Sarcomastigophora, 

Classe Zoomastigophora e a Ordem Diplomonadida, sendo considerado o principal 

grupo de parasitos da Família Hexamitidae (THOMPSON et al., 2000). O quadro 1 

reúne as espécies de Giardia reconhecidas atualmente e seus respectivos 

hospedeiros. 

 

Quadro 1 – Espécies de Giardia spp. reconhecidas atualmente e seus respectivos 
hospedeiros. 

Fonte: Adaptado de Thompson, 2004 

 

Giardia spp. é um protozoário eurixeno, de ciclo biológico monoxeno direto, 

que apresenta duas formas evolutivas: o trofozoíto e o cisto (MONIS e THOMPSON, 

2003).  

Os trofozoítos apresentam dimensões de 12 a 15 µm de comprimento por 6 

a 8 µm de largura, simetria bilateral, formato de pêra e possuem dois núcleos, um 

par de axonemas, um par de corpos parabasais, disco adesivo ou disco suctorial e 

quatro pares de flagelos. São encontrados no trato intestinal do hospedeiro na forma 

vegetativa. Podem ser eliminados nas fezes diarréicas, mas não sobrevivem e não 

são capazes de infectar um novo hospedeiro (THOMPSON, 2004).  

Os cistos são elipsóides ou ovóides e medem de 8 a 14 µm de comprimento 

e 7 a 10 µm de largura. Apresentam membrana cística, dois a quatro núcleos, dois 

pares de corpos parabasais e axonemas. São encontrados nas fezes formadas, 

pastosas e também diarréicas, tanto do hospedeiro como no meio ambiente. Podem 

permanecer viáveis por até 60 dias na superfície da água, e resistir aos processos 

Espécies Hospedeiro 

G. duodenalis Homens e mamíferos domésticos e selvagens 

G. agilis  Anfíbios 

G. muris Roedores 

G. ardeae Aves 

G. psittaci Aves 

G. microti Roedores 



 

 

16 

comuns de tratamento da água potável destinada ao consumo humano. Sendo 

assim, a ingestão de água com dejetos fecais contendo esta forma parasitária, é 

uma das principais via de transmissão e disseminação da giardíase (ROBERTSON 

et al., 2010; MONIS e THOMPSON et al., 2003).  

Dentre os surtos epidêmicos (n=325) relatados ao redor do mundo, 

associados à transmissão de protozoários patogênicos através da veiculação 

hídrica, registrados principalmente na América do Norte e Europa, em 40,6% dos 

surtos, estavam relacionados à contaminação de água potável por cistos de G. 

duodenalis, os outros parasitas encontrados foram: Cryptosporidium spp em 50,8%, 

Entamoeba histolytica em 2,8%, Cyclospora cayetanensis em 1,8%, Toxoplasma 

gondii em 0,9%, Isospora belli em 0,9%, Blastocystis spp em 0,6% e outros em 0,3% 

(Figura 1) (KARANIS et al.; 2007). 

 

 

Figura 1 – Protozoários patogênicos através da veiculação hídrica. 
                   Fonte: Adaptado de Karanis et al., 2007. 
 

Em um estudo realizado na Espanha por Carmena et al. (2007), foram 

analisadas amostras de água de torneira (n=82), água não tratada (n=31) e 

tratada(n=26) de pequenas estações de tratamento de água. Os métodos de 

tratamento utilizados foram o de cloração e/ou filtração rápida. Os resultados foram 

positivos para cistos de Giardia em 26,8% em água de torneira, 42,5% em água não 

tratada e 19,2% em água tratada.   
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A infecção no hospedeiro é iniciada quando o cisto é transmitido de forma 

direta, pelo contato pessoa-pessoa, ou indireta pela via fecal-oral, principalmente por 

alimentos ou água contaminados. 

Após a ingestão do cisto, o desencistamento é iniciado no meio ácido do 

estômago e completado no duodeno e jejuno. Cada cisto libera dois trofozoítos que 

se aderem à parede do intestino e passam a se alimentar por pinocitose, e a se 

reproduzir assexuadamente por divisão binária. Isto pode levar a alguns sintomas 

como diarréia e má absorção (CACCIÒ et al., 2005; THOMPSON et al., 2000).  

No jejuno, em direção ao cólon, alguns trofozoítos transformam-se em cistos. 

Em seguida são eliminados de maneira intermitente nas fezes do hospedeiro, 

permanecendo no ambiente e dando continuidade ao ciclo biológico ao infectar um 

novo hospedeiro (Figura 1) (ADAM, 2001; MONIS e THOMPSON., 2003; 

ROBERTSON et al., 2010).  

Um indivíduo infectado pode liberar até 2x106 cistos por grama de fezes. A 

quantidade necessária para causar infecção é de 10 a 100 cistos, e o período de 

incubação pode variar entre 3 a 25 dias (SMITH et al., 2006). 

 

 

Figura 2 - Ciclo de vida do parasito Giardia spp.  
                 Fonte: Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention, 2011. Acessado 

em 11 de junho de 2011. 
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 As manifestações clínicas da giardíase são bastante variáveis, podendo 

haver portadores assintomáticos, que atuam como importante reservatório na 

disseminação do parasito. Os sintomas mais frequentes são diarréia aguda ou 

crônica, desidratação, dor abdominal, náuseas, vômitos, flatulência e perda de peso. 

(CACCIÒ e RYAN., 2008; SAVIOLI et al., 2006). A severidade da doença é 

determinada pelo número de cistos ingeridos, virulência do parasito, idade, estado 

nutricional e imunológico do hospedeiro.   

 A diarréia é a manifestação mais comum, podendo ser aguda, intermitente 

ou crônica e autolimitada ou persistente. As fezes pastosas ou diarréicas são 

malcheirosas e podem conter muco e/ou gordura, mas raramente pus ou sangue 

(CACCIÒ et al., 2008; FAUBERT, 2000; SCOTT et al., 2002; REY.2008). 

 A giardíase tem a sua maior incidência entre indivíduos mais jovens, 

principalmente entre os grupos populacionais que apresentam condições de higiene 

precárias, e em instituições fechadas como, por exemplo, creches e orfanatos 

(MACHADO et al., 1999; MOHAMMED-MAHDY et al., 2009). 

 Em setembro de 2004 a giardíase foi incluída na “Iniciativa de Doenças 

Negligenciadas” da Organização Mundial da Saúde, que tem como objetivo buscar 

estratégias de controle para doenças que ocorrem principalmente nos países em 

desenvolvimento (SAVIOLI et al., 2006).  

 A prevalência de giardíase humana é de 2 a 7% na Europa e América do 

Norte, podendo atingir valores como 40% nos países em desenvolvimento. A sua 

distribuição é global, contando com 200 milhões de casos sintomáticos na Ásia, 

África e América Latina, com a incidência de 500 mil novos por ano (SOUSA et al., 

2006; THOMPSON; MONIS, 2004; WHO, 1996). Valores de prevalência próximos 

aos referidos acima foram reportados por Almeida e colaboradores que relataram 

valores entre 2 e 5% em países desenvolvidos e de 20 e 30% em países em 

desenvolvimento para essa parasitose  (ALMEIDA et al., 2006). 

Pesquisas recentes demonstraram a presença deste parasita em crianças de 

vários Estados brasileiros. Estudos sobre a prevalência de enteroparasitas em 

creches da cidade de Botucatu, São Paulo, demonstrou que 53,4% das crianças 

analisadas apresentavam positividade para algum parasito, sendo que 

aproximadamente 26,9% delas eram portadoras de G. duodenalis (DE CARVALHO 

et al., 2006). 
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Mascarini e Donalisio (2006) realizaram estudos em crianças 

institucionalizadas em creches no Estado de São Paulo. Constataram que G. 

duodenalis, apresentou diferença quanto à sua distribuição dentro das famílias com 

alta e baixa distribuição de renda, sendo maior em famílias de baixo poder aquisitivo, 

assim como entre as crianças cujas mães possuíam baixo nível de escolaridade. A 

prevalência foi maior na faixa etária entre 2 a 6 anos do que na faixa etária de 0 a 2 

anos.  

Pittner et al. (2007) realizaram estudos sobre a prevalência de 

enteroparasitoses em escolares do estado do Paraná e G. duodenalis foi detectada 

em 50,73% das amostras de fezes.  

 No Rio de Janeiro, pesquisadores verificaram a frequência de 

enteroparasitos em 218 crianças com diarréia aguda e desidratação, sendo que G. 

duodenalis foi detectada em 4,7% das amostras fezes (CARVALHO-COSTA et al., 

2007). 

Pereira et al. (2007) determinaram a prevalência de G. duodenalis  em 

crianças internadas com diarréia em hospitais de Goiânia (GO), onde  foi detectada 

positividade em 9,9% das amostras de fezes. Em Minas Gerais, Machado et al. 

(2008), verificaram a ocorrência de G. duodenalis em 27,5% das fezes das crianças 

avaliadas. Matos et al. (2008) realizaram estudo transversal na estado da Bahia e 

detectaram G. duodenalis em fezes de 13,5% das 629 crianças participantes. 

Em Presidente Bernardes (SP), Tashima et al. (2009), realizaram uma 

pesquisa com crianças na idade pré-escolar, e detectaram G. duodenalis em 16% 

das amostras de fezes. Foram analisadas também amostras de fezes de familiares 

das crianças e dos funcionários da creche. Algumas mães e irmãos eram portadores 

da parasitose. No entanto, com a aplicação da técnica de RAPD (Random Amplified 

Polymorfhic DNA), que permite o estudo de acordo com grupos genéticos, foi 

possível concluir que as crianças provavelmente haviam sido infectadas durante a 

permanência na creche, pelo contato interpessoal, já que a maioria dos casos foi 

agrupado em um dos três grupos genéticos encontrados, e os isolados dos 

familiares nos outros dois grupos genéticos. 

 Por fim, um grupo de pesquisadores em Uberlândia (MG) ao analisar 

amostras de fezes de 133 crianças que frequentavam creche, detectaram G. 

duodenalis em 19,2% delas (GONÇALVES et al., 2011).   
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 A G. duodenalis tem sido considerada um parasito re-emergente devido ao 

seu crescente papel em surtos de diarréia em crianças pré-escolares, e pelas altas 

taxas desse protozoário em animais como bezerros, cães, gatos e animais silvestres 

(THOMPSON et al., 2000). 

 A aplicação de técnicas moleculares em estudos epidemiológicos mostrou a 

existência de quatro ciclos de transmissão do protozoário (figura 2). A interação 

entre os ciclos poderia ocasionar uma zoonose (HUNTER e THOMPSON, 2005; 

MONIS et al., 2009). 

 Alguns pesquisadores confirmam que a G. duodenalis apresenta um potencial 

para comportar-se como um agente causador de zoonose. Porém, evidências 

diretas para o envolvimento da transmissão zoonótica ainda são escassas (MONIS 

et al., 1998; THOMPSON et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Quatro principais ciclos de transmissão de G. duodenalis.  
 Fonte: Adaptado de Monis et al.; 2009. 

 

Hunter e Thompson (2005), revisaram estudos de casos clínicos, realizados 

no início da década de 90 relacionados a giardíase, sendo oito em países 

desenvolvidos. Nestes, observaram que os eventos mais frequentes associados à 

parasitose eram: viagens, natação em águas superficiais, ingestão de água 
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contaminada e contato com crianças que usavam fraldas. Nos cinco trabalhos 

realizados em países em desenvolvimento, os autores verificaram que os resultados 

apontaram a falta de saneamento básico e higiene pessoal, como os principais 

indicadores de risco para a giardíase. No geral, tais resultados sugerem que a 

transmissão zoonótica não é a principal maneira de disseminação da giardíase. 

O método de diagnóstico para a giardíase em amostra de fezes é a 

microscopia, através do exame direto ou técnicas de concentração com a 

sensibilidade estimada entre 50 e 70%. A vantagem dessa técnica é que permitir 

detectar vários parasitas ao mesmo tempo. Entretanto, a sensibilidade do exame 

depende da habilidade (experiência) do microscopista ((BURKE et al., 1975; 

JOHNSTON et al., 2003; REY, 2008; SCHUURMAN et al., 2007). 

Além da microscopia, métodos imunológicos baseados na coloração com 

anticorpos fluorescentes e ensaios imunoenzimáticos têm sido utilizados na rotina 

laboratorial no diagnóstico dessa parasitose (MANK et al., 1997; JOHNSTON et al., 

2003; SCHUURMAN et al., 2007). 

Staat et al. (2011), realizaram estudo com amostras de fezes de 730 crianças 

provenientes de adoção internacional nos Estados Unidos, dando ênfase a 

importância das amostras seriadas (1 a 3 amostras coletadas com intervalo de 48 a 

72 horas), no intuito de  promover o aumento na possibilidade de identificação do 

parasita. Detectaram G. duodenalis em 19% das amostras. Nesse mesmo estudo 

realizaram exames pareados entre o teste parasitológico (TP) e a fluorescência 

direta (DFA). Os autores concluíram que, quando a fluorescência direta (DFA) foi 

considerada como método padrão ouro, o teste parasitológico (TP) teve 83% de 

sensibilidade e 99% de especificidade e, quando invertido, ou seja, o teste 

parasitológico (TP) como método padrão ouro, a fluorescência direta (DFA) teve 

93% de sensibilidade e 96% de especificidade. 

 A taxonomia da G. duodenalis ainda está sendo discutida. Geralmente é 

aceita como uma espécie complexa, indistinguível morfologicamente, mas passível 

de diferenciação por meio da aplicação de ferramentas moleculares, em sete 

agrupamentos (assemblages) distintos, classificados de A a G (CACCIÒ et al., 2005; 

THOMPSON e MONIS, 2004). 

 Até hoje, apenas os agrupamentos A e B têm sido detectados em humanos 

e em outros mamíferos, sendo considerados potencialmente zoonóticos (APPELBEE 
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et al., 2005; LALLE et al., 2005; SOUZA et al., 2007; SPRONG et al., 2009; 

VOLOTAO et al., 2007). 

Agrupamento A é um agrupamento cujos isolados podem ser divididos em 

três diferentes subgrupos, denominados sub-assemblages: AI, abrangendo um 

conjunto de amostras provenientes de humanos e animais; AII, consistindo 

inteiramente de isolados de origem humana; AIII, recentemente reportado apenas 

em animais ungulados (CACCIÒ et al., 2008 ;CACCIÒ e RYAN, 2008; THOMPSON 

et al., 2000, 2004). 

Agrupamento B compreende principalmente os subgrupos BIII e BIV, 

abrangendo isolados predominantemente humanos com algumas amostras de 

origem animal (MONIS et al., 1999; MONIS e THOMPSON, 2003; THOMPSON, 

2004). Porém, alguns autores não confirmam essa subdivisão (SOUZA et al., 2007; 

WIELINGA e THOMPSON, 2007; VAN DER GIESSEN et al., 2006). 

Agrupamentos C e D são detectados em cães, coiotes e ratos domésticos 

(APPELBEE et al., 2005) e o agrupamento E, nomeado também de genótipo 

livestock, é encontrado em bovinos, porcos, carneiros, cabras e alpacas (MONIS e 

THOMPSON, 2003; THOMPSON e MONIS, 2004). 

Agrupamento F é isolado somente de gatos domésticos (APPELBEE et al., 

2005) e o agrupamento G é encontrado apenas em ratos domésticos (MONIS e 

THOMPSON, 2003; THOMPSON e MONIS, 2004).  

Recentemente o agrupamento H encontrado em animal marinho (foca 

cinzenta) (NESSELQUIST et al., 2010). O quadro 2 mostra os oito agrupamentos de 

G. duodenalis e seus respectivos hospedeiros. 
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Quadro 2 – Agrupamentos de G. duodenalis e seus respectivos hospedeiros 

Genótipo Hospedeiro 

Agrupamento A 
Humanos, primatas, animais de produção, cavalos, cães, gatos, 

porcos, veado, alce e castores 

Agrupamento B 
Humanos, primatas, animais de produção, cavalos, cães, coiotes, 

chinchilas, castores e ratos. 

Agrupamentos C e D Cães, coiotes e lobos 

Agrupamento E Bovinos, caprinos, suínos e alpacas 

Agrupamento F Gatos. 

Agrupamento G Rato doméstico 

Agrupamento H Foca cinzenta 

Fonte: Adaptado de Cacciò; Sprong, 2010; Nesselquist et al., 2010 
           

 

A caracterização molecular dos cistos de G. duodenalis vem sendo 

amplamente utilizada em amostras clínicas e ambientais para auxiliar na taxonomia 

do parasito e em estudos epidemiológicos da infecção (MONIS et al., 1998; 

SPRONG et al., 2009). 

A maioria dos estudos tem sido realizado por meio da análise dos seguintes 

genes: subunidade ribossômica menor (SSU rRNA), beta-giardina (bg), glutamato 

desidrogenase (gdh), fator de elongação 1-α (ef1α), triose fosfato isomerase (tpi), 

GLORF-C4 (C4) e, mais recentemente, região do espaço rRNA intergenômico 

(CACCIÒ et al., 2008; CACCIÒ e RYAN, 2008; SPRONG et al., 2009). 

 No Brasil, ainda são escassos os estudos relacionados à identificação 

molecular de Giardia spp. em amostras clínicas. São Paulo e Rio de Janeiro são os 

estados que realizaram mais pesquisas nessa área até o momento (SOUZA et al., 

2007; VOLOTAO et al., 2007). Os resultados das pesquisas nesses estados são 

conflitantes. As amostras de origem humana do Rio de janeiro não apresentaram o 

agrupamento B, apenas os agrupamentos AI e AII. Em São Paulo, foram isolados 

apenas os agrupamentos AII e B e, nas amostras de animais de companhia (cães e 

gatos), apenas os gatos apresentaram potencial de eliminação de genótipos 

zoonóticos. Somente nestes animais o agrupamento AI foi detectado, e no caso do 

Rio de Janeiro, foram encontrados apenas cães eliminando esse agrupamento. 
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A variação da predominância dos agrupamentos de G. duodenalis em 

determinadas áreas geográficas pode ser explicada pela diferença na dinâmica de 

transmissão do protozoário (MOHAMMED-MAHDY et al., 2009). 

São raros os estudos que determinam a relação entre os agrupamentos do 

parasita com os sintomas clínicos da giardíase, mas tais pesquisas fornecem dados 

importantes, já que, de acordo com alguns autores há evidências que os 

agrupamentos A e B diferem em relação à virulência (MOHAMMED-MAHDY et al., 

2009; THOMPSON, 2004).  

Na caracterização molecular de Giardia spp., o número de marcadores 

utilizados nas análises é de suma importância. A utilização de apenas um marcador 

genético deve ser avaliada com cautela. Ao analisar amostras fecais de cães e 

gatos, Read et al., (2004) encontraram diferenças entre os resultados dos mesmos 

isolados, quando genotipados com um ou dois marcadores moleculares. Esses 

resultados extremamente importantes, uma vez que, alguns agrupamentos foram 

identificados como não zoonóticos (agrupamento D) quando o lócus SSU rRNA foi 

utilizado e como potencialmente zoonóticos (agrupamento BIV) com o emprego do 

lócus gdh. Apesar da importância de usar no mínimo, dois marcadores, nesse 

estudo, só foi possível usar um marcador a beta-giardina.  

Em relação à diversidade molecular em Giardia spp., é geralmente descrito 

por diferentes grupos de pesquisadores a alta prevalência de sequências 

heterogêneas, caracterizadas por picos duplos de nucleotídeos em posições 

específicas, reveladas pela análise dos cromatogramas obtidos com produtos de 

PCR após sequenciamento automático (CACCIÒ et al., 2008; LEBBAD et al., 2008; 

LALLE et al., 2009; SPRONG et al., 2009). Essa heterogeneidade presente em 

sequências gênicas de G. duodenalis, pode ser atribuída a duas possíveis causas: 

infecções mistas verdadeiras, caracterizadas pela presença de cistos geneticamente 

distintos em uma única amostra (cada cisto hospedando uma variante da sequência 

heterogênea) ou heterozigose de sequência alélica (ASH), onde cada organismo 

pode hospedar simultaneamente as duas variantes (LALLE et al., 2005; SPRONG  

et al., 2009). 
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 5 CONCLUSÃO 

 

 A partir dos resultados obtidos nesse estudo de amostras fecais de indivíduos 

atendendidos no HU/USP, podemos sugerir que:  

 

 A análise de 6717 amostras de fezes proveniente de indivíduos atendido no 

HU/USP revelou positividade de 12,5%. 

 

 

 A maioria das infecções parasitária foi devida a protozoários comensais na 

população estudada. 

 

 

 Strongyloides stercoralis e G. duodenalis respectivamente como o helminto 

e o protozoário patogênico de maior prevalência na população estudada. 

 

 

 A avaliação por faixa etária, G. duodenalis, apresentou maior prevalência 

em indivíduos com até 5 anos de idade. 

 

 
 A avaliação por sexo e faixa etária, G. duodenalis, apresentou maior 

prevalência em indivíduos do sexo masculino e com idade acima de 15 anos 

em relação ao sexo feminino. 

 

 
 Os resultados obtidos indicam que, na região do Butantã e adjacências, o 

Agrupamento A, genótipo AII é o mais prevalente associado à giardíase em 

humanos. 

 

 
 O Agrupamento B oferece maior risco para uma transmissão zoonótica em 

potencial. 
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