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RESUMO 

 

Coccidioidomicose consiste em enfermidade causada pelos fungos dimórficos do 
gênero Coccidioides – C. immitis e C. posadasii – que acomete o homem e diversos 
animais como bovinos, ovinos, roedores e cães. Restrita ao continente americano, 
casos da doença vem ocorrendo no Estado do Ceará desde 1995. A infecção ocorre 
geralmente por contato inalatório com as estruturas infectantes do fungo presentes no 
ambiente, os artroconídeos. Em sua fase parasitária, os microrganismos se apresentam 
sob a forma de esférulas responsáveis pelas manifestações clínicas da doença. A 
maioria dos casos cursa de forma assintomática, sendo os quadros respiratórios os 
mais comuns em pacientes clinicamente enfermos. O diagnóstico da doença se baseia 
em técnicas microbiológicas como pesquisa direta e cultura, porém estes 
procedimentos demandam estrutura especializada – nível de biossegurança III - por 
tratar-se de microrganismo de classe biológica 3. Abordagem imunológica mostra-se 
promissora por prescindir da manipulação fúngica e ser exeqüível em diversos 
laboratórios de rotina micológica. Neste trabalho, objetivou-se traçar perfil clínico-
laboratorial dos casos de coccidioidomicose ocorridos no Estado do Ceará entre os 
anos de 1995 e 2007, além de obter frações antigênicas a partir do fracionamento de 
Antígeno total de C. posadasii empregáveis como imunodiagnóstico da doença. Foram 
catalogados 19 casos da doença no período em estudo. Todos os pacientes eram 
homens jovens com manifestações respiratórias, com exceção de um caso. O hábito 
recreativo de caçar tatus foi relatado por 18 pacientes. A abordagem laboratorial destes 
casos consistiu em estudo microbiológico, associado a técnicas moleculares, 
imunológicas, histopatológicas ou de experimentação animal. O fracionamento 
protéico do Antígeno total de C. posadasii originou três frações antigênicas com teor 
protéico distinto, perfil eletroforético diferenciado e imunorreatividade pela técnica de 
Western blotting. A fração 60-90% revelou banda imunorreagente de 
aproximadamente 30 a 40 KDa reconhecida por soros de coccidioidomicose, porém 
apresentando reatividade cruzada com alguns soros de paciente com histoplasmose. 
Esta banda protéica, em estudos posteriores, poderá ser caracterizada e purificada com 
potencial utilização como ferramenta para o imunodiagnóstico da doença. 

 

Palavras-chave: Coccidioidomicose, testes imunológicos, Coccidioides 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Coccidiodomycosis is a disease caused by dimorphic fungi of the Coccidioides genus – C. 
immitis and C. posadasii – which afflicts people and various animals, such as cattle, goats, 
rodents and dogs. It is restricted to the Americas and cases have been reported in the state of 
Ceará only since 1995. The infection generally results from inhaling the infectious structures - 
arthroconidia - of the fungus. In its parasitic phase, the microorganisms responsible for the 
clinical signs of the disease have a spherical shape. Most cases are asymptomatic, and 
respiratory problems are the most common symptoms in patients that are clinically affected. 
The disease’s diagnosis is based on microbiological techniques such as direct examination of 
clinical specimens and culturing, but these procedures require specialized biosecurity level 3 
facilities because the microorganism falls in biological class 3. The immunological approach 
appears promising because it does not require manipulation of the fungi and can be performed 
in various laboratories equipped for routine mycological tests. The aim of this work is to 
outline the clinical and laboratory profile of the cases of coccidiodomycosis that occurred in 
the state of Ceará between 1995 and 2007 and to report experiments to obtain antigenic 
fractions from fractioning Antígeno total of C. posadasii, as a possible means for 
immunodiagnosis of the disease. A total of 19 cases of the disease were cataloged in the study 
period. All the patients were young men with respiratory symptoms, except for one case. All 
but one of the patients reported they engaged in recreational hunting of armadillos. The 
laboratory approach in these cases consisted of microbiological examination combined with 
molecular, immunological, histopathological techniques or animal experiments. The protein 
fractioning of Antígeno total of C. posadasii produced three antigenic fractions with different 
protein content, electrophoretic profile and immunoreactivity according to the Western 
blotting technique. The 60-90% fraction showed an immunoreactive band of approximately 
30 to 40 KDa, recognizable by sera from patients with coccidiodomycosis, but showed cross-
reactivity with some sera from patient with histoplasmosis. This protein band, in subsequent 
studies, can be characterized and purified for potential use as a tool for immunodiagnosis of 
the disease.  

 

Keywords: Coccidiodomycosis, immunologic tests, Coccidioides 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos históricos da coccidioidomicose 

Em 1892, na Argentina, o estudante de Medicina Alejandro Posadas, discípulo do 

professor de Patologia Geral Dr. Roberto Wernicke, descreveu o primeiro caso de 

coccidioidomicose.  O paciente era Domingo Escurra, soldado argentino de 32 anos de idade, 

que apresentava lesões cutâneas faciais e em membros, de aspecto papuloso, ulcerado e 

tumoral, com um ano de evolução clínica, diagnosticadas inicialmente como micose fungóide. 

Além das lesões descritas, Escurra queixava-se de adinamia, perda de peso, linfadenopatias 

periféricas e problemas pulmonares (RESTREPO, 2006). A partir de material clínico extraído 

das lesões, o estudante detectou um microrganismo e o estudou minuciosamente, observando 

as alterações tissulares produzidas e reproduzindo experimentalmente a enfermidade em 

animais de laboratório, acreditando tratar-se de um protozoário (NEGRONI, 1938; 

DICAUDO, 2006). 

Dois anos mais tarde, na Califórnia, Rixford e Gilchrist descreveram os primeiros 

casos da doença na América do Norte. Foi observado que os achados parasitários do 

microrganismo nos líquidos e tecidos corporais dos pacientes eram semelhantes à estrutura de 

protozoário da classe Sporozoa, gênero Coccidia, atribuindo-se esta mesma natureza ao 

agente etiológico da enfermidade, sendo denominado Coccidioides immitis. Os primeiros 

pesquisadores sobre o assunto também obtinham, nos meios de cultivo, um fungo de aspecto 

filamentoso, comumente considerado contaminante (PAIXÃO et al., 2004; RESTREPO, 

2006) 

No início do século XX, em 1905, William Ophus e Herbert Moffit, aprofundando 

estudos sobre a doença, verificaram que as diferentes apresentações morfológicas do 

microrganismo de acordo com as condições de cultivo faziam parte de um mesmo ciclo de 

vida, definindo a natureza fúngica e o característico dimorfismo do patógeno. Estes estudos 

com o gênero Coccidioides foram pioneiros na definição de dimorfismo fúngico (OPHÜLS, 

1905 apud HIRSCHMANN, 2007; PAIXÃO et al., 2004). 

O termo coccidioidomicose só foi introduzido por Dickson e Gifford, quando 

definiram como sinonímia as doenças conhecidas como “febre do vale de San Joaquin”, 

“reumatismo do deserto” e “enfermidade da Califórnia”, representando manifestações  
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benignas da enfermidade (DICKSON, 1937 apud HIRSCHMANN, 2007; PAIXÃO et al., 

2004). Em 1927, Hirchs e Benson esboçaram os primeiros estudos imunológicos da doença, 

através de testes de reação cutânea utilizando-se extratos obtidos da fase filamentosa do 

fungo. Em 1929, Ophus definiu, a partir de estudos de seus pacientes, a via respiratória como 

principal para aquisição da infecção, afetando inicialmente os pulmões, podendo 

posteriormente sofrer disseminação (PAIXÃO et al., 2004). 

No Brasil, o primeiro caso da doença foi descrito, em 1978, por Gomes et al. em 

paciente proveniente de Pirapiranga, Estado da Bahia, com quadro de hemoptise associada a 

opacidades pulmonares heterogêneas e cavitação em lobo inferior esquerdo. O diagnóstico foi 

firmado através de estudos histopatológicos de tecido pulmonar, obtido por lobectomia. No 

ano seguinte, foi descrito caso proveniente do Piauí por Vianna et al. (1979). Tratava-se de 

um paciente portador de múltiplos nódulos pulmonares, alguns calcificados. O diagnóstico 

definitivo também foi firmado por estudo histopatológico. 

Após estas primeiras descrições, houve uma lacuna no relato de novos casos da 

doença. Apenas em 1996, Kuhl et al. descreveram um quadro clínico de coccidioidomicose 

laríngea ocorrido, em 1989, em paciente oriundo de Jaguaribara, Ceará. As lesões 

apresentavam aspecto polipóide, sendo a avaliação histopatológica fundamental para a 

confirmação da etiologia. 

A partir de então, diversos relatos de pacientes com coccidioidomicose surgiram 

no Nordeste do Brasil. Wanke et al. (1999) descreveram o primeiro surto epidêmico ocorrido 

no Brasil, ocorrido em 1991, em humanos e cães participantes de caçadas de tatus em Oeiras, 

Piauí. De forma semelhante, Silva et al. (1997) e Sidrim et al. (1997) estudaram 

microepidemia ocorrida em 1995 no interior do Estado do Ceará.  

Após a descrição desses surtos, vários casos isolados foram descritos em diversos 

estados do Nordeste brasileiro como Bahia, Ceará e Piauí (MARTINS et al., 1997; MORAES 

et al., 1998; VERAS et al., 2003). No Estado do Ceará, descrições da doença têm sido 

realizadas a partir de casos provenientes de diferentes municípios, como Independência, Boa 

Viagem, Solonópoles, Catunda e Santa Quitéria (SILVA et al., 1999; COSTA et al, 2001; 

FECHINE, 2005). Alguns casos não foram devidamente descritos e publicados, acarretando 

uma lacuna no conhecimento sobre coccidioidomicose em nosso país. 
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Neste contexto, a Região Nordeste do Brasil passou a ser considerada endêmica 

para coccidioidomicose, compartilhando características climáticas com as demais regiões 

endêmicas para a doença no mundo (WANKE et al., 1999; COX; MAGEE, 2004). 

 

1.2 O gênero Coccidioides   

Inicialmente descritos como protozoário, os agentes etiológicos da 

coccidioidomicose consistem nos fungos dimórficos térmicos do gênero Coccidioides – C. 

immitis e C. posadasii. Por mais de um século, acreditou-se que C. immitis era o único 

representante do gênero e causador da enfermidade. Contudo, em 2002, Fisher et al. 

descreveram uma nova espécie pertencente ao gênero Coccidioides, denominada C. posadasii. 

Estes autores avaliaram 9 seqüências de microssatélites e concluíram que aqueles 

denominados GAC e 621 eram discriminativos entre as espécies em questão. Sendo as 

espécies indistintas morfologicamente, a diferenciação proposta por Fisher é baseada em 

polimorfismos de regiões de microssatélites, além de algumas alterações fisiológicas como 

capacidade de crescimento em alta salinidade, condição melhor suportada por C. immitis. O 

isolamento reprodutivo destas espécies parece ter ocorrido há mais de 11 milhões de anos 

(FISHER et al., 2002). 

Aspectos epidemiológicos também são bem diferenciados entre as duas espécies. 

C. immitis encontra-se restrito ao Vale de San Joaquin, na Califórnia, Estados Unidos da 

América, sendo os isolados desta espécie conhecidos como “californianos”. A espécie C. 

posadasii, cujos isolados eram anteriormente descritos como linhagens “não-californianas” de 

C. immitis, apresenta distribuição bem mais ampla, ocorrendo em outros locais dos Estados 

Unidos da América, além de países como México, Honduras, Venezuela, Argentina, 

Guatemala, Paraguai e Brasil (FISHER et al., 2001, 2002; PAIXÃO et al., 2004), conforme 

ilustrado na figura 01.  

Taxonomicamente, o gênero Coccidioides enquadra-se no reino Fungi, filo 

Ascomycota, classe Eurotiomycetes, ordem Onygenales, família Onygenaceae (FISHER et 

al., 2002). Fungos filogeneticamente relacionados, pertencentes à mesma ordem, incluem 

outros dimórficos como Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides brasiliensis e 

Histoplasma capsulatum, além de representantes do gênero Lacazia e patógenos oportunistas 
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como Chrysosporium spp. e Malbranchea spp, conforme o National Center of Biotechnology 

Information, NCBI – disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov.  

 

 

Figura 01 – Distribuição geográfica e filogenia de espécies californianas (CA) e não-californianas (não-CA) de 
Coccidioides spp.. Extraído e traduzido de Fisher et al, 2001. 

 

Os fungos do gênero Coccidioides apresentam caráter geofílico, habitando regiões 

de clima semi-árido, com baixos índices pluviométricos, temperaturas elevadas, solos 

alcalinos e vegetação xerófita. Estas características são comuns em diferentes regiões no 

continente americano, estimando-se a existência do microrganismo entre 34° de latitude Norte 

e 40° de latitude Sul neste continente. Ocorrendo a uma profundidade de 10 a 28 cm da 

superfície do solo, destaca-se que a presença dos microrganismos é um reflexo das estações 

climáticas, sendo mais abundante quando uma estação seca sucede uma chuvosa, funcionando 



 

 

como uma sucessão de estímulo à proliferação fúngica e formação de artroconídeos, 

facilmente veiculados pelo ar (SABOULLE et al., 2007). 

Em condição saprofítica, presente no solo, à temperatura aproximada de 25 

30°C, os fungos do gênero 

caracterizada pela formação de artroconídeos de

a 4,5 µm de comprimento. Artroconídeos são comumente separados por células vazias, de 

parede delgada (células disjuntoras), originadas a partir da autólise de conídeos alternados ao 

longo da hifa (SABOULLE et a

sofrem ruptura de sua parede, originando restos celulares adjacentes aos artroconídeos, 

fornecendo-lhes a característica veiculação aérea. Agentes naturais, como furacões e 

ventanias, podem ser respo

artroconídeos (RESTREPO, 2006). 

 

Figura 02 – Aspecto microscópico da fase filamentosa de 
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Já na forma parasitária, nos tecidos do hospedeiro, sob temperaturas mais 
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sucessivas divisões internas, d

de 2 a 5µm (SABOULLE et al., 2007), como demonstrado na figura 03.

 

Figura 03 – Aspecto microscópico da fase leveduriforme de 
clínico apresentando diferentes estágios de maturação. KOH 30%, 100x. 
repleta de endósporos. KOH 30%, 400x

 

 

O ciclo biológico do fungo prossegue e, ao final de 48 a 72 horas, a esfé

encontra-se madura e se rompe (KIRKLAND; FIERER, 1996). Cada endósporo presente em 

seu interior pode originar uma nova esférula no organismo do indivíduo infectado 

(RESTREPO, 2006) ou, se atingir o solo em condições apropriadas, pode reverter à fase 

filamentosa, garantindo a perpetuação do ciclo biológico do fungo (SABOULLE et al., 2007), 

conforme ilustrado na figura 04.
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1.3 Aspectos clínicos da coccidioidomicose 

Coccidioidomicose é uma infecção causada pelos fungos dimórficos Coccidioides 

immitis e C. posadasii, que acomete homens e animais como bovinos, ovinos, gatos, roedores 

e cães (PAIXÃO et al., 2004; SHUBITZ, 2007; GRAUPMANN-KUZMA et al., 2008).  

O contato dos artroconídeos infectantes com homens e animais ocorre 

principalmente através da inalação, contudo, inoculação percutânea pode ocorrer em raras 

situações (DICAUDO, 2006). Após a inalação, as formas infectantes do fungo atingem os 

bronquíolos terminais e alvéolos, onde ocorre o processo de conversão à fase leveduriforme 

do ciclo biológico do fungo (CHILLER et al., 2003). Embora os agentes etiológicos da 

doença sejam geneticamente distintos, diferenças na patogenicidade ainda não foram 

observadas (BIALEK et al., 2005; KELLNER et al., 2005), nem no que concerne à resposta à 

terapêutica instituída (DICAUDO, 2006). 

Algumas atividades recreativas ou laborais estão associadas à aquisição da 

coccidioidomicose. No Nordeste brasileiro, o hábito de caçar tatus encontra-se intimamente 

relacionado com os quadros da doença em homens e cães. O revolvimento da terra durante a 

caçada permite o contato dos indivíduos suscetíveis com as formas infectantes do fungo 

presentes no solo, promovendo a inalação das mesmas e possível desenvolvimento da 

infecção (PAIXÃO et al., 2004). Atividades outras como escavação de poços artesanais 

também podem estar associadas à aquisição da infecção (MORAES et al., 1998; SILVA et al., 

1999; VERAS et al., 2003). Em regiões mais endêmicas, como na Califórnia, nos Estados 

Unidos da América, onde são estimados mais de 100.000 novos casos da doença ao ano 

(BIALEK, 2004a), terremotos e fortes ventanias, além de fatores antropogênicos como 

construções civis, estão associados ao aumento do número de casos da doença (ZENDER; 

TALAMANTES, 2006).  

Na espécie humana, a coccidioidomicose apresenta amplo espectro de 

manifestações clínicas. Podem-se destacar as formas assintomática, pulmonar aguda, 

pulmonar crônica, disseminada e cutânea primária (CHILLER et al., 2003; PAIXÃO et al., 

2004).  

Cerca de 60% dos casos da enfermidade cursa de forma assintomática. Nestes 

casos, apenas evidências sorológicas comprovam o contato como microrganismo (AMPEL, 

2005).  
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As formas pulmonares da doença são as mais freqüentes, acarretando diversas 

manifestações clínicas como pneumonias de diferentes padrões radiológicos, derrame pleural, 

linfadenopatia hilar e nódulos pulmonares. A síndrome clínica mais comum resultante da 

infecção é a pneumonia (VALDIVIA et al., 2006), caracterizada por quadro de acometimento 

do trato respiratório inferior como tosse, dispnéia e dor torácica, além de sintomas 

constitucionais como febre, fadiga, artralgia, podendo simular quadros gripais (DICAUDO, 

2006). A síndrome geralmente se instala dentro de 1 a 3 semanas após a inalação dos 

artroconídeos do fungo. Em áreas mais endêmicas, a coccidioidomicose pode ser considerada 

como causa comum de pneumonia adquirida na comunidade (VALDIVIA et al., 2006). 

Estudo realizado por Merchant et al. (2007) demonstrou que, no grupo de 146 

pacientes avaliados, derrame pleural ocorreu em até 15% dos casos em decorrência de 

quadros pulmonares. Nestes pacientes as manifestações clínicas de pleurisia, tosse e dispnéia 

foram mais intensas que nos pacientes sem efusão pleural. Segundo os autores, o estudo do 

líquido pleural revela predomínio linfocitário, contudo, a presença de eosinófilos deve sugerir 

a possibilidade de coccidioidomicose em um contexto epidemiológico compatível. 

No que tange às manifestações pulmonares, a coccidioidomicose apresenta-se de 

forma semelhante a outras afecções, destacando-se a tuberculose (MUÑOZ et al., 2004), o 

que adquire grande importância em locais onde esta última é endêmica, deixando, muitas 

vezes, como secundária a suspeição clínica da infecção fúngica. Este diagnóstico clínico 

equivocado leva a atraso na conduta terapêutica do paciente, podendo acarretar piora do 

quadro clínico (MUÑOZ et al., 2004).  

Manifestações cutâneas reativas podem ser observadas em 10 a 50% dos pacientes 

(SABOULLE et al., 2007). Diferentes padrões cutâneos da doença podem ser encontrados, 

como eritema nodoso, exantema agudo, eritema multiforme, síndrome de Sweet, dermatite 

granulomatosa intersticial dentre outros. Destas, o eritema nodoso consiste na apresentação 

mais característica. Formas cutâneas primárias são raras e decorrem de inoculação traumática 

do microrganismo a partir de uma forte ambiental ou por manipulação laboratorial 

(DICAUDO, 2006). 

Em alguns casos da doença pode-se observar comprometimento pericárdico. 

Embora incomuns, estes quadros foram revisados por Arsura et al. (2005), demonstrando que 

o envolvimento pericárdico na doença em foco pode decorrer de lesões pleuro-pulmonares 

contíguas ou por disseminação linfo-hematogênica. Nesses pacientes, as queixas clínicas não 
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diferem significativamente dos pacientes com envolvimento pulmonar, compreendendo dor 

torácica, tosse e dispnéia. Todavia alguns achados são mais característicos deste tipo de 

apresentação clínica como ortopnéia, pulso paradoxal e atrito pericárdico, além de apresentar 

prognóstico comumente desfavorável, com elevadas taxas de morbimortalidade (ARSURA et 

al., 2005). Estes achados foram recentemente corroborados por Brilhante et al. (2008), quando 

foi descrito caso clínico de paciente portador de coccidioidomicose com envolvimento 

pericárdico no Brasil, proveniente do município de Ibiapina, no Estado do Ceará.  

Formas disseminadas da doença acometem cerca de 1 a 5% dos pacientes, 

podendo ocorrer em um contexto de infecção pulmonar primária concomitante ou de forma 

crônica e recidivante, a partir de um foco quiescente da doença (ARSURA et al., 2005; 

DICAUDO, 2006). A enfermidade dissemina-se principalmente para pele, meninges, 

linfonodos, tecido subcutâneo, ossos e articulações (ARSURA et al., 2005). A pele consiste 

no sítio de disseminação mais freqüente da coccidioidomicose. Ocorrendo geralmente por via 

hematogênica, a manifestação cutânea disseminada ocorre dentro de algumas semanas a 

meses da infecção primária, podendo eventualmente ser a primeira manifestação da doença 

(DICAUDO, 2006).    

Fatores de risco para formas disseminadas da doença incluem etnia afro-

americana, asiática (especialmente filipinos), gravidez (sobretudo no terceiro trimestre) e 

condições de imunocomprometimento (CDC, 2000; SABOULLE et al., 2007). Hooper et al. 

(2007) discutiram a ocorrência de coccidioidomicose disseminada em pacientes gestantes, 

sendo o risco até 40 vezes maior que a população em geral, gradativamente maior com o 

avançar da idade gestacional. Pacientes portadores de imunocomprometimento, especialmente 

síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), apresentam maior risco de desenvolver 

coccidioidomicose disseminada, sendo este risco proporcionalmente maior ao grau de 

imunodepressão. Em casos de imunossupressão severa, formas disseminadas sobressaem, 

destacando-se quadros meníngeos, além de comprometimento cutâneo e linfonodal. Sendo um 

fator determinante para restabelecimento da imunidade celular, o uso de terapia antiretroviral 

potente contribui de forma decisiva para o prognóstico dos casos de coccidioidomicose nos 

pacientes portadores de SIDA. Isto se deve ao fato de a terapia antiretroviral reconstituir a 

resposta imunológica celular do paciente, propiciando defesa contra o fungo (AMPEL, 2005). 

A maioria dos casos de coccidioidomicose cursa de forma auto-limitada, sem 

necessidade de intervenção terapêutica. Alguns autores sugerem que nas formas brandas da 
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doença, os pacientes possam ser acompanhados clínica e radiologicamente, em regime 

ambulatorial (CHILLER et al., 2003). Os quadros clínicos mais graves, crônicos ou 

disseminados requerem abordagem medicamentosa específica. Inicialmente, apenas o 

poliênico anfotericina B com seu característico perfil de toxicidade era disponível para 

tratamento da doença. A partir da década de 80, os derivados azólicos surgiram como 

importante arsenal terapêutico para a doença. A escolha da droga a ser utilizada depende das 

manifestações clínicas e do estado imunológico do hospedeiro (PARISH; BLAIR, 2008). 

Atualmente, anfotericina B e suas formulações lipídicas são destinadas aos quadros mais 

graves da doença. Derivados azólicos, sobretudo fluconazol e itraconazol, são utilizados como 

tratamento seqüencial ou combinado. Nos casos de meningite, fluconazol é preferido, devido 

à boa penetração no líquido cefalorraquidiano, contudo, pela sua atividade fungistática, 

demanda terapêutica prolongada com possibilidade de esquema de manutenção até por toda a 

vida (SABOULLE et al., 2007), sobretudo em pacientes imunocomprometidos (GALGIANI 

et al., 2000). 

 As novas drogas da classe das equinocandidas, representadas sobretudo pelo 

fármaco caspofungina, apresentam potencial terapêutico para coccidioidomicose 

(GONZÁLEZ et al., 2001), contudo caso de doença disseminada refratária à droga já foi 

relatado (HSUE et al., 2004). González et al. (2007) avaliaram a eficácia terapêutica de 

caspofungina in vivo em modelos murinos de infecção experimental. Os dados demonstraram 

um aumento de sobrevida e redução do parasitismo fúngico nos animais tratados em relação 

ao controles, todavia a associação de caspofungina com anfotericina B mostrou-se ainda mais 

eficaz nos modelos testados. Segundo os autores, os resultados obtidos expandem o potencial 

da terapia combinada na coccidioidomicose, podendo encorajar estudos semelhantes para 

casos humanos da doença.  

A maioria das informações a respeito de aspectos clínicos da coccidioidomicose 

provém artigos científicos de origem norte-americana, região de maior incidência de casos da 

doença (DICAUDO, 2006). No Brasil, desde 1978, há relatos da enfermidade com descrição 

de quadros clínicos variados, prevalecendo, entretanto, o acometimento pulmonar (GOMES et 

al., 1978; VIANNA et al., 1979; KUHL et al., 1996; WANKE et al., 1999; MARTINEZ et al., 

2002). Em se tratando do Estado do Ceará, já foram publicados relatos de alguns casos da 

doença (SILVA et al., 1997; SILVA et al., 1999; COSTA et al., 2001; FECHINE, 2005). 

Todavia, até o momento, estas informações encontram-se fragmentadas, ainda com alguns 

casos não publicados, não se conhecendo de forma abrangente características gerais, aspectos 
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epidemiológicos, apresentação clínica e abordagem diagnóstico-terapêutica dos casos de 

coccidioidomicose ocorridos no Estado do Ceará. 

 

1.4 Diagnóstico laboratorial 

Diagnóstico precoce e acurado das infecções fúngicas invasivas é fundamental 

para a instituição adequada de medidas terapêuticas, reduzindo o uso de medicações 

empíricas, potencialmente tóxicas (YEO; WONG, 2002), e reduzindo o tempo para início do 

tratamento, o que pode contribuir para melhor prognóstico do paciente. Infelizmente um 

importante obstáculo no tratamento exitoso das micoses sistêmicas consiste na falta de 

métodos diagnósticos de elevadas sensibilidade e especificidade para o diagnóstico precoce 

destas infecções (YEO; WONG, 2002). 

No contexto da coccidioidomicose, o diagnóstico laboratorial consiste em 

ferramenta fundamental, uma vez que clínica e radiologicamente esta doença cursa 

geralmente de forma indistinta da tuberculose e de outras afecções pulmonares (MUÑOZ et 

al., 2004). 

No que concerne a exames laboratoriais gerais como hemograma, não há achados 

característicos de coccidioidomicose. Análise hematológica dos pacientes pode revelar 

anemia e leucocitose com eosinofilia (LACAZ, 2002). Elevação da taxa de sedimentação 

eritrocitária (VHS) também pode ser verificada (SABOULLE et al., 2007). 

A busca pelo diagnóstico definitivo pode ser direcionada à detecção específica do 

microrganismo no material clínico, como visualização de estruturas fúngicas na pesquisa e/ou 

isolamento em cultura (YEO; WONG, 2002).  

O diagnóstico micológico de Coccidioides spp. pode ser realizado inicialmente 

pela detecção das estruturas parasitárias do fungo – esférulas - nos tecidos e líquidos corporais 

do hospedeiro. Os mais diversos espécimes clínicos podem ser utilizados, a depender do 

quadro clínico estudado, porém devido à prevalência dos casos com envolvimento pulmonar, 

amostras do trato respiratório - lavado bronco-alveolar, escarro, aspirado traqueal - costumam 

prevalecer (PAIXÃO et al., 2004). 

A análise dos espécimes clínicos através de técnicas de microscopia óptica pode 

revelar a fase parasitária do fungo, com presença de esférulas de dimensões variadas, em 



26 

 

 

diferentes estágios de maturação, inclusive com liberação de endósporos com 2 a 5 µm de 

diâmetro. Estes achados são bastantes característicos de coccidioidomicose, embora possam 

eventualmente ser confundidos, por examinador menos experiente, com estruturas parasitárias 

imaturas de outras patologias como adiaspiramicose e rinosporidiose (PAIXÃO et al., 2004).  

Apresentações atípicas do microrganismo podem ser detectadas na análise micológica. Muñoz 

et al. (2004) verificaram formas parasitárias atípicas do fungo em espécimes respiratórios, 

inclusive hifas septadas, ramificadas e artroconídeos. Este fato reveste-se de grande 

importância por representar risco aos profissionais que manipulam espécimes clínicos do 

paciente, além de reforçar a possibilidade de transmissão inter-humana da doença (MUÑOZ 

et al., 2004).  

O cultivo laboratorial das amostras clínicas pode ser realizado em meios de 

cultura artificiais. Em ágar Sabouraud, à temperatura de 25°C, o fungo apresenta crescimento 

rápido (3 a 5 dias), sendo a colônia inicialmente úmida, membranosa e acinzentada, tornando-

se rapidamente algodonosa, branca com tendência a matizes de cinza-creme com o passar dos 

dias. Algumas colônias podem formar pigmento amarronzado difusível no meio (LACAZ, 

2002). A micromorfologia das colônias do fungo demonstra a presença de hifas hialinas 

septadas, com a presença dos característicos artroconídeos intercalados por células 

disjuntoras. Os artroconídeos têm forma de barril, com dimensões aproximadas de 2,5 a 4 µm 

por 4,3 a 6µm, sendo liberados por fragmentação do micélio (DE HOOG, 2000; LACAZ, 

2002).  

Embora o isolamento do agente etiológico seja sempre desejável, no caso de 

Coccidioides spp., este procedimento acarreta grande risco aos profissionais.  A manipulação 

destes isolados deve ser realizado por pessoal habilitado em laboratório com nível de 

contenção biológica III, seguindo rigorosamente as normas de biossegurança preconizadas 

para agentes biológicos desta natureza. Estes requisitos não estão facilmente acessíveis à 

grande maioria dos laboratórios de microbiologia, podendo representar um entrave ao 

diagnóstico microbiológico da doença em questão (CORDEIRO, 2006). 

Avaliação histológica de tecidos parasitados pelo fungo, corados pelo método de 

Hematoxilina-Eosina (HE), revela esférulas de Coccidioides spp. de forma esférica ou oval 

(LACAZ, 2002). As esférulas, em seus sucessivos estágios de maturação, ocasionam 

respostas granulomatosas, com presença de células gigantes tipo Langhans, plasmócitos e 

linfócitos, além de eventual reação de Splendore-Höeppli (PAIXÃO et al., 2004; SABOULLE 
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et al., 2007). Outras colorações podem ser empregadas no estudo histopatológico da 

coccidioidomicose. Calcoflúor fornece boa resolução por ligar-se à quitina e celulose da 

parede fúngica, embora derivados lipídicos possam ser corados inespecificamente. O emprego 

da técnica de Grocott-prata metenamina é mais sensível na detecção de fungos em 

preparações histológicas, todavia há o risco de corar em demasia as estruturas fúngicas ou 

elementos teciduais, dificultando a interpretação dos achados microscópicos. Ocasionalmente 

outras colorações como Ácido Periódico de Schiff (PAS), Giemsa e mucicarmim podem ser 

utilizados (SABOULLE et al., 2007). 

No que se refere a achados histopatológicos, a presença de esférulas contendo 

endósporos é diagnóstico de coccidioidomicose. Contudo, formas filamentosas do fungo 

podem ser detectadas em espécimes clínicos coletados da periferia de cavitações pulmonares 

ou de lesões cutâneas, o que não propicia a identificação do patógeno. Em certas ocasiões, 

endósporos livres podem predominar no cenário histopatológico e podem ser confundidos 

com apresentações leveduriformes de Histoplasma spp. ou leveduras de Cryptococcus spp. ou 

Candida spp (SABOULLE et al., 2007).  

Em situações em que não é possível visualizar especificamente estruturas do 

microrganismo por pesquisa direta ou promover seu isolamento em cultura, o diagnóstico 

pode ser estabelecido por métodos que detectem indícios indiretos de sua presença, seja por 

métodos sorológicos ou moleculares (YEO; WONG, 2002).  

Estudos moleculares foram desenvolvidos para diagnóstico de coccidioidomicose. 

Técnicas baseadas na hibridização de ácidos nucléicos (GenProbe) são realizadas de forma 

associada ou não à amplificação (PCR). Estas apresentam elevados níveis de especificidade e 

sensibilidade, contudo consistem em ferramentas complexas, demandando pessoal habilitado 

e equipamentos de elevado custo para sua execução (CORDEIRO, 2006) 

Amplificação de ácidos nucléicos constitui em abordagem difundida para 

diagnóstico. Genes presentes em múltiplas cópias podem ser utilizados, porém estão 

associados à baixa especificidade. Por haver grande disponibilidade de dados comparativos e 

pelo elevado grau de conservação, a seqüência 18S rDNA é bastante escolhida, porém, 

segundo Millar et al. (2003) importantes discrepâncias na identificação podem ser geradas, já 

que analogia de até 99% pode ser verificada entre C. immitis e Chrysosporium 

keratinophilum. Este fungo saprófita do solo, filogeneticamente aparentado de Coccidioides 

spp., apresenta-se morfologicamente distinto, contudo já foi descrito como agente etiológico 
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de infecções cutâneas e onicomicoses em humanos, além de quadros disseminados em 

pacientes imunocomprometidos (MORISSON et al., 1993; ROILIDES et al., 1999). 

Diagnóstico direcionado a seqüências específicas de Coccidioides spp. também 

pode ser empregado. Pan e Cole (1995) estudaram a seqüência gênica csa codificadora de 

uma molécula antigênica de 19KDa específica do fungo.  O protocolo proposto a partir de 

PCR seria aplicável em culturas de Coccidioides spp. Johnson et al. (2004) amplificaram 

região ITS de DNA ribossomal de Coccidioides spp., utilizando primers C1A e C2, gerando 

fragmentos de 239 pb, a partir de amostras de soro humano e camundongos contaminados 

experimentalmente.  O produto obtido foi detectado antes da soroconversão nos animais 

avaliados, representando potencial diagnóstico.  

Bialek et al. (2004b) estabeleceram protocolo para PCR de região codificante do 

antígeno 2/rico em prolina (Ag2/PRA). Esta proteína é específica de Coccidioides spp. e 

constitui candidato a estudos para desenvolvimento de vacinas. Nested PCR do gene 

codificante gera produtos de 342 pb, podendo ser aplicado a culturas e biópsias. Cordeiro et 

al. (2007) aplicaram esta técnica em escarro, ampliando os dados descritos por Bialek et al. 

(2004b). Emprego de técnicas de PCR direcionadas a regiões randomicamente selecionadas 

foi proposta em 2006 por Umeyama et al. O emprego dos iniciadores Coi9-1F e Coi9-1R em 

reação de PCR origina produtos com diferentes tamanhos entre as espécies de Coccidioides. 

Amplicons de C. posadasii apresentam uma deleção contígua de 86pb em comparação com C. 

immitis. Segundo os autores, a aplicabilidade deste protocolo de PCR em amostras clínicas 

ainda permanece indeterminada. 

Recentemente, estudos direcionados à região ITS2 de Coccidioides spp. com 

iniciadores específicos foram desenvolvidos por Binnicker et al. (2007). Resultados 

demonstraram 100% de sensibilidade e 98,4% de especificidade quando aplicado a espécimes 

respiratórios, apresentando ainda índices aceitáveis quando utilizados tecidos frescos ou 

parafinados.  

A detecção molecular de um microrganismo consiste em um procedimento 

desejável por eliminar a necessidade de manipulação do mesmo, propiciar resultados rápidos, 

além de permitir estudos a partir de material clínico. Por outro lado, é difícil determinar, a 

partir de um teste molecular positivo, se o mesmo indica a presença de microrganismos 

viáveis, relacionados à doença ou simplesmente à detecção de colonização transiente ou de 

ácidos nucléicos remanescentes de quadros anteriores (BINNICKER et al., 2007). Além disso, 
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técnicas de biologia molecular demandam profissionais especializados e, muitas vezes, estão 

relacionadas à tecnologia de elevado custo e à manipulação da cultura do microrganismo. A 

utilização de métodos moleculares tem se tornado corrente nos Estados Unidos, porém no 

Brasil ainda não corresponde à ferramenta rotineira para o diagnóstico de coccidioidomicose. 

 

1.4.1 Diagnóstico imunológico 

O interesse crescente por imunodiagnóstico na coccidioidomicose ocorre por 

prescindir de manipulação fúngica arriscada, demandar menos tempo para sua execução e não 

depender de técnicas elaboradas de custo elevado (PAIXÃO et al., 2004). Ademais, em 

quadros autolimitados, outros métodos diagnósticos são algumas vezes prejudicados, pois 

hemoculturas são raramente positivas, vários pacientes apresentam tosse seca que não provê 

material clínico como escarro para estudo e lesões cutâneas adequadas a biópsias são 

ocasionais. Nesse contexto, testes sorológicos constituem uma ferramenta fundamental no 

diagnóstico desta infecção (BLAIR; CURRIER, 2008). 

Resposta imunológica do hospedeiro afeta decisivamente o curso clínico da 

coccidioidomicose. Imunidade celular é essencial no estabelecimento de resposta efetiva à 

infecção, sendo o quadro clínico apresentado relacionado ao padrão de resposta predominante, 

TH1 ou TH2. A resposta imune primária à infecção é celular do tipo TH1, um subtipo de 

linfócitos CD4, com liberação de interferon gama, IL-2 e outras citocinas pró-inflamatórias 

(HOOPER et al., 2007). Interferon gama ativa macrófagos que, subseqüentemente, inibem ou 

destroem os microrganismos. Ao contrário, resposta do tipo TH2, com produção de 

interleucinas 4, 5, 9 e 10, dentre outras, parece estar associada a quadros mais graves da 

doença, não exercendo papel protetor efetivo. Estas citocinas promovem a produção de 

anticorpos e reduzem a resposta do tipo TH1 (DICAUDO, 2006; HOOPER et al., 2007). 

Camundongos geneticamente suscetíveis produzem mais IL-4 e IL-10 que os animais 

geneticamente resistentes (KIRKLAND et al., 2006). Imunidade decorrente da resolução do 

processo infeccioso é específica e usualmente dura por toda a vida (COX; MAGEE, 2004). 

Resposta imune humoral não oferece proteção contra Coccidioides spp., contudo 

reflete o nível de atividade do microrganismo no hospedeiro infectado e pode ser usado como 

diagnóstico e prognóstico da doença. A magnitude da resposta humoral está relacionada à 

integridade imunológica do paciente e à apresentação de algumas formas clínicas da doença 
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(PAPPAGIANIS; ZIMMER, 1990). A produção de IgM pode ser detectada a partir da 

primeira (50% dos casos) a terceira (90% dos casos) semana do início dos sintomas, sendo 

característica de formas primárias agudas da doença, embora possa ser detectada em quadros 

de reativação. Títulos detectáveis de IgM começam a decrescer entre a 3 e 4 semanas da 

doença, tornando-se indetectáveis dentro de 6 meses (COLE et al., 1991). Testes para 

detecção de IgG costumam positivar entre a segunda e terceira semana de doença ou mais 

tardiamente. Ensaios sorológicos podem ser prejudicados em pacientes com resposta imune 

comprometida como transplantados, usuários de corticoterapia ou portadores de 

imunodeficiência adquirida (SABOULLE et al., 2007). 

O diagnóstico imunológico pode estar baseado na detecção da resposta celular ou 

humoral do hospedeiro. A imunidade celular pode ser estimada pela utilização de testes 

cutâneos utilizando-se antígenos preparados a partir de culturas do fungo. A 

intradermorreação consiste em hipersensibilidade do tipo tardio à injeção 

intradérmica/subcutânea de antígenos de microrganismos. A ativação de macrófagos e a 

inflamação dependentes de células T podem causar lesão tecidual (ABBAS; LICHTMAN, 

2005). A inflamação é detectada por meio da enduração mensurável que estima a resposta 

celular ao antígeno aplicado. Em se tratando se coccidioidomicose, diversos autores 

consideram positivas endurações maiores que 5mm de diâmetro (DIÓGENES et al., 1995; 

WANKE et al., 1999).  

Estudos acerca da resposta celular na coccidioidomicose foram desenvolvidos por 

Smith et al. em 1948. Estes autores extraíram antígeno a partir de cultura filamentosa do 

fungo, denominado coccidioidina. Este preparado foi utilizado em ensaios de 

intradermorreação, cujo resultado positivo poderia representar apenas contato com o fungo, 

sendo difícil discernir entre infecção atual ou passada. A utilização deste método é importante 

sobretudo no contexto epidemiológico da infecção (AMPEL, 2005; PAIXÃO et al., 2004). 

Ensaios de intradermorreação também podem ser testados com antígenos obtidos 

da fase leveduriforme do fungo (esferulina). Pacientes que apresentam resposta ao teste 

cutâneo positivo com esferulina ou coccidioidina apresentam melhor resposta celular e, por 

conseguinte, um melhor prognóstico em relação ao curso da infecção. Pacientes com formas 

mais graves da doença costumam apresentar reação fraca ou ausente (DICAUDO, 2006). 

Diagnóstico sorológico da coccidioidomicose geralmente se baseia na detecção de 

anticorpos contra dois antígenos clássicos do fungo: tube precipitin (TP) e complement 
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fixation (CF), associados à resposta aguda (IgM) e à resposta mais tardia da doença (IgG), 

respectivamente (PAPPAGIANIS; ZIMMER, 1990). O primeiro pode ser detectado em 

reação e de precipitação em tubo, imunodifusão (ID-TP) ou aglutinação em partículas de látex 

na coccidioidomicose precoce; o segundo é detectável através de fixação de complemento e 

imunodifusão (ID-CF) em estágios mais tardios da doença. Apesar desta divisão clássica e 

didática, Gade et al. (1992) demonstraram que o antígeno ID-TP também detecta anticorpos 

IgG por ensaios imunoenzimáticos.  Os anticorpos relacionados a estes antígenos podem ser 

detectados nos mais variados materiais clínicos do hospedeiro tais como soro, líquor, líquido 

pleural, líquido peritoneal (PAPPAGIANIS; ZIMMER, 1990). 

Ensaios imunoenzimáticos (ELISA), aglutinação em partículas de látex e 

imunodifusão em gel podem ser utilizados como testes diagnósticos, resultando positivos em 

estágios precoces da infecção. Pacientes com formas disseminadas da doença apresentam 

tipicamente altos títulos de anticorpos (DICAUDO, 2006). 

Estudo realizado por Blair et al. (2006) demonstrou que, utilizando apenas um 

teste sorológico, pacientes imunocompetentes apresentam maior positividade que os 

imunocomprometidos de diversas naturezas. No entanto, segundo os autores, a combinação de 

diferentes métodos imunodiagnósticos incrementa a sensibilidade de detecção em 

imunossuprimidos.   

O diagnóstico imunológico consiste em ferramenta importante na 

coccidioidomicose pois, além de se prestar a inquéritos epidemiológicos, não necessita de 

procedimentos invasivos para obtenção de material clínico a ser analisado e prescinde de 

condições de biossegurança necessárias à manipulação de culturas de Coccidioides spp. 

(CORDEIRO, 2006). Desde 1948, a partir dos ensaios realizados por Smith, as técnicas 

imunológicas vêm sendo utilizadas amplamente nos Estados Unidos.  

No que se refere ao Brasil, Diógenes et al. (1995) realizaram estudo pioneiro com 

técnicas imunodiagnósticas para coccidioidomicose. Consistiu em inquérito epidemiológico 

com esferulina em 87 indivíduos do município de Jaguaribara, Estado do Ceará, do qual 

proveio paciente portador de coccidioidomicose laríngea (KUHL et al, 1996). Segundo os 

autores, houve positividade em 26,4% dos testes intradérmicos, sugerindo a existência de 

coccidioidomicose na região, embora a possibilidade de reação cruzada com outros antígenos 

fúngicos, como histoplasmina, seja aventada (DIÓGENES et al, 1995). Wanke et al. (1999), 

quando do estudo de microepidemia de coccidioidomicose no município de Oeiras, no Estado 
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do Piauí, Brasil, avaliaram a reatividade de intradermorreação com esferulina em 20 

indivíduos parentes e vizinhos dos casos-índice da doença naquela ocasião.  Apenas um 

indivíduo apresentou teste cutâneo positivo. Embora valiosos, testes imunológicos ainda não 

são extensamente difundidos no Brasil. 

 

1.4.1.1 Antígenos de Coccidioides spp. 

Diversas frações antigênicas tem sido empregadas em testes sorológicos para 

diagnóstico de coccidioidomicose. Ao longo dos anos, diferentes grupos de estudo 

idealizaram diversas formas de extração a partir da fase filamentosa ou leveduriforme de 

Coccidioides spp. Os primeiros estudos datam de 1914, quando Cooke utilizou triturado de 

culturas fúngicas ressecadas e esférulas obtidas de lesões humanas para testes cutâneos e 

ensaios sorológico por técnicas de precipitação e fixação de complemento em paciente com 

doença disseminada (COOKE, 1914 apud PAPPAGIANIS; ZIMMER, 1990). 

Em 1927, foram obtidos antígenos fúngicos mediante filtração de cultura do 

microrganismo a partir de paciente com doença disseminada. O filtrado era capaz de produzir 

reação cutânea positiva em paciente doente, mas não reagia com controles humanos sadios 

(HIRSCH, 1927 apud HIRSCHMANN, 2007). Anos mais tarde, esta forma de obtenção 

antigênica deu origem à conhecida coccidioidina, utilizada em testes cutâneos no 

delineamento epidemiológico da infecção (HIRSCHMANN, 2007). 

Em 1939, Smith verificou que sua preparação de coccidioidina era útil em testes 

de precipitação para detectar doença aguda e testes de fixação de complemento poderiam ser 

empregados para diagnósticos de doença disseminada (SMITH, 1950 apud PAPPAGIANIS; 

ZIMMER, 1990). 

Posteriormente, antígenos foram obtidos a partir de autólise de cultura da fase 

filamentosa de C. immitis. A metodologia baseada em filtração preconizada por Smith sofreu 

adaptações, sendo adicionadas etapas de adição de tolueno e preservação com timerosal. Este 

protocolo foi efetivo em testes cutâneos e ensaios sorológicos por precipitação em tubo e 

fixação de complemento (PAPPAGIANIS, 1960 apud PAPPAGIANIS; ZIMMER, 1990).  

Ao final da década de 1950, Converse desenvolveu meio de cultura que permitia o 

cultivo de esférulas e endósporos de Coccidioides spp., propiciando a preparação de antígenos 
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a partir desta fase do ciclo biológico do fungo (CONVERSE, 1957 apud PAPPAGIANIS; 

ZIMMER, 1990). Landay et al. (1967) verificaram que esférulas preservadas em timerosal 

induziam a produção de anticorpos em coelhos. Estas imunoglobulinas eram capazes de reagir 

por imunodifusão e fixação de complemento com antígenos provenientes de artroconídeos e 

extratos de esférulas sonicadas e autoclavadas (LANDAY, 1967 apud PAPPAGIANIS; 

ZIMMER, 1990). 

Em 1969, Levine descreveu a obtenção de antígeno a partir de esférulas lisadas 

em água destilada por 40 dias. Denominado esferulina, este preparado apresentou reatividade 

com soros humanos por fixação de complemento, porém com maior índice de reação cruzada 

com outras infecções fúngicas quando comparada à coccidioidina previamente descrita 

(LEVINE, 1969 apud PAPPAGIANIS; ZIMMER, 1990). Em 1974, Deresinski et al. 

avaliaram a resposta celular in vitro de esferulina e coccidioidina mediante estudos com 

culturas de linfócitos T. Os resultados obtidos sugeriram que esferulina teria maior capacidade 

discriminatória entre testes positivos e negativos em relação à coccidioidina, funcionando 

como indicador sensível de imunidade in vivo e in vitro. Em 1977, Huppert et al. avaliaram a 

eficácia de esferulina e coccidioidina em testes de fixação de complemento. Segundo os 

autores, os antígenos obtidos de Coccidioides spp. apresentam sensibilidade equivalente, 

porém esferulina apresentou menor especificidade. 

Cox et al. (1984) avaliaram a reatividade de antígenos solúveis em água e álcalis, 

provenientes de parede celular de esférulas e micélio de Coccidioides spp., com IgM. 

Conforme os pesquisadores, ambos os extratos reagiram com IgM por técnicas de 

precipitação em tubo e imunodifusão. Além disso, estes compostos compartilham 

determinantes antigênicos com coccidioidina.  

Outros estudos a partir de esférulas foram idealizados. A autólise dessas estruturas 

pelo uso de tolueno também foi experimentada, gerando antígenos reativos por precipitação e 

fixação de complemento (WOLF et al., 1986). Em 1988, Cole et al. avaliaram a 

imunorreatividade de antígeno obtido a partir da camada externa da parede celular de 

esférulas (SOW – spherule outer wall) de C. immitis. Este antígeno proveniente de culturas 

líquidas do fungo foi capaz de detectar anticorpos anti-Coccidioides por técnicas de 

imunofluorescência e precipitação em tubo. 

Zimmer e Pappagianis (1988) definiram, através de digestão enzimática de 

extratos das fases leveduriforme e filamentosa de Coccidioides spp., que um componente 
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protéico de 110 KDa era responsável pela atividade ID-CF. Este, analisado por SDS-PAGE, 

originou um peptídeo de 48 KDa, detectável em reações de imunoblotting contra soros de 

pacientes com coccidioidomicose. 

Em 1991, Cole et al. estudaram dois antígenos obtidos a partir da fase saprofítica 

fungo, mediante filtração, liofilização e extração com tolueno 3%. Este protocolo gerou 

bandas protéicas aproximadas de 110 KDa e 120 KDa à análise por SDS-PAGE. Evidências 

demonstraram que a detecção de IgM em soros de pacientes com coccidioidomicose pode ser 

realizada com o emprego do antígeno 120 KDa pela técnica de ELISA, com baixos índices de 

reação cruzada com outras micoses sistêmicas (2,8%). 

Gade et al., em 1992, utilizaram antígenos obtidos por solubilidade em álcalis e 

água a partir da fase filamentosa do microrganismo, seguida de purificação com pronase para 

testar novo ensaio imunoenzimático. Segundo os autores, os resultados sugerem que o 

consagrado conceito de que resposta sorológica a antígenos TP ocorre na fase inicial da 

doença são válidos, porém esses antígenos suscitam respostas na produção de IgM e IgG 

detectáveis por ensaios imunoenzimáticos. 

Em 1995, Pan e Cole utilizaram protocolo para obtenção de antígenos baseados na 

precipitação de proteínas com acetona a baixas temperaturas. Atenção especial foi destinada à 

molécula de 19 KDa, que foi analisada e seqüenciada, revelando ser um antígeno específico 

de Coccidioides spp., produzido pela fase saprofítica do microrganismo que apresenta 

atividade serina proteinase. Conforme os autores, o protocolo proposto a partir de PCR do 

gene csa, codificante do peptídeo em questão, seria aplicável em na identificação de culturas 

de Coccidioides spp.  

Em 1996, Zhu et al. estudaram o Antígeno 2/rico em prolina (Ag2/PRA). Esta 

glicoproteína encontra-se na parede celular do patógeno, sendo importante componente 

imunorreativo. Estudos sugerem que Ag2/PRA expressa epítopos tanto para células B como 

para células T, elicitando resposta imune celular e humoral (ZHU et al., 1996). 

Posteriormente, estes autores desenvolveram clonagem do gene codificante de Ag2/PRA. 

Técnicas de biologia molecular também foram aplicadas na obtenção de antígenos 

dos agentes de coccidioidomicose. Clonagem de genes codificantes de antígenos CF de 

Coccidioides spp. foi realizada por Yu et al. (2005). Utilizando o fungo não-patogênico 

Uncinocarpus reesii, filogeneticamente relacionado de Coccidioides spp., os autores 
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desenvolveram um sistema de produção de proteínas fúngicas sem a necessidade de 

manipulação em laboratório com nível de biossegurança 3. Foi escolhido o gene de quitinase 

(cts1) de C. posadasii que codifica o antígeno CF. Utilizando o produto protéico purificado, 

96,1% dos pacientes testados por ELISA apresentaram positividade. 

Em 2006, Cordeiro realizou extração de pool antigênico da fase filamentosa de C. 

posadasii isolados no Estado do Ceará, Brasil. Brevemente, em um dos protocolos propostos, 

a cultura fúngica era obtida em meio líquido contendo glicose e extrato de levedura. Após 

incubação de 30 dias à temperatura de 28°C, as culturas eram inativadas com timerosal e 

filtradas. O filtrado obtido sofreu precipitação com sulfato de amônio até saturação de 90%. A 

fração protéica obtida, ora denominada Antígeno total, demonstrou efetividade na detecção 

imunológica de casos de coccidioidomicose por meio da técnica de imunodifusão, sendo 

inclusive aplicável em caso de doença disseminada (CORDEIRO, 2006).  

Atualmente, antígenos comerciais estão disponíveis para o imunodiagnóstico de 

coccidioidomicose. Estes geralmente são obtidos de cepas norte-americanas do fungo. Os 

antígenos, de acordo com o tipo obtido, são capazes de detectar anticorpos IgM e IgG nos 

soros de pacientes testados, por métodos de imunodifusão e aglutinação em látex (Immy® 

insert Pack). Embora submetidas a diversas etapas de purificação, estas preparações 

antigênicas apresentam reações cruzadas com outras micoses sistêmicas, como histoplasmose 

e blastomicose, segundo o fabricante. Apesar deste inconveniente, a utilização dos testes é 

válida para o diagnóstico, devendo ser avaliada em uma abordagem clínico-epidemiológica.   

Como demonstrado, diversas abordagens já foram experimentadas para a 

obtenção de antígeno de Coccidioides spp. A produção de antígenos a partir de cepas locais 

do fungo pode contribuir para o desenvolvimento de testes sorológicos confiáveis, mais 

exeqüíveis e acessíveis para laboratórios de rotina micológica. 
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2 PERGUNTAS DE PARTIDA 

 

1) Quais as principais características clínico-laboratoriais dos casos de 

coccidioidomicose ocorridos no Estado do Ceará entre os anos de 1995 e 2007? 

 

2) A precipitação fracionada com sulfato de amônio do Antígeno total facilitará a 

discriminação das proteínas envolvidas no reconhecimento de anticorpos específicos 

para coccidioidomicose?  

 

3) Através da técnica de Western blotting, será possível caracterizar as proteínas 

imunorreativas presentes no Antígeno total? 
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3 HIPÓTESES 

 

1) As características clínico-laboratoriais dos casos de coccidioidomicose do Estado do 

Ceará entre os anos de 1995 e 2007 apresentam-se de forma semelhante 

 

2) As proteínas imunorreativas presentes no Antígeno total podem ser concentradas 

através de precipitação fracionada com sulfato de amônio 

 
 

3) As frações protéicas que contêm as bandas imunodominantes reagem com 

especificidade com soros de pacientes com coccidioidomicose, através da técnica de 

imunodifusão 

 

4) O reconhecimento das proteínas imunorreativas presentes nas frações protéicas pode 

ser realizado por meio da técnica de Western blotting, definindo bandas protéicas 

distintas que podem ser empregadas como ferramenta diagnóstica para a doença 
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4 OBJETIVOS 

 

 4.1 Objetivo geral 

Contribuir para melhor conhecimento da coccidioidomicose ocorrida no Estado 

do Ceará com ênfase nos aspectos clínico-laboratoriais e na análise das frações protéicas 

imunodominantes presentes no Antígeno total de C. posadasii. 

 

4.2 Objetivos específicos 

1) Analisar as características clínico-laboratoriais dos casos de coccidioidomicose 

ocorridos no Estado do Ceará, entre os anos de 1995 e 2007; 

2) Definir e padronizar condições experimentais ideais para o fracionamento  

protéico do Antígeno total de C. posadasii com sulfato de amônio; 

3) Definir em qual(is) fração(ões) protéica(s) do Antígeno total encontram-se as  

proteínas com atividade imunológica, mediante técnica de imunodifusão; 

4) Caracterizar, através de SDS-PAGE, as frações protéicas imunorreativas; 

5) Determinar as proteínas imunorreativas presentes nas frações protéicas do   

Antígeno total, por meio da técnica de Western blotting. 
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5 METODOLOGIA  

 

5.1 Etapa I - Revisão de casos de coccidioidomicose 

 Ao longo desta pesquisa, foram analisadas as características clínico-

laboratoriais dos casos de coccidioidomicose detectados no Estado do Ceará entre os anos de 

1995 e 2007. A revisão foi realizada mediante pesquisa bibliográfica, em artigos previamente 

publicados e, eventualmente, acompanhamento clínico e consulta a prontuários médicos de 

pacientes acometidos pela doença. Esta etapa do projeto foi avaliada e aprovada pelo Comitê 

de Ética da Universidade Federal do Ceará, sob processo 35/04.  

Os artigos científicos consultados foram localizados em sites de pesquisa virtual 

como www.pubmed.gov e www.scielo.br, utilizando-se como palavras-chave os termos 

coccidioidomycosis, Coccidioides, immunodiagnosis, Brazil. Foram selecionados os artigos 

que descreviam casos de coccidioidomicose no Estado do Ceará, sob os aspectos clínicos, 

epidemiológicos ou laboratoriais. Para complementar os dados obtidos, foi consultado banco 

de teses e dissertações da biblioteca da Universidade Federal do Ceará.  

Os pacientes incluídos na pesquisa que se encontravam em regime de internação 

hospitalar foram devidamente esclarecidos sobre o estudo e lhes foi aplicado o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLS). Estes pacientes foram entrevistados pessoalmente, 

procedendo-se a anamnese completa e o exame físico detalhado. Adicionalmente, a avaliação 

de exames laboratoriais e radiológicos foi realizada. Em alguns casos, foi possível o 

acompanhamento clínico direto dos pacientes. Os médicos assistentes responsáveis pelos 

pacientes em cada instituição estudada foram devidamente esclarecidos sobre a inclusão dos 

casos na pesquisa. 

Dentre as informações coletadas de cada paciente ou consulta bibliográfica, dados 

referentes à ocupação, procedência, quadro clínico apresentado e conduta terapêutica de cada 

paciente foram coletados. Atenção especial foi dedicada às informações referentes aos 

métodos diagnósticos empregados em cada caso.  
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5.2 Etapa II – Extração de antígeno protéico e caracterização de imunorreatividade 

 

5.2.1 Seleção de amostra fúngica 

Nesta pesquisa foi utilizada uma cepa (CEMM 01-6-085) de C. posadasii isolada 

a partir de lavado brônquico de paciente proveniente de Santa Quitéria, município do Estado 

do Ceará, e pertencente à Coleção de Culturas do Centro Especializado em Micologia Médica 

(CEMM). Este isolado micológico foi selecionado por ser considerado de bom rendimento 

protéico, segundo estudos realizados previamente por Cordeiro (2006). 

Toda a manipulação de culturas fúngicas no decorrer desta pesquisa foi realizada 

sob rígidas normas de biossegurança nível 3 (NB3), no CEMM. Profissionais habilitados e 

selecionados utilizavam equipamentos de proteção individual como luvas descartáveis, 

máscaras N95, gorros, aventais descartáveis e propés para ter acesso às dependências do 

laboratório NB3. No interior deste, os procedimentos eram desempenhados em capela de 

fluxo laminar classe II B2, em atmosfera com pressão negativa. Todos os resíduos gerados 

nos procedimentos eram acondicionados em embalagens próprias e autoclavados. 

 

 

5.2.2 Obtenção do Antígeno total  

A produção do Antígeno total foi realizada de acordo com protocolo descrito por 

Cordeiro (2006). Culturas de C. posadasii foram retiradas da micoteca do CEMM, repicadas 

para tubos de ensaio contendo ágar batata inclinado, incubadas durante 10 dias a 28ºC, para 

confirmação de viabilidade e pureza das mesmas. Após este período, 5mL de solução salina 

NaCl 0,9% estéril era adicionada a cada tubo de ágar batata contendo o crescimento fúngico. 

Com delicada raspagem utilizando-se alça de platina, o micélio fúngico era transferido para a 

solução salina. Esta suspensão fúngica era transferida a 100 mL de meio de cultura contendo 

glicose 2% (p/v) e extrato de levedura 1% (p/v), constituindo o pré-inóculo, o qual era 

incubado a 28°C por 10 dias. Após este período, o pré-inóculo era transferido a recipiente 

contendo 1,5 litros do mesmo caldo nutritivo, sendo incubado a 28ºC, por 30 dias, de forma 

estacionária. Com o objetivo de inativação das cepas, as culturas foram mantidas em contato 

com timerosal (0,2 g/L), durante 10 dias. Durante este período, alíquotas das culturas foram 

retiradas e inoculadas em ágar batata a 28°C, a fim de confirmar a inativação das mesmas. 

Somente após essa verificação, prosseguia-se o protocolo. A seguir, as culturas foram filtradas 
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em papel de filtro e o filtrado obtido foi precipitado com sulfato de amônio nos seguintes 

intervalos de saturação: 0-30%, 30-60% e 60-90%, de forma seqüenciada. A quantidade de sal 

a ser acrescentada a cada intervalo de saturação foi determinada conforme fórmula de Scopes 

(1994), ilustrada a seguir.  

 

 

        

 

 

 

 Na fórmula: 

g – quantidade de sulfato de amônio a ser acrescentada em gramas a cada litro de   

      solução; 

S1 – saturação inicial do sal em solução (%); 

S2 – saturação final do sal em solução (%). 

 

Após a completa adição do reagente, a mistura foi deixada em repouso a 4°C por 

24 horas e, em seguida, centrifugada a 10.000 x g por 30 minutos. O precipitado obtido de 

cada cultura foi ressuspenso em tampão PBS, dialisado exaustivamente contra água destilada 

em membrana com cut off de 10 KDa, aliquotado  e estocado a –20 °C até o momento da 

utilização nas etapas posteriores do protocolo. O conteúdo protéico das amostras obtidas foi 

determinado pelo método de Bradford, utilizando a curva-padrão elaborada com albumina 

sérica bovina (BRADFORD, 1976).   

Utilizando-se o protocolo descrito, foram obtidas as frações protéicas 0-30%, 30-

60% e 60-90% da cepa analisada de C. posadasii, conforme ilustrado na figura 05.  

 

   g =  535 (S2 – S1) 

          100 – 0,3 S2 



 

 

 

 

 

Figura 05 – Etapas metodológicas para obtenção de frações antigênicas de 

Cordeiro, 2006 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Etapas metodológicas para obtenção de frações antigênicas de C. posadasii
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C. posadasii. Extraído e adaptado de 
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5.2.3 Imunodifusão Radial Dupla (Ouchterlony) das frações 0-30%, 30-60%, 60-90%  

 A reatividade das frações obtidas por meio de precipitação com sulfato de 

amônio foi avaliada através de imunodifusão radial dupla, conforme protocolo descrito por 

Camargo (2004). Utilizaram-se lâminas de vidro montadas com 3mL de gel de agarose 1% 

em solução salina NaCl 0,9% (p/v) com 07 perfurações (01 central e 06 radiais eqüidistantes). 

As frações antigênicas foram inoculadas perifericamente e, no orifício central, os 

soros-teste. O volume inoculado foi de 20 µL, divididos em duas etapas de igual volume, a 

fim de garantir a completa difusão da solução sem transbordamentos.  Foram utilizados o 

Antígeno Comercial ID-CF e Anticorpo Comercial (Immy Imunodiagnostics, EUA) como 

controles positivos.  

As lâminas foram incubadas em câmara úmida a temperatura ambiente por 48 

horas, com verificações visuais da reação a cada 24 horas. Após incubação, as lâminas foram 

lavadas com solução salina NaCl 0,9% com 3 a 4 trocas durante 24 horas, sendo então 

submetidas a secagem em estufa a 37°C overnight, e coloração com Coomassie brilliant blue 

R para visualização das linhas de precipitação.  

As frações protéicas obtidas previamente foram testadas contra soros de pacientes 

portadores de coccidioidomicose, estocados no Centro Especializado em Micologia Médica, 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Todas as amostras de soro 

humano, oriundas do Estado do Ceará, foram obtidas após assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará (processo número: 35/04). Os soros testados e informações 

relevantes sobre os pacientes encontram-se dispostos no quadro 01. 

A fim de avaliar a ocorrência de reação cruzada com outras micoses, as frações 

protéicas foram testadas em ensaios de imunodifusão utilizando-se soros de pacientes 

portadores de outras micoses - histoplasmose (n=7), paracoccidioidomicose (n=5), aspergilose 

(n=5).  Estes soros foram testados previamente por técnicas de imunodifusão, apresentando 

titulação de 1:4. Estas amostras de soro foram gentilmente cedidas pelo Dr. Zoilo Pires de 

Camargo (Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo).  

 



44 

 

 

Foi incluída no teste a amostra antigênica denominada Antígeno total, obtida em 

experimentos anteriores realizados no CEMM. A forma de obtenção deste preparado 

antigênico consiste no emprego das mesmas técnicas de cultivo já descritas, associadas à 

precipitação com sulfato de amônio no intervalo 0-90%. Esta amostra mostrou boa reatividade 

em estudos prévios, podendo mesmo ser empregada como controle antigênico positivo 

(CORDEIRO, 2006).  
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Quadro 01 – Soros de pacientes com coccidioidomicose utilizados neste estudo, com dados 

clínicos, procedência e idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soro/amostra 
Procedência  

do paciente 

 

Idade 

 

Forma clínica 

Condição clínica do 
paciente 

1 Sobral 19 Pulmonar Fase aguda da doença 

2 Sobral 33 Pulmonar Fase aguda da doença 

3 Solonópoles 29 Pulmonar Fase aguda da doença 

4 Jaguaribe 18 Pulmonar Fase aguda da doença 

5 Jaguaribe 29 Pulmonar Fase aguda da doença 

6 Sobral 22 Pulmonar Fase aguda da doença 

7 
Santa Quitéria 27 Pulmonar Paciente em curso de 

tratamento (6 meses) 

8 Arneiroz 13 Pulmonar Fase aguda da doença 

9 
Catunda 24 Pulmonar Paciente em curso de 

tratamento (6 meses) 

10 Solonópoles 32 Pulmonar Fase aguda da doença 
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5.2.4 Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de Dodecil Sulfato de Sódio 

(SDS-PAGE) 

As frações obtidas pela precipitação foram submetidas à eletroforese em gel de 

poliacrilamida 12% contendo SDS, conforme protocolo descrito por Laemmli (1970), com 

adaptações. As preparações protéicas foram tratadas com tampão de amostra contendo SDS 

2% e β-mercaptanol na proporção de 1:1, sendo então aquecidas a 95 - 100°C por 5 a 10 

minutos, conforme figura 06. A seguir, foi realizada montagem de gel de poliacrilamida 

(figura 07) e as amostras foram submetidas à corrida eletroforética em tampão Tris (0,025M), 

glicina (0,192M) e SDS (0,1%) com pH 8,3, com voltagem de 120V por aproximadamente 

200 minutos. Após a corrida, os géis foram fixados em solução álcool-ácida e, em seguida, 

corados pelo método da prata, de acordo com Camargo (2004).  

Nesta etapa, para efeito comparativo, foi também utilizada a amostra Antígeno 

total (fração 0-90%) da cepa C. posadasii 01-6-085, obtida conforme protocolo descrito por 

Cordeiro (2006). 

 

 

Figura 06 - Etapa de aquecimento das frações protéica para realização de SDS-PAGE. Este procedimento foi 

realizado em banho-maria entre 95 e 100°C, por 5 a 10 min. 
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Figura 07 - Etapas de montagem de gel de poliacrilamida para realização de SDS-PAGE 

 

 

 

 



48 

 

 

5.2.5 Avaliação de imunorreatividade pela técnica de Western blotting 

As frações protéicas obtidas da cepa 01-6-085 de C. posadasii foram submetidas à 

técnica de Western blotting, conforme protocolo definido por Teixeira e Nagao-Dias (2006). 

Inicialmente, as frações protéicas foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 

12,5% (SDS-PAGE) modificada durante cerca de 120 minutos com voltagem de 150V. A 

seguir, foi realizada a transferência do conteúdo protéico do gel de poliacrilamida para a 

membrana de nitrocelulose, utilizando-se equipamento de transferência semi-seca 

(Amersham® TE 70) durante 60 a 120 minutos, com amperagem de 65 mA, de acordo com 

figura 08. A efetividade da etapa de transferência foi verificada com utilização de solução de 

Ponceau por 10 minutos, o qual detecta o conteúdo protéico transferido, conforme figura 09. 

A seguir, a membrana de nitrocelulose foi lavada com água destilada repetidas vezes até a 

completa remoção da solução de Ponceau. 

 

 

 

Figura 08 - Etapa de transferência para realização de Western blotting utilizando sistema semi-seco. 
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Figura 09 - Utilização da solução de Ponceau para detecção de transferência protéica para membrana de 
nitrocelulose 

 

 

 

A secagem da membrana foi realizada com papel de filtro e a mesma foi mantida 

a 4°C, protegida da luz até realização da técnica de Western blotting. As membranas de 

nitrocelulose secas foram então cortadas em tiras de aproximadamente 4 mm x 8 cm de 

tamanho com auxílio de estilete, régua e placa de vidro. As tiras, identificadas com números 

seriados correspondentes aos soros a serem utilizados, foram acondicionadas em canaletas 

apropriadas para realização de Western blotting, como demonstrado na figura 10. 
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Figura 10 - Etapas de preparo das tiras de nitrocelulose para realização de Western blotting. O corte da 
membrana foi realizado com estilete, sendo a mesma protegida por saco plástico. 
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O bloqueio da membrana foi realizado com Tampão Tris-NaCl – leite desnatado 

5% - soro de carneiro 5% por 2 horas, seguido de incubação com soro-teste 1:200 por 18 

horas, sob agitação. Após sucessivas lavagens com tampão Tris-NaCl-Tween 20 0,01%, foi 

acrescentado o conjugado anti-IgG marcado com fosfatase alcalina diluído a 1:500 e incubado 

por 90 minutos. Por fim, após etapas de lavagem, acrescentava-se o substrato nitroblue 

tetrazolium/bromo-cloro-indolil fosfato (NBT/BCIP) e observava-se até o surgimento da 

coloração amarronzada decorrente da reação da enzima com o substrato, como ilustrado na 

figura 11. Após a revelação da reação, as tiras de membrana foram lavadas com água 

destilada e secas em papel de filtro.  

 

 

 

Figura 11 - Etapa final da técnica de Western blotting após revelação da reação 
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A técnica de Western blotting foi aplicada às três frações protéicas obtidas da cepa 

C. posadasii 01-6-085. A fração 0-90% também foi testada para determinar sua efetividade na 

técnica de Western blotting. Foram utilizados soros de 10 pacientes com coccidioidomicose, 

previamente descritos no quadro 01, soros de pacientes portadores de histoplasmose, 

paracoccidioidomicose e aspergilose, além de amostras de indivíduos sadios sem história 

epidemiológica relevante para coccidioidomicose, utilizadas como controle negativo. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Etapa I - Revisão de casos de coccidioidomicose 

Ao longo da pesquisa foram revisados 19 casos de coccidioidomicose ocorridos 

no Estado do Ceará, Brasil, entre maio de 1995 e setembro de 2007. Havia publicação 

científica referente a 16 dos pacientes estudados, sendo os demais dados obtidos por revisão 

de prontuários médicos. Em quatro casos, foi possível o acompanhamento clínico dos 

pacientes envolvidos. 

Todos os pacientes eram homens jovens, com idade variando entre 13 e 43 anos, 

provenientes do interior do Estado do Ceará. As cidades de procedência dos pacientes foram 

Aiuaba, Independência, Boa Viagem, Solonópoles, Catunda, Santa Quitéria, Arneiroz, 

Ibiapina, Sobral, Jaguaribe e Parambu, conforme demonstrado na figura 12.  

Com exceção de um paciente com quadro de miopericardite, o quadro clínico dos 

pacientes foi precedido por caçada a tatus (Dasypus novemcinctus). Os sintomas mais comuns 

foram febre, tosse não produtiva, dor pleurítica e dispnéia. Outros sintomas constitucionais 

foram observados em alguns pacientes, como anorexia, adinamia e perda de peso. 

Em três pacientes, incluídos em microepidemia ocorrida em 1995, houve remissão 

clínica completa sem instituição terapêutica ou estudo laboratorial. Os pacientes foram 

avaliados clinicamente, sendo o diagnóstico presuntivo inicial bastante variável, desde 

pneumonias bacterianas comunitárias a quadros neoplásicos. Tuberculose foi aventada em 

dois casos como diagnóstico provável. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Mapa do Estado do Ceará, apresentando os municípios onde ocorreram casos de coccidioidomicose, 
com número de casos e respectivos anos de descrição.
(D), Independência (E), Parambu (F), Arneiroz (G), Aiuaba (H), Ibiapina (I), Jaguaribe (J) e Solonópoles (K).
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Mapa do Estado do Ceará, apresentando os municípios onde ocorreram casos de coccidioidomicose, 
com número de casos e respectivos anos de descrição. Sobral (A), Santa Quitéria (B), Catunda (C), Boa Viagem 
(D), Independência (E), Parambu (F), Arneiroz (G), Aiuaba (H), Ibiapina (I), Jaguaribe (J) e Solonópoles (K).
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Mapa do Estado do Ceará, apresentando os municípios onde ocorreram casos de coccidioidomicose, 
Sobral (A), Santa Quitéria (B), Catunda (C), Boa Viagem 

(D), Independência (E), Parambu (F), Arneiroz (G), Aiuaba (H), Ibiapina (I), Jaguaribe (J) e Solonópoles (K). 

 

2002, 2003 

01 caso 

2001 

02 casos 

2001, 2003 

02 casos 

2007 



55 

 

 

A definição diagnóstica dos casos foi baseada em técnicas laboratoriais em 16 dos 

pacientes estudados. Nos demais casos, apenas abordagem clínico-epidemiológica foi 

empregada. Métodos primários de diagnósticos como microscopia e cultura de espécime 

clínico foram positivos em 15 e 14 dos casos, respectivamente. Apenas o material clínico 

líquido pericárdico, proveniente de paciente com pericardite, apresentou exame direto 

negativo. Os espécimes clínicos mais estudados nestes pacientes foram escarro e lavado 

broncoalveolar, como reflexo das manifestações pulmonares apresentadas. Submetidos a 

exame direto, estes espécimes demonstraram esférulas de Coccidioides spp. em diferentes 

estágios de maturação. Cultura de 14 das amostras clínicas resultou no isolamento de colônias 

algodonosas, com micélio de tonalidades de branco, creme ou cinza, cujo exame 

microscópico revelou artroconídeos espaçados por disjuntores característicos de Coccidioides 

spp. 

Métodos adicionais de diagnóstico como imunológico, histopatológico e 

molecular também foram aplicados em alguns casos. Diagnóstico sorológico de 13 pacientes 

foi definido por ensaios de imunodifusão utilizando antígeno comercial ID-CF Coccidioides 

(Immy®, EUA).  

Identificação molecular de culturas obtidas do material clínico dos pacientes foi 

realizada em 13 dos casos por meio de técnicas de PCR. Culturas primárias ou em estoque do 

microrganismo foram utilizadas em técnicas moleculares em 13 casos, enquanto estudo direto 

do material clínico foi procedido em 06 pacientes. Inoculação animal foi realizada para 

complementar diagnóstico em dois dos casos estudados. 

 A abordagem terapêutica dos pacientes estudados consistiu no emprego de 

anfotericina B e/ou derivados azólicos, sobretudo fluconazol, como terapia isolada ou 

seqüenciada, a depender do quadro clínico apresentado pelo paciente.  

A tabela 01 sumariza as informações dos casos de coccidioidomicose revisados.  
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Caso 

Data Procedência Idade Manifestações clínicas Diagnóstico inicial Tratamento 
Material 
clínico 

Método diagnóstico 
principal 

Método diagnóstico 
adicional 

1 
Maio 

1995 

Aiuaba 

6°34’S 

40°07’W 

27 
Febre, tosse produtiva, 
cefaléia 

Não informado - - NR NR 

2  
Maio 

1995 

Aiuaba 

6°34’S 

40°07’W 

22 
Febre, dor pleurítica, 
adinamia, tosse seca 

Não informado - - NR NR 

3 
Maio 

1995 

Aiuaba 

6°34’S 

40°07’W 

13 
Febre, tosse produtiva, 
dor pleurítica, adinamia 

Não informado - - NR NR 

4  
Maio 

1995 

Aiuaba 

6°34’S 

40°07’W 

19 
Febre, tosse seca, 
dispnéia 

Pneumonia 
ITR 

AMB 
Escarro 

Microscopia, cultura, 
inoculação animal 

 

PCR (cultura em estoque) 

5  
Fevereiro 

1999 

Independência 

5º 23’S 

40º 18’W 

21 
Febre, tosse produtiva, 
dor pleurítica, dispnéia, 
cefaléia 

Coccidioidomicose AMB Escarro 
Microscopia, 

inoculação animal 
NR 

6  Setembro 
Boa Viagem 

19 
Febre, tosse seca, dor 
pleurítica, dispnéia 

Pneumonia AMB Escarro/ 
Biópsia 

Microscopia, 
histopatologia 

NR 

Tabela 01 – Descrição dos casos de coccidioidomicose revisados 
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2001 5º 07'S 

39º 43'W 

pulmonar 

7 
Novembro 

2001 

Solonópoles 

5°44’S 

39°00’W 

29 

Febre, tosse produtiva, 
dor pleurítca, dor 
articular, lesões 
cutâneas 

Não informado 
AMB 

FLU 
LBA 

Microscopia, cultura, 
imunodifusão 

PCR 

(cultura em estoque) 

8 
Novembro 

2002 

Catunda 

4°38’S 

40°12’W 

24 
Febre, calafrios, tosse 
seca, dispnéia, dor 
pleurítica 

Granulomatose de 
Wegener  

Embolia séptica 

AMB 

FLU 
LBA 

Microscopia, cultura, 
imunodifusão 

PCR 

(cultura em estoque) 

   9 
Novembro 

2002 

Santa Quitéria 

4°19’S 

40°09’W 

27 
Febre, tosse seca, 
dispnéia, anorexia, 
perda de peso 

ParacoccidioidomicoseSa
rcoidose   Aspergilose   

Neoplasia  

Embolia séptica 

AMB 

FLU 
Escarro 

Microscopia, cultura, 
imunodifusão 

PCR 

(cultura em estoque ) 

10 
Dezembro 

2003 

Santa Quitéria 

4°19’S 

40°09’W 

43 
Tosse seca, dor 
articular, dor pleurítica 

Pneumonia 

Granulomatose de 
Wegener 

Antimicrobian
o 

FLU 

LBA 
Microscopia, cultura, 

imunodifusão  

PCR 

(cultura em estoque) 

 

11 

 

Dezembro 
2003 

 

Solonópoles 

5°44’S 

 

32 

 

Febre, tosse seca, dor 
pleurítica, dispnéia 

 

Pneumonia fúngica 

 

ITR 

 

LBA 

 

Microscopia, cultura, 
imunodifusão 

 

PCR 

(cultura em estoque) 
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39°00’W 

12 
Fevereiro 

2004 

Arneiroz 

6°19’S 

40°09’W 

13 Febre, tosse seca Tuberculose 

FLU 

AMB 

ITR 

LBA 
Microscopia, cultura, 

imunodifusão 

PCR 

(cultura primária) 

13 
Fevereiro  

2005 

Ibiapina 

3°55`S 40°53`W 35 

Febre, dor torácica, 
calafrios, tosse 
produtiva, perda de 
peso  

Miopericardite FLU 
Líquido 
pericár-

dico 

Microscopia, cultura, 
imunodifusão 

PCR 

(cultura primária) 

14 
Dezembro 

2006 

Sobral 

3°41’S 

40°20’W 

19 
Febre, dor pleurítica, 
tosse seca 

Coccidioidomicose FLU LBA 
Microscopia, cultura, 

imunodifusão 

PCR 

(LBA e cultura primária) 

15 
Dezembro 

2006 

Sobral 

3°41’S 

40°20’W 

33 
Febre, dor pleurítica, 
tosse seca, lesões 
cutâneas 

Coccidioidomicose FLU LBA 
Microscopia, cultura, 

imunodifusão 

PCR 

(LBA e cultura primária) 

16  
Dezembro 

2006 

Sobral 

3°41’S 

40°20’W 

22 
Febre, dor pleurítica, 
tosse seca, dispnéia 

Coccidioidomicose 
AMB 

FLU 
LBA 

Microscopia, cultura, 
imunodifusão 

PCR 

(LBA e cultura primária) 

17 
Março 

2007 

Jaguaribe 

5º53'S 38º37'W 
18 

Febre, tosse seca, 
dispnéia, dor pleurítica 

Pneumonia 

Coccidioidomicose 

AMB 

FLU 
LBA 

Microscopia, cultura, 
imunodifusão 

PCR 

(LBA e cultura primária) 
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NR – Não realizado; AMB – Anfotericina B; FLU – Fluconazol; ITR – Itraconazol; LBA – Lavado broncoalveolar; PCR – Reação em cadeia da polimerase 

18 
Março 

2007 

Jaguaribe 

5º53'S 38º37'W 
29 

Febre, dor pleurítica, 
dispnéia, tosse  

Coccidioidomicose 
AMB 

FLU 
LBA 

Microscopia, cultura, 
imunodifusão  

PCR 

(LBA e cultura primária) 

19 
Setembro 

2007 

Parambu 

6º12’S 

40º41’W 

26 
Febre, dor pleurítica, 
tosse seca, dispnéia, 
cefaléia 

Pneumonia 

Tuberculose 
AMB Escarro 

Microscopia, cultura, 
imunodifusão 

PCR 

(Escarro e cultura 
primária) 
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6.2 Etapa II – Extração de antígeno protéico e caracterização de imunorreatividade 

 

6.2.1 Obtenção de frações protéicas e dosagem pelo método de Bradford 

Foram obtidas as frações protéicas da cepa de C. posadasii previamente 

selecionada - CEMM 01-6-085. Estas amostras foram submetidas à dosagem de proteínas. A 

amostra de menor conteúdo protéico foi a fração 0 - 30%, seguida da fração 60 – 90% e 

fração 30 – 60%. A tabela 02 fornece o teor protéico das amostras estudadas.  

 

Tabela 02 - Dosagem protéica das amostras estudadas estimada pelo método de Bradford 
(1976). Cepa C. posadasii 01-6-085. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Imunodifusão Radial Dupla (Ouchterlony) das frações 0-30%, 30-60%, 60-90%  

 

As frações protéicas foram testadas por imunodifusão radial dupla frente a soros 

de pacientes com coccidioidomicose. Exemplo de ensaio de imunodifusão encontra-se 

ilustrado na figura 13. Os dados obtidos nesta etapa estão demonstrados na tabela 03.   

 

 

 

 

Fração protéica µg/100µl 

F 0-30% 7,59 

F 30-60% 20,66 

F 60-90% 17,39 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Aspecto de reação de imunodifusão após coloração com 
de paciente portador de coccidioidomicose. Poços 1, 3 e 6 
teste. Observar reação positiva nas linhas de precipitação, indicadas pelas setas em vermelho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto de reação de imunodifusão após coloração com Coomassie Brilliant Blue R
de paciente portador de coccidioidomicose. Poços 1, 3 e 6 – Antígenos F 0 -30%, F 30
teste. Observar reação positiva nas linhas de precipitação, indicadas pelas setas em vermelho.

1 

3 

S 

6 

61 

Coomassie Brilliant Blue R. Poço S – soro 
30%, F 30-60% e F 60-90% em 

teste. Observar reação positiva nas linhas de precipitação, indicadas pelas setas em vermelho. 
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Tabela 03 - Resultados dos ensaios de imunodifusão radial dupla utilizando as frações 
protéicas de C. posadasii.  

 

Legenda:     0  ausência de reação     +   presença de reação. Os soros 7 e 9 provêm de pacientes em 
tratamento. Os demais se referem a pacientes em fase aguda da doença. 
    

Todos os soros testados foram reconhecidos pelo Antígeno total (F 0 – 90%). Três 

soros testados (3, 5 e 10) foram capazes de reagir com frações antigênicas em todas as 

preparações protéicas testadas. 

Soros de pacientes portadores de outras micoses como histoplasmose, 

paracoccidioidomicose e aspergilose também foram avaliados. Não houve reação com 

qualquer dos soros heterólogos testados com as frações protéicas, Antígeno total ou Antígeno 

comercial Immy Immunodiagnosis®. 

 

 

Soro 

C. posadasii CEMM 01-6-085 Antígeno 

total 

F 0-90% 

Antígeno 
ID-CF 
Immy® F 0-30% F 30-60% F 60-90% 

1 0 0 0 + + 

2 0 0 0 + + 

3 + + + + + 

4 0 0 0 + + 

5 + + + + + 

6 0 0 0 + + 

7 0 0 0 + + 

8 0 + + + + 

9 0 0 0 + + 

10 + + + + + 

Soro 
Immy® + +  +   + + 



 

 

6.2.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de Dodecil Sulfato de Sódio 

(SDS-PAGE) 

A eletroforese em gel de poliacrilamida 12% em condições desnaturantes 

forneceu bandas bem definidas e diferenciadas entre as frações protéicas da cepa de 

posadasii 01-6-085. A fração 0

visualização pelo método de coloração empregado

da mesma. O intervalo de saturação seguinte (30

acima de 30 KDa, tendo bandas definidas entre 45 e 70 KDa. Da fração 60

bandas protéicas de pesos moleculares intermediários, apresentando uma banda bem definida 

em torno de 40 KDa. A análise da fração 0

bandas protéicas presentes nas frações anteriormente de

 

Figura 14 - SDS-PAGE das frações protéicas de antígeno de 
marcador de peso molecular. Pesos moleculares em KDa.
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Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de Dodecil Sulfato de Sódio 

A eletroforese em gel de poliacrilamida 12% em condições desnaturantes 

forneceu bandas bem definidas e diferenciadas entre as frações protéicas da cepa de 

085. A fração 0-30% apresenta bandas em torno de 30 KDa, de difícil 

lo método de coloração empregado, provavelmente pelo reduzido teor protéico 

da mesma. O intervalo de saturação seguinte (30-60%) revela bandas de pesos moleculares 

acima de 30 KDa, tendo bandas definidas entre 45 e 70 KDa. Da fração 60

das protéicas de pesos moleculares intermediários, apresentando uma banda bem definida 

em torno de 40 KDa. A análise da fração 0-90% demonstra uma combinação de todas as 

bandas protéicas presentes nas frações anteriormente descritas, de acordo com figura 1

 

PAGE das frações protéicas de antígeno de C. posadasii 01-6-085. Coloração Prata. PM 
marcador de peso molecular. Pesos moleculares em KDa. 

PM       F 0-30    F 30-60   F 60-90           F 0-90 
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Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de Dodecil Sulfato de Sódio 

A eletroforese em gel de poliacrilamida 12% em condições desnaturantes 

forneceu bandas bem definidas e diferenciadas entre as frações protéicas da cepa de C. 

30% apresenta bandas em torno de 30 KDa, de difícil 

, provavelmente pelo reduzido teor protéico 

60%) revela bandas de pesos moleculares 

acima de 30 KDa, tendo bandas definidas entre 45 e 70 KDa. Da fração 60-90%, são obtidas 

das protéicas de pesos moleculares intermediários, apresentando uma banda bem definida 

90% demonstra uma combinação de todas as 

scritas, de acordo com figura 14. 

 

085. Coloração Prata. PM – 

 



 

 

6.2.4 Avaliação de imunorreatividade pela técnica de 

Ensaios de Western blotting

obtidas da cepa C. posadasii

reatividade mediante técnica de 

interesse diagnóstico. 

A fração 30-60% demonstrou reatividade uniforme para os soros de pacientes

portadores de coccidioidomicose, com banda reagente predominante entre 45 e 70 

ilustrado na figura 15. Quando utilizados soros de pacientes com outras micoses, não foi 

observada reação nos casos de paracoccidioidomicose ou arpergilose, porém em 

casos de histoplasmose (n=5) houve reatividade semelhante na técnica de 

 

 

Figura 15 - Western blotting de fração 30
– marcador de peso molecular. Pesos moleculares em KDa. A seta vermelha indica as bandas imunorreagentes 
entre 45 e 70 KDa. 
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PM 

Avaliação de imunorreatividade pela técnica de Western blotting

Western blotting foram procedidos utilizando as frações protéicas 

. posadasii 01-6-085. Nos ensaios com a fração 0-30%, não foi verificada 

reatividade mediante técnica de Western blotting, revelando-se uma fração de reduzido 

60% demonstrou reatividade uniforme para os soros de pacientes

portadores de coccidioidomicose, com banda reagente predominante entre 45 e 70 

. Quando utilizados soros de pacientes com outras micoses, não foi 

observada reação nos casos de paracoccidioidomicose ou arpergilose, porém em 

casos de histoplasmose (n=5) houve reatividade semelhante na técnica de 

de fração 30-60%. Colunas 1 a 10 – soros de pacientes com coccidioidomicose. PM 
marcador de peso molecular. Pesos moleculares em KDa. A seta vermelha indica as bandas imunorreagentes 

1          2         3        4           5          6     7         8         9          10    
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Western blotting 

foram procedidos utilizando as frações protéicas 

30%, não foi verificada 

se uma fração de reduzido 

60% demonstrou reatividade uniforme para os soros de pacientes 

portadores de coccidioidomicose, com banda reagente predominante entre 45 e 70 KDa, como 

. Quando utilizados soros de pacientes com outras micoses, não foi 

observada reação nos casos de paracoccidioidomicose ou arpergilose, porém em metade dos 

casos de histoplasmose (n=5) houve reatividade semelhante na técnica de Western blotting.  

 

soros de pacientes com coccidioidomicose. PM 
marcador de peso molecular. Pesos moleculares em KDa. A seta vermelha indica as bandas imunorreagentes 

1          2         3        4           5          6     7         8         9          10     
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A fração 60-90% apresentou reatividade reprodutível nos casos de pacientes com 

coccidioidomicose, com banda reagente entre 30 e 40 KDa (figura 16). Não foi observada 

reatividade com soros de pacientes portadores de paracoccidioidomicose ou aspergilose, 

porém houve reação cruzada em pacientes de histoplasmose (n=2). 

 

 

 

 

Figura 16 - Western blotting de fração 60-90%. Coluna 1 a 5 – soros de pacientes com histoplasmose; colunas 6 
a 14 – soros de pacientes com coccidioidomicose; coluna 15 – controle negativo. PM – marcador de peso 
molecular. Pesos moleculares em KDa. A seta vermelha indica a banda imunorreagente entre 30 e 40 KDa. 
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A fração 0-90% apresentou a somatória das atividades das outras frações, contudo 

com maior quantidade de reações inespecíficas, dificultando a interpretação do teste, o que 

sugere que o fracionamento protéico pode ser válido para utilização na técnica de Western 

blotting (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Western blotting de fração 0-90%. Colunas 1 a 5 – soros de pacientes com histoplasmose; colunas 6 a 
14 – soros de pacientes com coccidioidomicose; coluna 15 – controle negativo. PM – marcador de peso 
molecular. Pesos moleculares em KDa. O gancho em vermelho indica a diversidade de bandas imunorreagentes 
presentes nesta fração protéica. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Os primeiros casos de coccidioidomicose descritos no Estado do Ceará são 

referidos em publicações de Silva et al. (1997) e Sidrim et al. (1997). Os primeiros autores 

descrevem um surto da doença em caçadores de tatus no município de Aiuaba, abordam 

aspectos clínicos da patologia e relembram a importância da inclusão da coccidioidomicose 

como diagnóstico diferencial das pneumonias na prática médica. O segundo trabalho aborda a 

microepidemia sob aspectos clínico-epidemiológicos e propõe a inclusão da Região Nordeste 

do Brasil como endêmica para a doença. 

Com base nestes primeiros relatos, suscitou o interesse de estudar os casos de 

coccidioidomicose ocorridos no Estado do Ceará desde as primeiras descrições até o ano de 

2007, tendo como ênfase os aspectos clínico-laboratoriais. Ao longo deste estudo, foram 

catalogados 19 casos clínicos de coccidioidomicose no Estado do Ceará. Todos ocorreram em 

indivíduos do sexo masculino, jovens (média de idade 24,7 anos), moradores de áreas rurais 

do estado do Ceará. Os indivíduos, com exceção de um caso, compartilhavam o hábito 

recreativo de caçar tatus. O contato com solo revolvido é um aspecto bastante presente nos 

casos descritos no Brasil. A relação da infecção com caçadas a tatus já é bastante descrita. 

Wanke et al. (1999) descreveram microepidemia no Estado do Piauí onde três homens e oito 

cães participantes de caçadas a tatus desenvolveram coccidioidomicose. Neste mesmo 

trabalho, os autores conseguiram isolar o microrganismo do solo adjacente às tocas de tatus. 

Adicionalmente a este fato, Eulálio et al. (2001) isolaram microrganismos identificados como 

Coccidioides sp. a partir de tatus capturados no Estado de Piauí, comprovando a relação 

epidemiológica da doença.  

Outras formas de revolvimento de terra também estão relacionadas à aquisição da 

infecção. Moraes et al. (1998) descreveram caso da doença em indivíduo procedente do Piauí 

com história de escavação de poços anteriormente ao desenvolvimento da doença. O irmão 

deste caso-índice também participou da atividade laboral e desenvolveu sintomas respiratórios 

brandos. Em nossa revisão de casos, um dos pacientes, além do hábito de caçar tatus, também 

realizava escavação de poços profundos artesanais, podendo representar outra forma de 

contato com o microrganismo patógeno. 
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A atividade recreativa de caça a tatus é característica de homens jovens da área 

rural cearense, o que pode justificar a ocorrência de casos clínicos apenas neste grupo, 

conforme verificado em nosso estudo. Contudo, a influência de fatores hormonais não pode 

ainda ser descartada. Fechine, em 2005, em amplo inquérito epidemiológico envolvendo 

indivíduos procedentes de áreas do sertão cearense, verificou que mulheres apresentavam 

reação imunológica positiva sem, entretanto, haver manifestação clínica detectável. 

Possivelmente o ato de varrição de áreas ricas em poeira possa ocasionar o contato destas 

mulheres com o fungo, propiciando a viragem sorológica, porém sem manifestação clínica, 

condicionada por questões hormonais. Sabe-se que durante a gravidez, sobretudo no terceiro 

semestre gestacional, o risco de a mulher desenvolver formas disseminadas da infecção é 40 a 

100 vezes maior em relação à população em geral. Hooper et al. (2007), em excelente 

abordagem sobre o assunto, considera que, a parte de questões imunológicas características da 

gravidez, elevadas taxas de hormônios pode induzir a produção de citocinas TH2, ineficazes 

no processo de contenção da infecção, ou estimular diretamente a proliferação de 

Coccidioides spp. 

Fatores hormonais já são classicamente descritos como fundamentais no 

desenvolvimento de outras infecções fúngicas. A paracoccidioidomicose é reconhecidamente 

uma enfermidade afetada por hormônios. A forma juvenil da doença acomete de forma 

equivalente homens e mulheres, contudo, no que se refere à forma adulta, os casos em 

homens representam cerca de 80%, podendo-se chegar mesmo a proporção de 25 homens 

para cada mulher afetada. Isso se deve, além de questões de maior exposição, a ação inibitória 

dos estrógenos sobre o fungo, interferindo na conversão da forma filamentosa à forma 

parasitária do mesmo, conforme já descrito por Salazar et al., 1988.  

Inúmeros fatores podem estar envolvidos na interação entre o fungo e o indivíduo 

suscetível. Possivelmente a magnitude do inóculo e o estado imunológico do indivíduo 

contribuem de forma decisiva para a duração do período de incubação, bem como para as 

manifestações clínicas apresentadas. Navarro e Sauceda (2008) consideram que estes fatores 

são importantes para o desenrolar da infecção, além da virulência do microrganismo em 

questão. Comorbidades que afetam a resposta imune celular favorecem o desenvolvimento de 

infecção disseminada, conforme descrito por Laniado-Laborin em 2006. Ampel, em 2005, 

revisa o conhecimento sobre a coccidioidomicose em pacientes portadores de HIV-1. É 
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notória a relação entre o comprometimento imunológico destes pacientes pelo HIV e o 

desenvolvimento de quadros mais graves da micose. 

 Apesar dos casos detectados em nosso estudo, considera-se provável que outras 

ocorrências da doença sejam subdiagnosticadas, seja por apresentações clínicas frustras 

provocadas por inalação de inóculos pequenos ou resposta imunológica rápida e eficaz do 

indivíduo exposto, seja pela ausência de suspeição por parte do corpo clínico. Consoante 

Rosas e Riquelme (2007), em revisão da epidemiologia da doença no México, a enfermidade 

se desenvolve em um horizonte subclínico, onde grande parte dos profissionais de saúde a 

consideram como micose pouco freqüente e não a incluem nos diagnósticos diferenciais. Em 

amplo estudo realizado por González et al. (2005), foram avaliados 668 pacientes 

assintomáticos residentes em áreas rurais e urbanas do México. Avaliação imunológica destes 

indivíduos revelou positividade de 93% à aplicação intradérmica de coccidioidina, revelando 

a elevada taxa de infecção com manifestações clinicamente indetectáveis da doença. 

A sintomatologia mais comum dos casos estudados consistiu em febre associada à 

tosse predominantemente seca, dor pleurítica e dispnéia. Estes dados corroboram com a 

maioria dos casos descritos de manifestações respiratórias agudas da doença. Conforme 

Navarro e Sauceda (2008), os pacientes apresentam três ou quatro sintomas, sendo os mais 

comuns tosse (74%), febre (56%), diaforese noturna (35%), calafrios (28%), dispnéia (27%). 

Outros achados de cunho provavelmente imunológico foram observados, como artralgias e 

lesões cutâneas tipo eritema nodoso. Estes dados adicionais também foram verificados por 

Navarro e Sauceda (2008) em 13% e 14% dos pacientes, respectivamente. O quadro clínico 

apresentado pelos pacientes estudados foi bastante similar, com acometimento pulmonar 

clássico, com exceção de um paciente com comprometimento pericárdico.  

O quadro clínico da coccidioidomicose é bastante inespecífico, podendo simular 

várias outras enfermidades As hipóteses diagnósticas para a sintomatologia apresentada 

variam de acordo com o tempo de evolução do quadro clínico. Para apresentações agudas, 

pneumonias bacterianas comunitárias constituem um importante diagnóstico diferencial, 

freqüentemente lembrado pelos clínicos. Valdivia et al. (2006) considerou a micose como 

importante causa de pneumonia adquirida na comunidade em áreas endêmicas, sendo coerente 

considerar este diagnóstico em quadros clínicos compatíveis.  Embolia séptica também foi 

considerada como possível diagnóstico para um paciente estudado, entretanto, o paciente em  
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questão trata-se de um jovem hígido, sem comorbidades ou quadro de infecção pré-

estabelecido para gerar êmbolos infecciosos, enfraquecendo a probabilidade deste 

diagnóstico. Quadros mais dramáticos, de evolução muito rápida, podem lembrar 

tromboembolismo pulmonar, contudo costuma ocorrer com maior freqüência em mulheres ou 

em pacientes com distúrbios de coagulação ou outras comorbidades, como manifestação 

paraneoplásica de diversos tumores malignos (FAUCI et al., 2008). 

Nos casos de coccidioidomicose com evolução subagudo-crônica, a tuberculose se 

impõe como diagnóstico diferencial. González et al. (2005) consideram que a 

coccidioidomicose pulmonar é confundida com tuberculose com freqüência, acarretando 

casos clínicos de duração arrastada e tratamento inadequado. Laniado-Laborin (2006) 

considera inclusive que as infecções podem coexitir, necessitando da confirmação etiológica 

individual de ambos os patógenos nestes casos. Em áreas endêmicas, a tuberculose pode ser 

tratada sem confirmação etiológica laboratorial – baciloscopia ou cultura de Mycobacterium 

tuberculosis-, de forma que alguns casos de coccidioidomicose são provavelmente abordados 

como tuberculose e remitem por resolução espontânea e/ou ação parcial das drogas anti-

micobactérias (CORDEIRO, 2006). Outras patologias de evolução crônica podem ser 

incluídas no diagnóstico diferencial de coccidioidomicose como neoplasias e outras micoses 

profundas. Acredita-se que a abordagem holística do paciente, com especial atenção aos 

dados epidemiológicos, pode contribuir para um diagnóstico mais preciso e precoce. 

O diagnóstico laboratorial da coccidioidomicose dos casos estudados foi baseado 

principalmente nos aspectos micológicos, compreendendo pesquisa e cultura do agente 

etiológico em amostras clínicas. Para estes casos, o estudo micológico apresentou 

sensibilidade e especificidade elevadas, embora estes dados não possam ser extrapolados, uma 

vez que quadros oligossintomáticos e/ou auto-resolutivos da enfermidade fogem ao 

diagnóstico laboratorial. Espécimes clínicos do trato respiratório inferior são preferíveis para 

o estudo microbiológico desta doença, já que as manifestações clínicas são 

predominantemente pulmonares. Saboulle et al. (2007) revisa os aspectos clínicos, 

diagnósticos e terapêuticos da doença, reconhecendo o estudo microbiológico como 

importante neste contexto, embora acarrete riscos à manipulação deste patógeno classe 

biológica 3. Técnicas moleculares de diagnóstico foram empregados em alguns casos, 

contudo consistem em metodologia usualmente de maior custo e demandam profissional 

especializado, pouco acessível a laboratórios de rotina. Em alguns dos casos avaliados, 

ensaios sorológicos, utilizando a técnica de imunodifusão radial dupla, foram essenciais ao 
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diagnóstico. Saboulle  et al. (2007) consideram que anticorpos não são conferem proteção 

contra o microrganismo mas refletem o nível de atividade no hospedeiro infectado e pode ser 

usado para diagnóstico e prognóstico da doença. A magnitude da resposta humoral está 

diretamente relacionada à integridade do sistema imune do paciente e a apresentação clínica 

da doença. Desenvolvimento de métodos imunológicos para diagnóstico de 

coccidioidomicose consiste área de interesse na tentativa de minimizar riscos oriundos da 

manipulação laboratorial do patógeno, representando ainda métodos mais acessíveis e de mais 

fácil execução para laboratórios clínicos.  

A abordagem terapêutica dos casos revisados consistiu no emprego de 

anfotericina B deoxicolato e derivados azólicos – fluconazol ou itraconazol. Alguns pacientes 

utilizaram ambas as classes de drogas de forma seqüenciada, devido a comodidades 

posológicas ou incidência de efeitos adversos. Embora as drogas utilizadas sejam consoantes 

com as orientações vigentes para o tratamento da doença, em regiões endêmicas, como 

Estados Unidos da América, a conduta médica costuma ser mais conservadora, assumindo 

uma conduta expectante. Conforme guia de tratamento publicado por Galgiani et al. (2000), 

nos casos de apresentação aguda da doença com acometimento pulmonar limitado, em 

pacientes sem comorbidades ou fatores de risco para doença disseminada, apenas o 

acompanhamento ambulatorial, sem tratamento medicamentoso costuma ser suficiente, sendo 

a recuperação do paciente auto-limitada. Saboulle et al.(2007) corroboram esta idéia em sua 

revisão sobre abordagem terapêutica da doença. Segundo os autores, a instituição do 

tratamento deve ser realizada nos casos em que há comorbidades ou pacientes com fatores 

riscos, ou ainda nos casos de doença disseminada, rapidamente progressiva ou crônica. A 

escolha da droga a ser utilizada é um reflexo direto da condição clínica do paciente. Segundo 

o Ministério da Saúde do Brasil (2008), os derivados azólicos, sobretudo fluconazol, 

representam boa opção para início do tratamento dos casos de coccidioidomicose, sendo esta 

droga de primeira escolha para pacientes com manifestações meníngeas da doença. A 

anfotericina B consiste na opção para casos mais graves ou rapidamente progressivos.  

A coccidioidomicose é uma doença endêmica em nosso Estado. Estudos 

desenvolvidos por Fechine, em 2005, demonstraram evidências sorológicas de contato com o 

fungo em populações do sertão nordestino. Com base neste fato, surgiu o interesse de estudar 

com mais detalhes este microrganismo, enfatizando a busca por alternativas ao diagnóstico da 

doença que prescinda ou complemente a abordagem laboratorial clássica, embasada nos 

aspectos microbiológicos. 
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Cordeiro (2006), no desenvolvimento de sua tese de doutorado, analisou as 

características fenotípicas de cepas de C. posadasii oriundas do Estado do Ceará e buscou 

métodos diagnósticos da coccidioidomicose que independessem de cultivo laboratorial. 

Adicionalmente, foram realizados testes de sensibilidade antifúngica nas cepas estudadas 

frente aos principais antifúngicos e a drogas anti-tuberculose. Estudos moleculares também 

foram desenvolvidos, com a padronização de protocolo para detecção molecular do 

microrganismo diretamente de amostra clínica, como escarro. Neste contexto, Cordeiro 

(2006) descreveu protocolos para obtenção antigênica de cepas de C. posadasii, utilizando 

meios de cultura com diferentes composições e em condições diversas de incubação.  

Outra abordagem do estudo atual foi a obtenção de frações protéicas de Antígeno 

total de C. posadasii e avaliação de imunorreatividade. Para o estudo atual, foi selecionada 

metodologia preconizada por Cordeiro (2006) que inclui extração de antígenos a partir da fase 

filamentosa do fungo, filtração e precipitação protéica com sulfato de amônio, sendo adaptada 

para o fracionamento em diferentes intervalos de saturação. 

A precipitação protéica com sulfato de amônio é conhecida por ser útil na 

concentração de soluções diluídas de proteínas e no fracionamento de misturas protéicas. 

Baseia-se no princípio de que o sal seqüestra moléculas de água da solvatação das proteínas, 

tornando estas insolúveis e precipitáveis de acordo com a saturação obtida do sal. A 

precipitação de proteínas pelo gradativo aumento da concentração de sais é importante para a 

separação de misturas complexas de proteínas, uma vez que a concentração de sal necessária 

para precipitação é diferente para cada proteína. Consiste em uma técnica simples, facilmente 

exeqüível e de baixo custo, contudo não representa uma metodologia refinada de 

fracionamento, podendo ocorrer contaminações de proteínas entre as frações. Lima et al. 

(2008) utilizaram esta metodologia para purificação de ricina a partir da mamona, em 

intervalos de saturação a cada 20%, contudo todas as frações continham a proteína em 

questão, revelando potencialidade de contaminação.  

Nesta pesquisa, foi utilizada cepa de C. posadasii obtida a partir de material 

clínico de paciente portador de coccidioidomicose, proveniente do município de Santa 

Quitéria, Estado do Ceará. Este isolado foi selecionado por ter rendido melhor conteúdo 

protéico em ensaios anteriormente desenvolvidos. Embora a utilização de um maior número 

de cepas seja desejável, a padronização dos protocolos utilizando um isolado de bom 

rendimento fornece subsídios a estudos futuros com a mesma metodologia, aplicável a outros  
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isolados do microrganismo. Este questionamento já foi suscitado por outros autores. Nos 

estudos realizados por Pappagianis et al. (1990) foram utilizados vários isolados de 

Coccidioides spp. Embora a quantidade de antígenos detectada por imunodifusão entre os 

vários isolados fosse variável, Huppert determinou que a diferença entre as cepas utilizadas 

não representava prejuízo à sensibilidade ou especificidade do método imunológico 

(HUPPERT et al., 1977), podendo-se inclusive utilizar apenas um isolado.  

A determinação do conteúdo protéico das frações obtidas foi realizada pelo 

método de Bradford, utilizando como curva-padrão a albumina sérica bovina. A dosagem 

protéica da fração 0-30% apresentou rendimento protéico de 0,07mg/mL, enquanto as frações 

30-60% e 60-90% apresentaram concentração de 0,20mg/mL e 0,17mg/mL, respectivamente. 

Cordeiro (2006) determinou conteúdo protéico de Antígeno total da cepa 01-6-085 de C. 

posadasii, obtido com precipitação com sulfato de amônio a 90%, em valor de 0,56mg/mL. 

Esperava-se que o valor obtido na fração total representasse um somatório aproximado das 

frações, contudo houve discrepância neste aspecto. Possivelmente, perdas protéicas durante o 

processo de precipitação possam ter contribuído para este achado. 

As frações protéicas foram utilizadas em ensaios de imunodifusão frente a soros 

de pacientes portadores de coccidioidomicose, além de outras micoses como aspergilose, 

paracoccidioidomicose e histoplasmose. As frações protéicas não apresentaram resultado 

reprodutível que as qualificassem como adequadas ao diagnóstico da doença por 

imunodifusão. Alguns soros de pacientes em fase aguda da doença não foram reconhecidos 

pelas frações protéicas, bem como soros de pacientes em fase de tratamento, possivelmente 

por redução do nível de anticorpos com a instituição terapêutica. Contudo, o Antígeno Immy 

ID-CF foi capaz de reagir com todos os soros, assim como a fração 0-90%, obtida em estudos 

anteriores, o que nos sugere que o fracionamento protéico não é adequado para utilização em 

técnicas de imunodifusão. Não houve reação com soros de pacientes portadores de outras 

micoses, o que sugere a elevada especificidade do método neste caso. A capacidade de 

detecção de reação na técnica de imunodifusão radial dupla é razão direta da concentração de 

antígenos e anticorpos testados. O conteúdo protéico das frações pode ser muito pequeno em 

certas ocasiões para originar reações detectáveis pelo método empregado. Sendo nosso estudo 

pioneiro no fracionamento protéico de Antígeno total de C. posadasii, o paralelo com outros 

ensaios fica prejudicado, havendo uma lacuna na literatura sobre o assunto até o momento. 
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Em etapa seguinte da pesquisa, foi avaliado o perfil eletroforético das frações 

protéicas por SDS-PAGE. A fração 0-30% apresentou bandas de difícil visualização pelo 

método de coloração empregado, provavelmente devido ao reduzido teor protéico da mesma. 

As demais frações apresentaram bandas protéicas definidas e reprodutíveis em ensaios 

sucessivos de mesma natureza. A fração 0-90% apresentou uma combinação das frações 

parciais. Cordeiro (2006), estudando a fração 0-90% por SDS-PAGE, detectou bandas entre 

20 e 150 KDa, dados corroborados pela pesquisa atual. 

O presente estudo apresentava ainda como objetivo a avaliação da 

imunorreatividade das frações protéicas obtidas em ensaios de Western blotting. Estas 

amostras foram empregadas como antígenos na técnica, sendo testadas frente a soros de 

pacientes com coccidioidomicose e com outras micoses sistêmicas – aspergilose, 

histoplasmose e paracoccidioidomicose -, bem como soros de indivíduos saudáveis. A fração 

0-30% não revelou resultados detectáveis pela técnica, possivelmente pela pequena 

quantidade de proteínas. A fração 30-60% revelou bandas imunorreagentes entre 45 e 70 KDa 

com soros de pacientes portadores de coccidioidomicose, porém com reação cruzada com 

soros de pacientes com histoplasmose. A fração 60-90% revelou reação mais definida com 

banda isolada de cerca de 30 a 40KDa, presente em soros de pacientes com 

coccidioidomicose. Contudo, padrão de reação cruzada também foi detectado em casos de 

pacientes com histoplasmose. A fração 0-90% apresentou um somatório das frações parciais, 

demonstrando-se com maior quantidade de bandas inespecíficas, o que dificultaria a 

interpretação do resultado do teste. Esta abordagem da avaliação de frações protéicas de 

Antígeno total de C. posadasii pela técnica de Western blotting é inédita, dificultando a 

comparação com outros estudos. Porém, estas informações representam campo fértil para o 

desenvolvimento de diversas pesquisas na área.  

Estudos análogos, avaliando outros microrganismos, já foram desenvolvidos por 

outros autores. Antígeno celular com peso molecular aproximado de 120KDa, proveniente da 

parede celular de B. dermatitidis, foi isolado e parcialmente purificado por Klein e Jones 

(1990). Denominado WI-1, esta molécula apresenta natureza protéica e propriedades 

imunogênicas, podendo ser utilizado na detecção de anticorpos em pacientes infectados. 

Técnicas de SDS-PAGE foram empregadas para caracterizar o antígeno obtido e ensaios de 

Western blotting utilizando WI-1 demonstraram que este antígeno foi fortemente reconhecido 
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pelo soro de pacientes com blastomicose, não ocorrendo com soros de indivíduos saudáveis 

(KLEIN; JONES, 1990). Possivelmente o estudo e a purificação de bandas protéicas de 

interesse em nossas pesquisas com frações protéicas de C. posadasii podem contribuir para a 

definição de novas ferramentas diagnósticas da doença, mesmo por métodos imunológicos 

mais simples e acessíveis como imunodifusão. 

A ocorrência de reação cruzada em técnicas imunoenzimáticas de elevada 

sensibilidade como Western blotting é documentada na literatura. Em ensaios com B. 

dermatitidis, foi observado que o incremento de sensibilidade obtido com técnicas 

imunoenzimáticas ocorria de forma associada à perda da especificidade do método, 

representada pelo advento de reações cruzadas, sobretudo com outros fungos dimórficos. Este 

inconveniente pode decorrer de impurezas na amostra antigênica, além de amplo 

compartilhamento de componentes da parede celular entre estes fungos (KLEIN; JONES, 

1990). O emprego de antígenos impuros ou parcialmente purificados na detecção de 

anticorpos contribui para reduzir sensibilidade e/ou especificidade do método em pacientes 

portadores de micoses sistêmicas.  

Vários pesquisadores buscaram melhor caracterizar antígenos de Coccidioides 

para desenvolver testes mais sensíveis e específicos. Johnson e Pappagianis (1992) 

demonstraram que antígeno CF apresenta atividade quitinase, além de conter seqüência de 

aminoácidos parcialmente homóloga a diversos fungos e bactérias, o que leva a possíveis 

reações cruzadas. Yang et al. (1997), estudando a seqüência da proteína, desenvolveram 

antígeno específico para pacientes com coccidioidomicose, eliminando epítopos comuns a 

outros fungos como H. capsulatum. 

Zimmer e Pappagianis (1986) elaboraram antígenos a partir da filtração de 

culturas das fases filamentosa e leveduriforme de Coccidioides spp. Estes antígenos foram 

testados por imunodifusão contra soros de pacientes com histoplasmose, não havendo reação 

cruzada. Contudo os ensaios de Western blotting demonstraram inúmeras bandas reativas com 

soros de pacientes com histoplasmose. Altas taxas de reação cruzada entre soros de pacientes 

portadores de coccidioidomicose e histoplasmose também foram descritas utilizando antígeno 

nativo CF. Este dado foi verificado com antígeno recombinante rCts1Ur elaborado por Yu et 

al. (2005) em técnicas imunoenzimáticas (ELISA). Esta reação cruzada em testes sorológicos 

entre H. capsulatum e Coccidioides spp. já é documentada. A estrutura química dos antígenos 
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obtidos destes fungos parece bastante similar, possível pela proximidade filogenética dos 

mesmos. 

Ensaios imunoenzimáticos para detecção de antígenos fúngicos também 

apresentam reações cruzadas com outras micoses sistêmicas. Em 1997, Wheat et al. 

descreveram estas reações em testes de detecção de antígenos urinários de Histoplasma 

capsulatum. Neste estudo, apesar do número limitado de pacientes, foram detectadas reações 

cruzadas em 63,2% dos pacientes com blastomicose, 88,9% dos pacientes com 

paracoccidioidomicose e 94,4% dos pacientes com peniciliose por P. marneffei.   

Em 2007, Kuberski et al. estudaram a positividade de ensaios imunoenzimáticos 

para detecção de antígenos urinários de H. capsulatum em indivíduos portadores de 

coccidioidomicose. Os resultados obtidos mostraram que dos 19 pacientes incluídos, 11 

(58%) apresentaram positividade, com índices mais elevados nos casos de apresentação aguda 

da doença. Considerando uma possível vantagem nesta reação cruzada, os autores sugerem 

inclusive que esta pode ser útil como potencial ferramenta diagnóstica para 

coccidioidomicose, sobretudo nos casos mais agudos e em pacientes imunocomprometidos, 

nos quais a produção de anticorpos pode estar prejudicada. Vale ressaltar que o 

desenvolvimento anticorpos anti-Coccidioides para a execução deste tipo de teste certamente 

promoverá o aumento de sensibilidade e especificidade do mesmo, segundo os autores.  

Várias propostas para o desenvolvimento de antígenos empregáveis ao 

imunodiagnóstico da coccidioidomicose já foram desenvolvidas, contudo, no Brasil, o uso de 

técnicas imunológicas para o diagnóstico da doença não é amplamente difundido. Algumas 

explicações para este fato consistem na ausência de produção em escala de antígenos 

brasileiros, falta de padronização para utilização de antígenos disponíveis, inexistência de um 

antígeno padrão a ser utilizado. Estes pontos constituem obstáculos ao imunodiagnóstico da 

coccidioidomicose no Brasil. 

Com o desenvolver do presente estudo, foi definida fração protéica de maior 

interesse incluída no Antígeno Total de C. posadasii, bem como a banda protéica 

imunorreativa, acreditando-se ter contribuído para o avanço no diagnóstico da 

coccidioidomicose. 

Estudos posteriores visando melhor caracterização da banda protéica de interesse, 

sua purificação e seqüenciamento de componente peptídico imunorreativo poderão culminar 
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com a definição de antígeno eficaz, produzido a partir de cepas locais de C. posadasii, 

aplicável ao imunodiagnóstico da doença de forma sensível, específica e acessível a 

laboratórios de rotina micológica. 
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8 CONCLUSÕES 

 

1) Excetuando-se um caso de pericardite, todos os casos de coccidioidomicose no Estado do 

Ceará ocorridos entre os anos de 1995 e 2007 compartilham características clínico-

laboratoriais, manifestando quadros pulmonares da doença e tendo como abordagem 

diagnóstica principal as técnicas microbiológicas, secundadas por métodos imunológicos e 

moleculares. 

 

2) O fracionamento protéico com sulfato de amônio nas concentrações testadas fornece 

frações com conteúdo protéico, perfil eletroforético e imunorreatividade distintos entre si, 

sendo a fração 0-30% a de menor conteúdo protéico. 

 

3) A fração 0-90% pode ser utilizada como antígeno para detecção de casos de 

coccidioidomicose pela técnica de imunodifusão radial dupla.  

 

4) A fração 60-90% apresentou reatividade reprodutível frente a soros de coccidioidomicose 

pela técnica de Western blotting com banda protéica bem definida, sugerindo-se promissora 

em testes diagnósticos da doença. 
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ANEXO I 

Meios de cultura e soluções utilizados na dissertação 
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1 Meios de cultura 

1.1 Ágar Batata Dextrose 

Ágar Batata     39,0 g    

Água destilada    q.s.p. 1000 mL 

 

1.2 Caldo extrato de levedura-glicose para cultivo de Coccidioides 

Extrato de levedura    1,0 g 

Glicose     2,0 g 

Água deionizada    q.s.p. 100 mL 

 

 

2 Soluções 

2.1 Acrilamida-bisacrilamida 

N,N-metileno-bisacrilamida   0,8 g 

Acrilamida     30 g 

Água deionizada    q.s.p. 100mL 

 

2.2 Agarose 1% para imunodifusão 

Agarose     1,0 g 

NaCl 0,85%     q.s.p. 100 mL 

 

2.3 Coloração Coomassie Brilliant Blue para imunodifusão 

Solução descorante 

Ácido acético glacial    20 mL 

Álcool etílico     40 mL 

Água deionizada    q.s.p. 100 mL 
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Solução Coomassie Blue R 

Coomassie Blue R    0,15 g 

Solução descorante    q.s.p. 100 mL 

 

2.4 Coloração da prata para proteínas em gel de poliacrilamida 

Solução fixadora 

Álcool etílico     40 mL 

Ácido acético     10 mL 

Água deionizada    50 mL 

Solução de prata 

Nitrato de prata    0,5 g 

Formaldeído     0,125 mL 

Água deionizada    q.s.p. 250 mL 

Solução sensibilizante 

Tiossulfato de sódio    0,02 g 

Água deionizada    q.s.p. 100 mL 

Solução reveladora  

Carbonato de sódio    7,5 g 

Formaldeído     0,125 mL 

Solução sensibilizante   0,031 mL 

Água deionizada    q.s.p. 250 mL 

Solução de parada 

Glicina      0,5 g 

Água deionizada    q.s.p. 100 mL 

Solução de secagem do gel 

Metanol     50 mL 

Glicerol     3 mL 
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Água deionizada    q.s.p. 100 mL 

 

2.5 Gel de concentração SDS-PAGE 

Acrilamida-Bisacrilamida   625 µL 

Tris-HCl 0,5M pH 6,8   1250 µL 

Água deionizada    2820 µL 

SDS 10%     50 µL 

Persulfato de amônio 10%   250 µL 

TEMED     5 µL 

 

2.6 Gel de separação SDS-PAGE (12,5%) 

Acrilamida-Bisacrilamida   2080 µL 

Tris-HCl 3M pH 8,8    625 µL 

Água deionizada    1990 µL 

SDS 10%     50 µL 

Persulfato de amônio 10%   250 µL 

TEMED     5 µL 

 

2.7 Persulfato de amônio 10% 

Persulfato de amônio    1,0 g 

Água deionizada    q.s.p. 100 mL 

 

2.8 SDS 10% 

Dodecil sulfato de sódio   1,0 g 

Água deionizada    q.s.p. 100 mL 
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2.9 Solução de azul de bromofenol 0,05% 

Azul de bromofenol    5 mg 

Água deionizada    q.s.p. 10 mL 

 

2.10 Solução salina NaCl 0,9% 

NaCl      0,9 g 

Água deionizada    q.s.p. 100 mL 

 

2.11 Solução Tris-salina - leite desnatado 5%-soro de carneiro 5% 

Leite desnatado    5 g 

Soro de carneiro (solução de bloqueio) 10X 0,5 mL 

Tris-salina      q.s.p. 100 mL 

 

2.12 Solução Tris-Tween 20 0,1% 

Tween 20     1 mL 

Tris-salina     q.s.p. 100 mL 

 

2.13 Tampão de amostra para SDS-PAGE 

SDS 10%     1,6 mL 

Glicerol     0,8 mL 

β-mercaptoetanol    0,4 mL 

Azul de bromofenol 0,05%   0,2 mL 

Tris-HCl 0,5M pH 6,8   1,0 mL 

Água deionizada    4,0 mL 
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2.14 Tampão de corrida para SDS-PAGE (10X) pH 8,3 

Trizma base     6,06 g 

Glicina      28,8 g 

Dodecil sulfato de sódio   2 g 

Água deionizada    q.s.p. 250 mL 

 

2.15 Tampão PBS  

NaH2PO4.2H2O    0,39 g 

NaH2PO4.12H2O    2,67 g 

NaCl      8,5 g 

Água deionizada    q.s.p. 1000 mL 

  

2.16 Tampão Tris-HCl 3M pH 8,8 

Trizma base     36,6 g em 40 mL de água deionizada 

Água deionizada    q.s.p. 100 mL 

Ajustar o pH com HCl 1N 

 

2.17 Tampão Tris-HCl 0,5M pH 6,8 

Trizma base     6,0 g em 40 mL de água deionizada 

Água deionizada    q.s.p. 100 mL 

Ajustar o pH com HCl 1N 

 

2.18 Tampão de ensaio para Western blotting - Tris-salina 0,1M pH 7,4 (10X) 

Trizma base     24,20 g 

Cloreto de sódio    29,22g 

Água deionizada    q.s.p. 1000 mL 
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2.19 Tampão de transferência para Western blotting 

Trizma base     3,03 g 

Glicina      14,41 g 

Metanol     200 mL 

Água deionizada    q.s.p. 1000 mL 

 

2.20 Timerosal 0,02% 

Timerosal     0,2 g 

Água deionizada    1000 mL 
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Artigo 1 

 

Twelve years of coccidioidomycosis in Ceará State, Northeast Brazil: epidemiologic and 
diagnostic aspects 

Diagnostic Microbiology and Infectious Disease (in press) – Fator de Impacto: 2,44 

 

 

 

Artigo 2 

 

Fracionamento protéico de Antígeno total de Coccidioides posadasii: uma nova luz ao 
diagnóstico imunológico da coccidioidomicose 

Em revisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


