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A esquistossomose mansônica ocorre na África, Antilhas e América do Sul e constitui-

se como a segunda parasitose mais amplamente disseminada no mundo. No Brasil, a doença é 

conhecida popularmente como barriga d’água, atingindo milhões de pessoas, numa das 

maiores regiões endêmicas do mundo. A detecção dos ovos no material fecal é o método de 

diagnóstico convencional para esta infecção, porém, em áreas de baixa endemicidade, a 

quantidade de ovos por grama de fezes é pequena, resultando em uma baixa sensibilidade. 

Devido a isso, foi desenvolvido o método Helmintex, que possui uma alta sensibilidade para 

detecção de ovos nas fezes, baseando-se em várias etapas de filtração que, ao final, ainda 

demonstram um volume elevado de detritos. O objetivo desse trabalho é testar a ação da 

celulase combinada com o detergente Tween-20 para reduzir os fragmentos de origem 

vegetal, otimizando as etapas de filtração. 

Foram semeados 10 ovos em 30g de fezes, seguindo o protocolo do Helmintex até a 

etapa de tamisação, a qual se baseia em passar o sedimento por telas de 100, 200 e 325 malhas 

por polegada quadrada para a filtração dos detritos, sendo, o sedimento retido na tela de 325, 

posteriormente incubado com celulase e Tween-20 por 48 horas em câmara úmida à 37°C. As 

concentrações da enzima e do detergente foram definidas de forma empírica, sendo, 

respectivamente, 5ug/ml e 1%. Ao comparar o procedimento padrão do Helmintex com a 

alternativa de adição de celulase e Tween-20, foram obtidos sedimentos finais de 1,0 ml e 0,5 

ml, respectivamente, dando suporte a hipótese de que o uso da celulase e detergente melhora a 

etapa de tamisação do sedimento fecal. Para testar essa hipótese, serão realizados 16 ensaios 

do procedimento, sendo semeados 80 ovos em 30g de fezes por repetição. Espera-se que a 

enzima celulase quebre a celulose presente nas fezes fibrosas, como os detritos estarão 
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menores, passarão pelas telas de nylon, resultando em uma amostra mais limpa, possibilitando 

assim, uma melhor identificação dos ovos. 

 

 

 

 


