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RESUMO 

Os morcegos são portadores e disseminadores de diversas espécies de fungos com 

importância na saúde pública e animal, incluindo fungos saprófitas ou oportunistas. 

A doença do nariz branco (“White-Nose Disease” - WND) é uma doença emergente 

que tem dizimado vários milhões de morcegos na América do Norte nos últimos anos. 

Carateriza-se pela presença de um fungo psicrófilo de cor branca (Pseudogymnoascus 

destructans) na superfície do focinho, pavilhões auriculares, membranas alares e membros 

posteriores, em morcegos hibernantes. A WND, documentada pela primeira vez em 2006, perto 

de Nova Iorque, encontra-se atualmente confirmada em 33 estados americanos e 5 províncias 

canadianas.  

Na Europa, o agente foi primeiramente identificado em 2008-2009, e foi reportado em 

pelo menos 23 países. No entanto, contrariamente ao verificado na América do Norte, a sua 

presença não se encontra associada a mortalidade em massa das populações de morcegos, pelo 

que a designação de Síndrome do Nariz Branco (“White-Nose Syndrome” - WNS) passou a ser 

aplicada a esta apresentação clínica com carácter mais benigno. 

P. destructans foi isolado pela primeira vez em Portugal em 2014, na região de Trás-

os-Montes e Alto Douro, justificando a importância dos objetivos deste trabalho no contexto 

da avaliação integrada da relevância ecológica dos morcegos, do seu estatuto conservacionista, 

em regra desfavorável, e do seu papel na transmissão e dispersão de fungos patogénicos e 

saprófitas nos ecossistemas. 

Foram recolhidas 74 amostras diretamente das asas e focinho de morcegos e 13 

provenientes dos seus hibernáculos/abrigos de criação (excrementos, paredes de minas, túneis 

e edifícios na região de Trás-os-Montes e Alto Douro). Para o efeito foram utilizadas zaragatoas 

estéreis (embebidas em solução salina), que posteriormente foram usadas para inocular meios 

de cultura apropriados em condições de assepsia (exemplos: “Potato Dextrose Agar” e 

“Sabouraud Dextrose Agar”). No presente trabalho, apenas os fungos filamentosos foram alvo 

de identificação taxonómica, através de técnicas de observação macroscópica e microscópica 

das colónias, na maioria dos casos até ao nível do género. 

O manuseamento dos animais foi efetuado no pleno respeito pelas normas legais em 

vigor (Diretiva Habitats da União Europeia - Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21/05/1992) 
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e do Acordo sobre a Conservação das Populações de Morcegos Europeia, uma vez que todas as 

espécies de morcegos estão estritamente protegidas na Europa.  

Obtiveram-se 69 isolados fúngicos diretamente das amostras recolhidas em morcegos. 

A identificação morfológica dos isolados revelou a presença de Penicillium spp. (33,8%), 

Cladosporium cladosporoides (9,5%), Mucor spp. (8,1%), P. destructans (6,8%), Geotrichum 

(2,7%), Fusarium spp. (2,7%), Verticillium spp. (1,4%), Beauveria spp. (1,4%), Acremonium 

(1,4%) e outros fungos não identificáveis por métodos microscópicos (NIMM) (24,3%). Das 

amostras recolhidas dos abrigos de criação (excrementos, paredes de minas, túneis e edifícios.) 

isolaram-se fungos filamentosos em 11 das 13 amostras, tendo sido identificados genericamente 

como Penicillium spp. (54,5%) e outros NIMM (45,5%). 

Os resultados obtidos confirmam a ocorrência de diversos tipos de fungos nestes 

animais. Globalmente, a taxa de isolamento de P. destructans foi elevada, comparativamente 

com os resultados descritos noutros estudos. Em termos de diagnóstico, o isolamento de P. 

destructans, em meios de cultura apropriados, revelou ser o método direto mais promissor, dada 

a morfologia típica e inconfundível das suas estruturas reprodutoras (conídeos 

assimetricamente curvos). 

 

Palavras-chave: morcegos, fungos patogénicos e oportunistas, doença do nariz 

branco (WND), Síndrome do Nariz Branco (WNS), Pseudogymnoascus destructans, Trás-os-

Montes e Alto Douro, Portugal 
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ABSTRACT 

Bats are carriers and disseminators of several fungi species with importance for both 

public and animal health, including saprophytic or opportunistic fungi. 

White-nose disease (WND) is an emerging disease that has decimated several million 

bats in North America in recent years. It is characterized by the presence of a white 

psychophilous fungus (Pseudogymnoascus destructans) on the surface of the muzzle, ears and 

wings of hibernating bats. WND was documented for the first time in 2006, near New York, 

and is currently confirmed in 33 American states and 5 Canadian provinces. 

In Europe, the agent was first identified in 2008-2009, and is documented in at least 

23 countries. However, in contrast to North America, its presence is not associated with massive 

mortality of bat populations, so the designation of White Nose Syndrome (WNS) has been 

applied to this clinical presentation with a more benign character.  

P. destructans was isolated for the first time in Portugal in 2014 in the Trás-os-Montes 

e Alto Douro region, justifying the importance of this work’s objectives for the integrated 

assessment of the ecological relevance of bats, its conservation status, which is frequently 

unfavorable, and its role in the transmission and dispersion of pathogenic and saprophytic fungi 

in ecosystems. 

A total of 74 specimens were collected directly from the wings and muzzles of bats, 

as well as 13 samples from their hibernacles and breeding shelters (faeces, mine walls , tunnels 

and buildings in the Trás-os-Montes region). Sterile swabs (soaked in saline) were used for this 

purpose and were then used to inoculate appropriate culture media under asepsis conditions 

(examples: "Potato Dextrose Agar" and "Sabouraud Dextrose Agar"). In the present work, only 

filamentous fungi were target for taxonomic identification, through macroscopic and 

microscopic observation techniques of the colonies, from which the morphological 

identification of fungi was carried out at least until the genus level. 

The handling of the animals was carried out in full compliance with the legal 

provisions in force (Habitats Directive of the European Union - Council Directive 92/43 / EEC 

of 21/05/1992) and the Agreement on the Conservation of European Bats, as all species of bats 

are strictly protected in Europe. 
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Sixty-nine fungal isolates were obtained from samples collected directly from bats. 

The morphological identification of the isolates revealed the presence of Penicillium spp. 

(33.8%), Cladosporium cladosporoides (9.5%), Mucor spp. (8.1%), P. destructans (6.8%), 

Geotrichum (2.7%), Fusarium spp. (2.7%), Verticillium spp. (1.4%), Beauveria spp. (1.4%), 

Acremonium spp. (1.4%) and other fungi not identified by microscopic methods (NIMM) 

(24.3%). From the samples collected from the shelters (faeces, mine walls, tunnels and 

buildings), filamentous fungi were isolated in 11 of the 13 samples collected, having been 

identified as Penicillium sp. (54.5%) and other NIMMs (45.5%). 

These results suggest the occurrence of several fungi in these animals. Overall, the 

isolation rate of P. destructans was high compared to previous studies. Its isolation in 

appropriate culture media is the preferred direct method for this diagnosis, given the typical and 

unmistakable morphology of its reproductive structures (asymmetrically curved conidia). 

 

Key words: bats, pathogenic fungi, opportunistic fungi, White-Nose Disease (WND), 

White-Nose Syndrome (WNS), Pseudogymnoascus destructans, Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Portugal 
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 INTRODUÇÃO 

Os morcegos são mamíferos hibernantes da ordem Quiróptera, representando um 

quarto das espécies de mamíferos que se conhecem (Bicho, 1995) e é considerada a ordem de 

mamíferos mais diversa (Pereira, 2000; Hayman et al., 2013; Barros, 2012). Os morcegos e os 

outros mamíferos hibernantes são os únicos animais que quando metabolicamente ativos são 

animais de sangue quente, e quando hibernam (metabolismo diminuído) são considerados de 

animais de sangue frio (Blehert et al., 2011). 

Os morcegos são considerados “espécies-chave” em muitos ecossistemas (naturais e 

habitados pelo Homem) (Rainho et al., 1998), uma vez que desempenham um importante papel 

na polinização das plantas, controlo das populações de insetos (Chaturvedi et al., 2010) e são 

considerados uma “arma” contra vetores de doenças (Palmeirim e Rodrigues, 1992; Bicho, 

1995; Rainho et al., 1998), mantendo assim os ecossistemas saudáveis (Chaturvedi e 

Chaturvedi, 2011). 

Estes animais são considerados um dos principais contribuintes para a Diversidade 

Biológica, devido ao enorme número de espécies conhecidas (Russo e Ancillotto, 2015), 

constituindo cerca de 40% das espécies de mamíferos terrestes presentes em Portugal 

(Palmeirim e Rodrigues, 1992; Bicho, 1995; Franco, 1996). A vida longa e a capacidade de 

habitar diversos nichos ecológicos, tornam as espécies de morcegos, um dos grupos de 

mamíferos mais bem-sucedidos na terra. Também o facto de os morcegos serem potenciais 

reservatórios e vetores de agentes patogénicos e de caráter zoonótico (Mühldorfer, 2013) 

aumentou o interesse no seu estudo a nível mundial. 

Porém, as alterações causadas por humanos nos habitats naturais têm também vindo a 

afetar o ciclo de vida e a evolução dos agentes patogénicos (Altizer et al., 2003). De acordo 

com Frick et al. (2010), as doenças infeciosas emergentes podem ser consideradas como 

agentes diretos ou indiretos da extinção dos animais selvagens. 

Um destes agentes é o Pseudogymnoascus destructans, um fungo psicrófilo (Meteyer 

et al, 2009) de cor branca, que coloniza a superfície corporal dos morcegos (Blehert et al., 

2009), invadindo a epiderme e provocando lesões cutâneas que afetam a condição corporal dos 

morcegos durante o seu período de hibernação (Cryan et al., 2010), condição conhecida como 
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Doença/Síndrome do Nariz Branco (“White Nose Disease/ Syndrome”, WND/WNS) (Paiva-

Cardoso et al., 2014). 

Detetado pela primeira vez em 2006 nos Estados Unidos da América (EUA) (Blehert 

et al., 2009; Courtin et al., 2010; Kunz et al., 2011), esta doença provocou já a morte em massa 

de milhares de morcegos afetados, provocando extinções regionais preocupantes (Dobony et 

al., 2011; Johnson et al., 2015; Pannuk et al., 2015). Já na Europa, a primeira deteção ocorreu 

em França em 2008, apesar de existirem descrições compatíveis com morfologia deste fungo 

desde a década de 70 na Europa (Feldmann, 1984, citado por Wibbelt et al., 2010 e Puechmaille 

et al., 2011a) e registos fotográficos de morcegos com suspeita de WNS desde 1994 

(Martínková et al., 2010). Neste continente, não foi detetada mortalidade significativa 

relacionada com o agente. 

Em Portugal, a primeira deteção do fungo ocorreu em 2013 (Paiva-Cardoso et al., 

2014) na Região de Trás-os-Montes, com o isolamento do agente em três morcegos da espécie 

Myotis blythii numa mina em Vila Real. 

Vários estudos sugerem que o fungo tenha origem europeia, onde está bem-adaptado 

ao seu hospedeiro, tendo depois sido transportado para os EUA, onde a colonização de 

morcegos tem causado séria morbilidade e mortalidade (Frick et al., 2010; Puechmaille et al., 

2010; Wibbelt et al., 2010; Lorch et al., 2011). Outros estudos apontam para uma divergência 

evolutiva da população fúngica norte-americana a partir das estirpes europeias (Puechmaille et 

al., 2011a; Flory et al., 2012; Warnecke et al., 2012; Lorch et al., 2013a). 

Não obstante a falta de mortalidade significativa a nível europeu, a confirmar-se a 

hipótese da sua evolução, é importante perceber de que modo o fungo na Europa difere do seu 

congénere norte-americano, pelo estudo da dispersão deste agente em ambos os continentes é 

maior importância para entender os mecanismos de patogenicidade e estabelecer medidas 

apropriadas de profilaxia e epidemiovigilância. 

Visando compreender melhor a distribuição deste agente na região de Trás-os-Montes, 

foram definidos os seguintes objetivos para o presente estudo: 

a) Estudo da ocorrência do fungo patogénico P. destructans em morcegos que se 

encontram em hibernação e que habitam minas, cavernas e túneis na região de Trás-os-

Montes. 
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b) Estudo da presença de outros fungos patogénicos e oportunistas presentes nos 

morcegos ou nos hibernáculos da área geográfica referida. 

c) Aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado em Biologia 

Clínica Laboratorial, bem como a aprendizagem de novos conhecimentos e 

competências.  
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 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ORDEM CHIROPTERA 

2.1.1 FILOGENIA E TAXONOMIA 

 

Os morcegos pertencem à Ordem Chiroptera ou Quiróptera, nome originário do grego 

cheir = mão e ptera = asa (Mehlhorn, 2014), por serem os únicos mamíferos capazes de voar 

(Rainho, 1994; Franco, 1996), dado que os seus membros superiores se encontram 

transformados em membros alares (Bicho, 1995). São a segunda maior ordem de mamíferos 

(Franco, 1996), constituída por mais de 1300 espécies vivas de morcegos (Wang et al., 2011; 

Russo e Ancillotto, 2015). Esta ordem, a nível reprodutivo, enquadra-se dentro dos mamíferos 

placentários (Tompkins et al., 2015). 

De acordo com a classificação clássica, esta ordem divide-se em duas subordens: 

Megaquiróptera (raposas voadoras, em que só existe a família Pteropodidae) e Microchiroptera, 

onde se incluem os morcegos da Europa (Bicho, 1995; Franco, 1996). No entanto, análises 

filogenéticas recentes suportam a proposta de divisão em duas novas subordens, 

Yinpterochiroptera e Yangochiroptera (Teeling et al., 2005; Tsagkogeorga et al., 2013). 

 

2.1.2 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA, HABITATS E ABRIGOS 

 

Os morcegos existem em quase todos habitats, exceto no Ártico, Antártida e algumas 

ilhas oceânicas (Fenton e Ratcliffe, 2010; Mühldorfer et al., 2011; Mühldorfer, 2013; McCrink-

Goode, 2014), sendo muito sensíveis a alterações ambientais de origem antropogénica e, por 

isso, considerados como bons bioindicadores (Russo e Ancillotto, 2015). 

Os morcegos insectívoros que têm como habitat florestas de clima temperado 

representam uma elevada proporção da biodiversidade de mamíferos, contribuindo para o 

controlo de diversas pragas florestais (Psyllakis e Brigham, 2006). Destes destacam-se as 

espécies Barbastella barbastella, Myotis nattereri, Rhinolophus ferrumequinum e Plecotus 
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auritus, sendo que alguns usam como abrigo vários tipos de estruturas, tais como cavernas, 

fendas de rochas, cavidades em árvores e estruturas feitas pelo Homem (Sedgeley e O´Donnell, 

1999; Regnery et al., 2013). 

Das espécies de morcegos que habitam em Portugal, metade abrigam-se em grutas e 

minas durante parte do ano (Palmeirim e Rodrigues, 1992). Nos abrigos, algumas espécies 

formam colónias, que podem ter entre 50 a 20.000 indivíduos, enquanto outras formam 

pequenos grupos ou vivem isoladamente (Taylor et al., 2000). 

Outras espécies de morcegos que habitam em zonas temperadas podem alternar entre 

abrigos de criação e abrigos de hibernação, podendo ocorrer variação da densidade 

populacional e das espécies presentes (Hayman et al., 2013). 

Segundo Palmeirim e Rodrigues (1992), existem vários tipos de abrigos (Figura 1), 

que albergam morcegos, dependendo das diferentes fases do ciclo de vida destes animais: i) 

abrigos de hibernação, ocupados durante a fase hibernante dos morcegos; ii) abrigos de 

passagem de inverno, ocupados temporariamente durante o período de hibernação; iii) abrigos 

intermédios de primavera, ocupados entre a fase hibernante e a fase de criação; iv) abrigos de 

criação, ocupados durante a época de criação por fêmeas reprodutoras ativas, nomeadamente, 

na fase final de gestação, nascimento e desenvolvimento das crias; v) abrigos satélites de 

criação, ocupados durante a época de criação por machos e fêmeas não reprodutoras; e vi) 

abrigos intermédios de outono, procurados entre as épocas de criação e de hibernação. 

 

 

Figura 1: Mudança dos abrigos de criação para os abrigos de hibernação e vice-versa (Adaptado de: Langwig et 
al., 2014). 
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2.1.2.1 ESPÉCIES DE MORCEGOS QUE HABITAM EM PORTUGAL 

 

Na Europa existem cerca de 30 espécies de morcegos (Rainho, 1994; Franco, 1996), 

das quais 27 foram identificadas em Portugal (Palmeirim e Rodrigues, 1992; Rodrigues et al., 

2003; Cabral et al., 2005; Rainho et al., 2013; ICNF, 2014). Destas, 25 espécies encontram-se 

em Portugal Continental, 6 no Arquipélago da Madeira e duas no Arquipélago dos Açores, 

sendo Nyctalus azoreum endémico nos Açores (Palmeirim e Rodrigues, 1992; Rainho et al., 

2002; ICNF, 2014). 

Estas espécies distribuem-se por quatro famílias: i) Vespertilionidae, que engloba vinte 

e uma espécies; ii) Rhinolophidae, constituída por quatro espécies; iii) Miniopteridae, que 

contém apenas uma espécie e iv) Molossidae, representada também apenas por uma espécie 

(Bicho, 1995).  

Das espécies de morcegos que ocorrem em Portugal continental, 23 estão presentes na 

região Norte do país (Tabela 1). 

Até recentemente, o conhecimento da distribuição dos morcegos que habitam em 

Portugal era bastante incompleto sendo o documento mais completo do género o “Guia de 

Morcegos de Portugal” (Mathias et al., 1999), representado através de quadrículas UTM 

(“Universal Transverse Mercator”) de dimensões 50x50 km. Em 2012, foi publicado um artigo 

sobre a distribuição de quirópteros no norte e centro de Portugal (Barros, 2012), com a 

representação da distribuição das espécies em quadrículas UTM de 10x10 km (Anexo I) e em 

2013 surge o “Atlas dos Morcegos de Portugal Continental” (Rainho et al., 2013), o guia mais 

completo e atualizado das espécies de morcegos em Portugal Continental, que a aborda a sua 

distribuição a nível global, nacional (também com representação em quadrículas UTM de 

10x10 km), abrigos, alimentação, estatuto de conservação e outras informações relevantes sobre 

cada espécie. 

Sobre as espécies presentes nos Açores e Madeira, Rainho et al., publicaram em 2002 

uma revisão intitulada “Os Morcegos dos Arquipélagos dos Açores e da Madeira: Um 

contributo para a sua conservação”, que integrou a revisão de 2005 do “Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal” (Cabral et al., 2005), onde se faz um levantamento detalhado das 

espécies destas ilhas. 
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Tabela 1: Espécies de morcegos presentes no Norte de Portugal e o habitat onde estão inseridos (Adaptado de 
Cabral et al., 2005; ICNF, 2013, 2014; Rainho et al., 2013). 

Espécies de morcegos Família Distribuição em Portugal Habitat 

Barbastella barbastellus Vespertilionidae A norte do Sado, mas rara 
Florestas de folhosas bem desenvolvidas; cavidades em 
árvores, fendas nas rochas, casas ou pontes durante o 
Verão 

Eptesicus isabellinus Vespertilionidae 
Sul e interior norte e centro 
do país 

Fendas em falésias edifícios, ruínas e pontes 

Eptesicus serotinus Vespertilionidae Todo território 
Casas, árvores ocas, fissuras nas rochas fendas presentes 
nas paredes das rochas, pontes, os machos que se 
encontram isolados em fendas de grutas e minas 

Hypsugo savii Vespertilionidae 
Regiões montanhosas do 
Norte e Centro 

Abrigo de fendas de rochas ou de edifícios. 

Miniopterus schreibersii Miniopteridae 
Todo o território 
continental 

Cavernas e grutas 

Myotis bechsteinii Vespertilionidae Regiões Norte e Centro Árvores ocas, grutas e minas 

Myotis blythii Vespertilionidae 
Algarve e Trás-os-Montes; 
esporadicamente no resto 
do território 

Grutas, edifícios, minas 

Myotis daubentonii Vespertilionidae Todo o território 
Árvores ocas, edifícios, espaços entre pedras de muros, 
grutas, minas, caves, pontes 

Myotis emarginatus Vespertilionidae 
Distribuição em todo o 
território português, mas 
rara 

Gruta 

Myotis myotis Vespertilionidae 
Regiões Norte e Centro; 
esporadicamente no 
Algarve 

Abrigos subterrâneos, edifícios 

Myotis mystacinus Vespertilionidae 
Áreas montanhosas do 
Norte e Centro 

Cavidades de árvores, fendas rochosas ou edifícios. 
Hiberna em grutas e minas 

Myotis escalerai Vespertilionidae 
Todo o território 
continental 

Pontes, edifícios, árvores ocas, grutas e minas, fissuras 
nas paredes de minas e grutas 

Nyctalus lasiopterus Vespertilionidae 
Na maior parte do território 
continental 

Cavidades de árvores, telhados 

Nyctalus leisleri Vespertilionidae Regiões Norte e Centro Cavidades de árvores, edifícios 

Pipistrellus kuhli Vespertilionidae Todo o território português Fendas nas paredes, forros de telhados, fendas nas rochas 

Pipistrellus pipistrellus Vespertilionidae Todo o território português 
Fendas de paredes, sótãos, forros de telhados e caixas de 
estores, fendas de rochas e cavidades nas árvores 

Pipistrellus pygmaeus Vespertilionidae Todo o território português 
Preferencialmente edifícios, mas também em cavidades 
de árvores, caixas-abrigo, pontes e fendas nas rochas 

Plecotus auritus Vespertilionidae Regiões Norte e Centro 
Floresta de folhosas bem desenvolvidas; cavidades em 
árvores e edifícios durante a época de criação e abrigos 
subterrâneos no inverno 

Plecotus austriacus Vespertilionidae Todo território português Edifícios, árvores ocas, abrigos subterrâneos 

Rhinolophus euryale Rhinolophidae Regiões Norte e Centro Grutas e minas de dimensões relativamente grandes 

Rhinolophus 

hipposideros 
Rhinolophidae Todo o território português 

Pequenas cavidades, edifícios, grutas e minas, como por 
exemplo, minas de água 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Rhinolophidae 

Regiões Centro e Norte, 
esporadicamente no 
Algarve 

Grutas, minas, edifícios 

Tadarida teniotis Molossidae 
Todo o território 
continental 

Fendas rochosas, edifícios 
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Existem outros estudos que permitem saber qual a distribuição dos morcegos, 

particularmente em áreas protegidas, tais como os inventários do Parque Nacional Peneda-

Gerês, Parque Natural da Serra da Estrela e Serra de Aires e Candeeiros (Bicho, 1995), entre 

muitos outros (Barros, 2012). 

 

2.1.3 ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO DOS MORCEGOS E AMEAÇAS À SUA 

CONSERVAÇÃO 

 

O declínio das populações de morcegos é preocupante, tornando-se necessário tomar 

medidas de proteção e conservação de modo a prevenir a diminuição do seu número. Assim, 

quase todos os países europeus promulgaram legislação visando a proteção destes animais, 

embora em alguns países esta seja considerada insuficiente (Palmeirim e Rodrigues, 1992). 

Os morcegos estão abrangidos pela Convenção de Bona (Convenção de Espécies 

Migratórias da Fauna Selvagem) aprovada no ano de 1980 (Decreto nº 103/80 de 11 de outubro) 

em que se propõe a proteção de espécies migratórias, mesmo que de curtos movimentos 

(Palmeirim e Rodrigues, 1992). 

No ano de 1981, Portugal assinou a Convenção de Berna (Convenção da Preservação 

da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais na Europa), tendo o texto da convenção sido 

publicado no Decreto lei nº 95/81 de 23 de julho, que considera todas as espécies presentes em 

Portugal protegidas, à exceção da espécie Pipistrellus pipistrellus (Palmeirim e Rodrigues, 

1992). 

Segundo Palmeirim e Rodrigues (1992), os morcegos ficaram, a partir do ano de 1986, 

protegidos pela lei da caça (Lei nº 30/86 de 27 de agosto). 

De acordo com Rodrigues et al. (2003), para se poder avaliar a situação em que as 

espécies de morcegos se encontravam a nível nacional procedeu-se à elaboração do documento 

de Estratégia de Conservação dos Morcegos Cavernícolas (DCN/DSCN, 1993) e do Plano 

Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas. 

As espécies de morcegos europeus encontram-se protegidas de acordo com a Diretiva 

de Conservação da Flora e Fauna (http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/ 

habitatsdirective / da União Europeia 1992 index_en.htm) (92/43 / CEE) e do Acordo sobre a 
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Conservação das Populações de Morcegos Europeus (www.eurobats.org), ambas proibindo a 

colheita invasiva de amostras provenientes de morcegos (Wibbelt et al., 2013). 

Os morcegos são considerados um grupo de mamíferos vulnerável e o que se encontra 

mais ameaçado na fauna portuguesa (Barros, 2012) devido à baixa taxa reprodutiva de cerca de 

uma cria por ano (Bicho, 1995) e, no caso dos morcegos cavernícolas (espécies mais 

ameaçadas) (Rodrigues et al., 2003), devido à escassez de abrigos (Palmeirim e Rodrigues, 

1992). Com isto, o declínio destes pode aumentar caso ocorram perturbações que causem 

mortalidade (Bicho, 1995). 

Em Portugal continental, existem nove espécies de morcegos com estatuto de 

conservação preocupante (Rainho et al., 1998, 2013; Cabral et al., 2005; ICNF, 2013, 2014): 

i) Vulnerável (VU) - Miniopterus schereibersii, Myotis escalerai, Myotis myotis, 

Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros; 

ii) Em Perigo (EN) - Myotis bechsteinii; 

iii) Criticamente em Perigo (CR) - Myotis blythii, Rhinolophus euryale e 

Rhinolophus mehelyi.  

Estes morcegos representam cerca de 60 % das espécies de mamíferos que se 

encontram ameaçadas em Portugal. No entanto, existem espécies de morcegos sobre as quais 

não se detém informação suficiente sobre a sua população, pelo que não é possível perceber o 

seu verdadeiro estatuto (Barros, 2012; ICNF, 2014). 

A nível europeu, às espécies listadas como ameaçadas foram atribuídos os seguintes 

estatutos de conservação (EUROBATS, 2015; IUCN, 2017): 

i) Vulnerável (VU) - Myotis capaccinii, Nyctalus azoreum, Nyctalus lasiopterus, 

Rhinolophus mehelyi, Plecotus sardus e Plecotus teneriffae; 

ii) Em Perigo (EN) - Pipistrellus maderensis; 

iii) Criticamente em Perigo (CR) - Myotis hajastanicus. 

 

De acordo com Palmeirim e Rodrigues (1992) e Bicho (1995), são vários os fatores 

que potenciam o declínio das populações de morcegos, dos quais se destacam i) a perturbação 

dos indivíduos nos abrigos de criação e hibernáculos; ii) a destruição dos abrigos; iii) a 
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destruição dos biótopos de alimentação; iv) a utilização de pesticidas; e v) as atividades de 

investigação. 

 

2.1.4 CARACTERIZAÇÃO ANÁTOMO-FISIOLÓGICA 

 

Os membros anteriores dos morcegos, em particular os dedos, evoluíram para formar 

o esqueleto das asas que suporta uma membrana ou patágio (Jesus et al., 2009) (Figura 2). 

As membranas presentes nas asas são constituídas por duas camadas de epiderme, que 

se encontram separadas por uma camada de tecido conjuntivo (Meteyer et al., 2009). As 

estruturas alares, quando se encontram no seu estado normal, são vitais para a sobrevivência 

dos morcegos (Fuller et al., 2011), mas não são utilizadas unicamente para o voo. As asas são 

estruturas finas altamente vascularizadas, que facilitam as trocas gasosas, o equilíbrio hídrico e 

a termorregulação (Reichard e Kunz, 2009; Blehert et al., 2011; Fuller et al., 2011). 

A presença duma estrutura semelhante a um dedo à frente da abertura auditiva e do 

pavilhão auricular, designado de trágus (Figura 2), é outra característica típica de vários 

morcegos. A sua principal função é a deteção de sons, uma vez que este grupo de vertebrados 

se orienta com recurso à ecolocalização, a emissão de sons de alta frequência que quando 

refletem nos objetos que os envolvem, permitem ao morcego gerar uma “imagem” destes 

objetos e a sua distância. As diferenças morfológicas que esta estrutura assume entre espécies 

desempenha um papel relevante na identificação taxonómica das espécies de morcegos (Jesus 

et al., 2009). 
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Figura 2: Estrutura anatómica externa de um morcego (Adaptado de: Jesus et al., 2009). 

 

Os morcegos são considerados animais heterotérmicos, porque apresentam variações 

térmicas corporais de acordo com as oscilações térmicas do meio ambiente. Quando hibernam 

são poiquilotérmicos, não conseguindo manter a temperatura corporal (Tb) constante 

(Zemanová et al., 2012), mas quando se encontram fora destes períodos conseguem manter a 

temperatura mais ou menos constante (Hock, 1951), sendo homeotérmicos como os restantes 

mamíferos e mantendo a sua temperatura corporal num intervalo de temperatura entre 35 a 39ºC 

(Meteyer et al., 2012). 

O período de hibernação é caraterizado por longos períodos de entorpecimento que 

podem variar de dias a um máximo de 5 semanas (Carey et al., 2003). A hibernação é 

considerada uma estratégia para maximizar a sua sobrevivência a condições adversas em 

períodos sazonais, durante os quais há escassez de alimento e/ou limitação de água (Cryan et 

al., 2010). Durante este período são reduzidas muitas funções fisiológicas, inclusive as do 

sistema imunitário (Wibbelt et al., 2013). 

Durante o período de hibernação, ocorrem as seguintes alterações fisiológicas nos 

morcegos: i) redução da temperatura corporal para próximo da temperatura ambiente do 

hibernáculo (2-10ºC); ii) redução da taxa metabólica para um nível considerado extremamente 

baixo (96-98%); iii) e redução de outros processos corporais para níveis mínimos (frequência 

cardíaca, taxa respiratória, etc.) (Hock, 1951; Meteyer et al., 2009). 
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Os mamíferos hibernantes controlam a redução da temperatura corporal e da taxa 

metabólica (MR) (Figura 3), que pode ser interrompida, no caso dos morcegos, por despertares 

passageiros em indivíduos normotérmicos (que nos morcegos saudáveis, ocorre, em média, 

entre 2-3 semanas) (Warnecke et al., 2012; Wilcox et al., 2014; Willis e Wilcox, 2014). 

Estes despertares são necessários para a manutenção da homeostasia uma vez que, 

durante o período de hibernação, os morcegos saudáveis necessitam de repor os níveis de água 

no seu organismo (Cryan et al., 2010). 

 

 

Figura 3: Hibernação em mamíferos (Adaptado de: Heldmaier et al., 2004). 

 

Além das alterações fisiológicas observadas, os morcegos desenvolvem estratégias 

comportamentais que permitem a maximização da sua sobrevivência durante o período de 

hibernação, com a finalidade de conservar energia e diminuir a perda de humidade, tais como 

o agrupamento de indivíduos e a escolha de áreas húmidas do hibernáculo (Cryan et al., 2010). 

Durante o período de hibernação os despertares correspondem a menos de 1% do 

tempo total de hibernação no inverno, podendo, no entanto, representar um consumo de cerca 

de 80% ou mais das reservas energéticas (principalmente das reservas de gordura) (Reeder et 



14 

 

al., 2012; Frank et al., 2014) que os morcegos possuem, uma vez que nessas ocasiões há um 

elevado custo de produção de calor inerente à atividade metabólica (Willis et al., 2011). 

Carey et al. (2003), afirmam que a fonte primária de energia para os animais que 

hibernam é adquirida através do tecido adiposo branco, e não da gordura que é obtida através 

da ingestão de alimentos e da hidrólise de lípidos (ácidos gordos e glicerol). 

 

2.1.5 IMPORTÂNCIA DOS MORCEGOS NA DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS 

INFECIOSAS  

 

A incidência de doenças infeciosas emergentes e reemergentes com impacto na saúde 

pública e sanidade animal, tem vindo a aumentar nas últimas décadas. Os agentes etiológicos 

são, maioritariamente, provenientes de animais selvagens, sugerindo que a perda de 

biodiversidade e a expansão das populações humanas têm grande importância na epidemiologia 

das zoonoses (Gay et al., 2014; Russel et al., 2015). 

O papel dos agentes patogénicos na epidemiologia das doenças é importante nos 

morcegos, uma vez que, são suscetíveis a uma grande variedade de microrganismos nos quais 

se incluem vírus, bactérias, fungos e parasitas (Mühldorfer, 2013). 

As infeções por microrganismos patogénicos são responsáveis por desencadear 

respostas a nível comportamental e fisiológico por parte dos hospedeiros. Normalmente, os 

hospedeiros reagem contra o agente causador da infeção aumentando a temperatura corporal, 

de modo a que esta fique fora da zona térmica ótima do agente patogénico (Turner et al., 2015). 

No caso dos morcegos, a combinação de processos fisiológicos dependentes da 

diminuição da temperatura provoca uma redução de movimentos corporais, uma limitação da 

energia despendida, que só é possível num determinado intervalo da temperatura ambiente (Ta). 

Estas condições, tornam os morcegos suscetíveis a agentes patogénicos capazes de tolerar 

ambientes com temperaturas baixas (Turner et al., 2015).  

As doenças emergentes em animais selvagens têm vindo a representar uma nova 

ameaça, potencialmente destruidora para as populações de animais que habitam os ecossistemas 

terrestres (Lorch et al., 2010). O ambiente pode ter impacto na doença através de dois tipos de 

influência: direta, cujo efeito é exercido no desenvolvimento de agentes patogénicos e na sua 



15 

 

manutenção no meio ambiente, ou indireta, por desencadear respostas fisiológicas e 

comportamentais do hospedeiro (Langwig et al., 2012). 

De acordo com Warnecke et al. (2012) e Eskew e Todd (2013), existem duas 

explicações para a emergência de qualquer doença infeciosa, nomeadamente i) o aumento da 

patogenicidade do agente que infecta uma dada população, devido a alteração ambientais que 

promoveram a seleção de estirpes locais em que ocorreu mutação genética, que conferiu ao 

agente virulência acrescida; e ii) a introdução de estirpes provenientes de outras localizações 

geográficas às quais a população hospedeira residente apresenta uma suscetibilidade acrescida. 

Os agentes infeciosos fúngicos podem ainda atuar de duas formas distintas como 

agente patogénico primário e como agente secundário, em coinfecções por outros agentes 

patogénicos (Wibbelt et al., 2013). 

Segundo Eskew e Todd (2013), os fungos patogénicos afetam a biodiversidade global, 

tendo demonstrado que a maioria das extinções existentes é causada por doenças fúngicas, 

afetando mais espécies animais do que vegetais. 
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2.2 REINO FUNGI 

 

Os fungos são classificados como organismos eucariotas e heterotróficos (Ferreira e 

Sousa, 2000; Black, 2013a). Absorvem nutrientes através das suas membranas celulares (Lopes, 

2009), possuem uma parede celular rígida (LeibundGut-Landmann et al., 2012) e desenvolvem-

se maioritariamente em ambientes terrestres, sendo o seu crescimento ótimo em habitats 

húmidos (Ogórek et al., 2012). Desempenham diversas funções, tais como a decomposição dos 

hidratos de carbono e proteínas complexas de outros organismos, para utilizá-los como fonte 

de carbono e azoto (Rosa, 2013). 

Existem fungos unicelulares levedoriformes, denominadas leveduras. Os restantes, são 

fungos filamentosos ou pluricelulares, nos quais se incluem os bolores e cogumelos (Ferreira e 

Sousa, 2000). 

Os fungos provocam uma diversidade de doenças de carácter superficial ou sistémico, 

bem como desencadeiam manifestações alérgicas (LeibundGut-Landmann et al., 2012). 

 

2.2.1 ESTRUTURA FÚNGICA E REPRODUÇÃO 

 

A estrutura vegetativa ou somática de um fungo designa-se por talo. Esta estrutura, 

nos fungos filamentos é constituída por hifas (estrutura filiforme organizada) (Black, 2013a), 

cujo crescimento tem como resultado o micélio (Ferreira e Sousa, 2000). 

A composição química da parede dos fungos é característica dos diferentes grupos 

taxonómicos, cujos principais componentes são polissacáridos, que variam consoante os grupos 

e encontram-se associados a proteínas e lípidos. Em relação à membrana plasmática dos fungos, 

esta é formada fundamentalmente por esteróis, lípidos e proteínas (Tabela 2) (Ferreira e Sousa, 

2000). 
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Tabela 2: Constituição da parece celular dos diferentes grupos taxonómicos de fungos (Adaptado de: Ferreira e 
Sousa, 2000). 

Ascomycota Basidomycota Zygomycota 

Quitina (cadeias longas de ligações de β- 1,4 de unidades de N-
acetilglucosamina Mistura de quitina e quitosano, 

associados a ácidos glucorónicos 
Glucanos (polímeros de glucose) 

 

Existem fungos que são considerados dimórficos (Kasuga et al., 2003; Guimarães et 

al., 2011; Taylor et al., 2012), isto é, existem na forma de leveduras nos tecidos humanos ou 

como hifas no solo, alternando entre a fase de levedura e a forma filamentosa de acordo com as 

condições ambientais (LeibundGut-Landmann et al., 2012). Exemplos de fungos dimórficos 

são Blastomyces dermatidis, Coccidioides posadasii, Histoplasma capsulatum e 

Paracoccidioides brasiliensis, Penicillium marneffei e Sporothrix schencki (Ferreira e Sousa, 

2000). 

Alguns dos fungos são patogénicos para humanos e animais, podem apresentar forma 

unicelular, quando infetam o hospedeiro, e a forma de micélio, quando crescem como fungos 

saprófitas. A diferenciação em levedura ou micélio deve-se à sua resposta a alterações 

ambientais, particularmente à temperatura, presença de nutrientes, tensão de dióxido de carbono 

(CO2) e potencial de oxirredução (Ferreira e Sousa, 2000). 

Os fungos reproduzem-se através de duas formas: reprodução sexuada e assexuada 

(Ferreira e Sousa, 2000), no entanto a forma de reprodução difere entre espécies (LeibundGut-

Landmann et al., 2012). 

Microscopicamente, as leveduras apresentam uma estrutura redonda ou ovalada, 

reproduzindo-se sexuada ou assexuadamente (exemplo: gemulação) (LeibundGut-Landmann 

et al., 2012).  

Os bolores reproduzem-se por fragmentação das hifas, e de forma sexuada ou 

assexuada através da formação de esporos, sendo disseminados para o meio ambiente, onde 

originam filamentos tubulares designados por hifas (LeibundGut-Landmann et al., 2012). 
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2.2.2 FUNGOS PRESENTES EM MORCEGOS 

 

De acordo com Mok et al. (1982), a descrição da associação entre morcegos e fungos 

remonta ao ano de 1966, por Emmons e colaboradores, depois de estes terem isolado 

Histoplasma capsulatum a partir de amostras de solo que se encontravam contaminados com 

fezes de morcegos, no estado de Maryland, nos Estados Unidos da América. 

Histoplasma capsulatum, um fungo altamente patogénico para o Homem, é com 

frequência isolado de locais com pouca ventilação tais como cavernas, minas abandonadas e 

casas desabitadas), onde acorre acumulação de guano (Taylor et al., 1999; Taylor et al., 2000; 

González-González et al., 2014; Brook e Dobson, 2015). 

Numerosos fungos patogénicos e também com carácter zoonótico têm sido isolados 

em morcegos, designadamente: i) Tricophyton mentagrophytes, Microsporum canis e 

Pseudogymnoascus destructans, provenientes da pele; ii) Paracoccidioides brasiliensis, 

Cryptococcus neoformans, Cryptococcus diffluens, Cryptococcus laurentii, Candida 

parapsilosis, Torulopsis glabrata e Wangiella dermatitidis, presente nos órgãos internos dos 

morcegos; e iii) Sporothrix schenckii, isolado de fezes; (Mok et al., 1982). Espécies de 

Penicillium spp (Figura 4), Aspergillus spp. e Cladosporium spp., entre muitas outras 

consideradas geralmente saprófitas, também têm sido isoladas da pele destes animais (Shapiro 

et al., 2015). 

 

 

Figura 4: Diferentes padrões de conidioesporos observados no Penicillium spp. (Adaptado de: Visagie et al., 

2014). 
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2.3 PSEUDOGYMNOASCUS DESTRUCTANS 

2.3.1 CLASSIFICAÇÃO TAXONÓMICA 

 

Anteriormente designado de Geomyces destructans (Blehert et al., 2009; Gargas et al., 

2009; Meteyer et al., 2009), o fungo Pseudogymnoascus destructans é uma de várias espécies 

pertencentes ao género Pseudogymnoascus, membro do Filo Ascomycota (Tabela 3). Esta 

mudança taxonómica foi proposta com base na análise e comparação filogenética das estirpes 

de Geomyces destructans e as estirpes de Pseudogymnoascus roseus isoladas no Norte da 

América (Paiva-Cardoso et al., 2014). 

 

Tabela 3: Classificação taxonómica de Pseudogymnoascus destructans. 

  Referências 

Super reino Eukaryota Black, 2013b 

Domínio Eukarya Black, 2013b 

Reino Fungi Black, 2013b 

Filo Ascomycota Blehert et al., 2011; Blehert, 2012; 
Leushkin et al., 2015 

Classe Leotiomycetes Blehert et al., 2011 

Ordem Helotiales Blehert et al., 2011 

Família Pseuderotiaceae Leushkin et al., 2015 

Género Pseudogymnoascus Minnis e Lindner, 2013 

Espécie Pseudogymnoascus destructans Minnis e Lindner, 2013 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS DE 

PSEUDOGYMNOASCUS DESTRUCTANS 

 

A observação macroscópica das colónias de Pseudogymnoascus destructans, 

cultivadas em meio de cultura “Sabouraud Dextrose Agar” (SDA), revela uma coloração 

branca, que posteriormente evolui para cinzento (Verant et al., 2012). P. destructans 

caracteriza-se por possuir conídios assimetricamente curvos (Courtin et al., 2010; Cryan et al., 

2010; Wibbelt et al., 2010; Blehert, 2012; Pannuk et al., 2014), com aproximadamente 2,5 µm 
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de largura e 7,5 µm de comprimento, possuindo extremidades uni ou bilaterais e um centro 

basofílico As hifas fúngicas exibidas por esta espécie apresentam-se ramificadas e septadas e 

possuem um diâmetro e forma variável (paralela ou com paredes irregulares) (Figura 5) (Paiva-

Cardoso et al., 2014). 

P. destructans é um fungo psicrófilo (Blehert et al., 2009; Gargas et al., 2009; Meteyer 

et al., 2009) e queratinofílico (Moore et al., 2011; Caven et al., 2012) que coloniza tecidos 

vivos da superfície cutânea de morcegos durante o período de hibernação ou períodos de 

prolongado entorpecimento (Cryan et al., 2013; Cornelison et al., 2014a; Grieneisen et al., 

2015; Hoyt et al., 2015a). O seu crescimento in vitro é lento, quando comparado com outros 

fungos isolados da superfície cutânea de morcegos, o que dificulta o seu isolamento em culturas 

puras a partir de amostras contaminadas com fungos saprófitas de desenvolvimento mais rápido 

(Gargas et al., 2009; Meteyer et al., 2009; Blehert et al., 2011; McAlpine et al., 2011; Paiva-

Cardoso et al., 2014; Pannuk et al., 2014). 

 

 

Figura 5: Morfologia microscópica de P. destructans após coloração pelo método de lactofenol com azul de 
algodão, ampliação 400x (Adaptado de: A) Paiva-Cardoso et al., 2014; B) Blehert et al., 2009). 

 

P. destructans apresenta um desenvolvimento visível dentro de um intervalo de 

temperaturas compreendido entre 5-14 °C e valores de humidade relativa superiores a 90% 

(Foley et al., 2011). Segundo Hoyt et al. (2015a), o crescimento ótimo situa-se entre os 10-

14ºC, coincidente com a temperatura mínima corporal (Tb) dos morcegos durante o período de 

entorpecimento (Bouma et al., 2010). No que diz respeito à temperatura ótima de 
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desenvolvimento in vitro, esta encontra-se compreendida entre 12,5 a 15,8 °C (Pannuk et al., 

2014), compatível com as registadas em hibernáculos de determinadas áreas geográficas. Não 

se observa crescimento do P. destructans acima dos 20 °C (Boyles e Willis, 2010; Blehert et 

al., 2011; Flory et al., 2012; Langwig et al., 2014). 

 

2.4 SÍNDROME DO NARIZ BRANCO (“WHITE-NOSE SYNDROME”) 

 

Síndrome do Nariz Branco (WNS), ou Doença do Nariz Branco (WND, “White-Nose 

Disease”) (Paiva-Cardoso et al., 2014) é o nome dado à infeção fúngica com carácter emergente 

causada por Pseudogymnoascus destructans observada em morcegos durante o seu período 

hibernatório (Blehert et al., 2009; Meteyer et al., 2009; Turner et al., 2011; Minnis e Lindner, 

2013; Paiva-Cardoso et al., 2014). A denominação de Síndrome do Nariz Branco surgiu devido 

à observação de zonas esbranquiçadas (fúngicas brancas) de aspeto poeirento (esporos) nas 

orelhas, focinho e membranas das asas dos morcegos (Lorch et al., 2010; Wibbelt et al., 2013). 

A observação microscópica de colónias isoladas a partir das áreas cutâneas afetadas, lesões 

histopatológicas características e a presença de DNA de P. destructans permitem a sua 

identificação (Thogmartin et al., 2013). 

A síndrome de nariz branco é considerada a primeira doença epizoótica a afetar os 

morcegos (Wibbelt et al., 2010; Blehert, 2012; Russel et al., 2015), principalmente aqueles que 

pertencem à família Vespertilionidae (McAlpine et al., 2011; Moore et al., 2013; Sachanowicz 

et al., 2014). Esta infeção é considerada como um grave problema em termos de conservação 

da vida selvagem (Blehert, 2012). 

 

2.4.1 ORIGEM DO AGENTE 

 

A origem de P. destructans é ainda desconhecida, no entanto, face às diferentes 

apresentações clínicas e taxas de morbilidade e mortalidade observadas entre as populações de 

morcegos norte-americanas e europeias, várias hipóteses têm sido apresentadas pelos 

investigadores. A mais consensual admite que os esporos de P. destructans presentes em 
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fómites tenham sido transportados para continente americano por meio de atividades turísticas, 

recreativas e económicas, realizadas no decurso de visitas aos locais onde os morcegos habitam 

e ao comércio entre os dois continentes (Frick et al., 2010; Puechmaille et al., 2010; Wibbelt et 

al., 2010; Lorch et al., 2011; Coleman e Reichard, 2014; Mascuch et al., 2015). 

Martinková et al. (2010), compilaram registos fotográficos de morcegos com sinais 

clínicos compatíveis com WNS desde o ano de 1995, que demonstram que o agente estaria 

presente na Europa, dez anos antes da sua observação nos EUA. Existem também relatos da 

observação de crescimentos fúngicos com morfologia compatível com P. destructans em 

morcegos na Estónia (Masing, 1984, citado por Puechmaille et al., 2011b), Alemanha 

(Feldmann, 1984, citado por Wibbelt et al., 2010 e Puechmaille et al., 2011a) e França 

(Puechmaille et al., 2011b) que remontam às décadas de 70, 80 e 90, respetivamente. 

Esta teoria é corroborada pelos estudos que demonstram 100% de similaridade 

genética entre os isolados obtidos num raio de 800 km relativamente ao primeiro isolamento 

em Albany (Nova Iorque), padrão genético não encontrado fora da área conhecida de 

distribuição nos EUA, factos sugestivos de serem originárias do mesmo clone, que 

posteriormente ter-se-á disseminado rapidamente por toda a América do Norte, (Rajkumar et 

al., 2011; Ren et al., 2012). Com base nesta teoria, P. destructans constituiria um agente 

patogénico exótico ou uma espécie invasora, e não autóctone, nas populações de morcegos 

norte-americanas (Martinková et al., 2010; Wibbelt et al., 2010; Willis et al., 2011; Wilcox et 

al., 2014). 

Outra hipótese tem por base a ocorrência de uma mutação genética numa estirpe 

endémica dos Estados Unidos, que adquiriu virulência acrescida, causando elevada mortalidade 

nas populações nativas de morcegos (Puechmaille et al., 2011a; Flory et al., 2012; Warnecke 

et al., 2012; Lorch et al., 2013a). 

Outros autores, defendem que as diferenças na fisiologia ou no comportamento entre 

os morcegos norte-americanos e europeus podem influenciar o desenvolvimento de P. 

destructans (Wibbelt et al., 2010; Martinková et al., 2010; Verant et al., 2012). Segundo 

Wibbelt et al. (2010), as espécies de morcegos na Europa podem ser imunologicamente ou 

comportamentalmente resistentes ao P. destructans por terem co-evoluído com o fungo. 

Adicionalmente, o microbioma da pele dos morcegos e das superfícies abióticas dos 

hibernáculos na Europa podem também ter co-evoluído para resistência ou tolerância ao agente, 

incorporando P. destructans como um componente não patogénico da comunidade microbiana. 
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Hipótese também defendida por Warnecke et al. (2012), que efetuaram a infeção experimental 

de morcegos norte-americanos com duas estipes de P. destructans, uma americana e outra 

europeia, tendo verificado morbilidade e mortalidade equivalentes. 

Todavia, as razões subjacentes às diferenças observadas entre as populações de 

morcegos na América de Norte e na Europa relativamente à mortalidade e morbilidade, 

causadas pela colonização por P. destructans, permanecem desconhecidas.  

 

2.4.2 DISPERSÃO GEOGRÁFICA DA DOENÇA 

 

A WND é considerada uma doença epizoótica infeciosa (Frick et al., 2010; Blehert, 

2012; Field et al., 2015), uma vez que se dispersou rapidamente pelos EUA a partir do primeiro 

foco no estado de Nova Iorque (Figura 6) (Rajkumar et al., 2011). Tem conduzido a mortalidade 

em massa e tem ameaçado de extinção várias espécies, nomeadamente M. lucifugus (Brooks, 

2011). 

Na Europa P. destructans foi isolado, pela primeira vez, em 2009 por Puechmaille et 

al. (2010), a partir de um espécime de M. myotis em Périgueux, Sudoeste de França. 

Desde então, realizaram-se estudos que permitiram a deteção de P. destructans na 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Eslováquia Eslovénia, Estónia, França, Letónia, 

Luxemburgo, Holanda, Hungria Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, 

Rússia, Suíça e Ucrânia (Martínková et al., 2010; Puechmaille et al., 2010, 2011a; Wibbelt et 

al., 2010; Kubátová et al., 2011; Šimonovičová et al., 2011; Mestdagh et al., 2012; Pikula et 

al., 2012; Bürger et al., 2013; Wibbelt et al., 2013; Paiva-Cardoso et al., 2014; Pavlinić et al., 

2014; Sachanowicz et al., 2014; Toshkova e Zhelyazkova, 2014; Barlow et al., 2015; Leopardi 

et al., 2015; Toshkova et al., 2015; Zukal et al., 2016; CABI, 2017; USFWS, 2017a), enquanto 

que na Dinamarca e Turquia existem registos fotográficos de crescimentos fúngicos em 

morcegos, compatíveis com P. destructans (Puechmaille et al., 2011a). 

Apesar de terem já sido efetuados estudos na Itália (Voyron et al., 2011) e Suécia 

(Nilsson, 2012), P. destructans não foi ainda detetado nestes países. 

A WND encontra-se atualmente disseminada por grande parte da área da América do 

Norte, nomeadamente na costa Este (Willis et al., 2011). No entanto, o fungo foi recentemente 
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detetado no estado de Washington (Lorch et al., 2016), na costa Oeste, abrangendo atualmente 

33 estados dos EUA e 5 províncias do Canadá (Figura 6) (CABI, 2017; USFWS, 2017a). 

 

11  

Figura 6: Distribuição da ocorrência da WND pelos vários estados da América do Norte até 7 de agosto de 2017 
(USFWS, 2017b). 

 

Segundo Little et al. (2015), P. destructans tem tido um forte impacto nas populações 

de morcegos que habitam as províncias marítimas da Nova Escócia, Nova Brunswick e Ilha do 

Prince Edward, causando até a erradicação de algumas colónias. 

P. destructans foi recentemente isolado na Ásia, em particular na China (Hoyt et al., 

2016), onde segundo Thapa et al. (2016), a mortalidade em massa dos morcegos também não 

se verifica, à semelhança da Europa. 

 

2.4.2.1 TAXAS DE MORTALIDADE, WNS VERSUS WND 

 

As taxas de mortalidade e morbilidade observadas na Europa e EUA são 

significativamente diferentes, massiva e pouco relevante, respetivamente (Blehert et al., 2009; 

Gargas et al., 2009; Frick et al., 2010; Puechmaille et al., 2010; Frick et al., 2016). Este facto 

esteve na base da proposta de diferenciação da colonização por P. destructans, de acordo com 
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a gravidade do quadro clínico, em WNS e WND (Paiva-Cardoso et al., 2014). A mortalidade 

observada nos morcegos norte-americanos ocorre nos últimos meses de hibernação, 

verificando-se perda de peso significativa nos animais afetados (Warnecke et al., 2012).  

As taxas anuais de mortalidade nos EUA variam entre 30% a 90% (Cryan et al., 2010; 

Frick et al., 2010). Estas taxas de mortalidade e a rapidez da disseminação da doença têm 

conduzido a um rápido declínio das populações de morcegos (Willis et al., 2011; Frick et al., 

2015). De acordo com Cryan et al. (2010), algumas colónias de morcegos que mantinham ou 

tinham aumentado o seu número durante décadas nos EUA, atualmente encontram-se 

praticamente extintas. 

 

2.4.2.2 TRANSMISSÃO 

 

A transmissão de P. destructans ocorre principalmente por contacto direto com 

morcegos infetados (Frick et al., 2010; Brooks, 2011; Lorch et al., 2011), podendo 

potencialmente ser transmitido através do contacto com fómites, humanos ou animais 

contaminados com esporos (Foley et al., 2011; Lindner et al., 2011; Turner et al., 2011). 

A taxa de contacto entre morcegos encontra-se diretamente relacionada com o 

tamanho da colónia e a densidade dos indivíduos, pelo que a taxa de infeção depende 

potencialmente destas variáveis (Langwig et al., 2012). Nas populações de morcegos que 

apresentam uma densidade populacional baixa, a transmissão entre animais tende a diminuir e 

hipoteticamente existe menor risco de extinção. Porém, o agente pode ser introduzido em novos 

hibernáculos por morcegos infetados ou mediante atividade antropogénica (espeleologia, etc.) 

(Turner et al., 2011; Coleman e Reichard, 2014). 

Também a exposição a substratos contaminados presentes nos hibernáculos parece ser 

uma fonte de infeção para os morcegos. P. destructans encontra-se em diversas superfícies 

abióticas, tendo sido detetado DNA em amostras de solo, sedimentos (Lindner et al., 2011; 

Lorch et al., 2013b; Miller-Butterworth et al., 2014), assim como esporos nas paredes dos 

hibernáculos que permanecem viáveis durante longos períodos de tempo, mesmo na ausência 

dos morcegos (Langwig et al., 2014; Hoyt et al., 2015b), constituindo risco de disseminação a 



26 

 

outras populações que habitam outros hibernáculos (Reynolds e Barton, 2014; Reynolds et al., 

2016). 

Também a frequência de acasalamento o parece constituir um fator de risco, enquanto 

a territorialidade reduz o contacto entre indivíduos (Langwig et al., 2014). 

A probabilidade de transmissão é elevada, uma vez que quando os morcegos 

sobreviventes se deslocam para um hibernáculo diferente libertam potencialmente uma enorme 

quantidade de esporos (Turner et al., 2011). 

A variação sazonal da densidade das colónias, migração de morcegos e padrão de 

agregação dos indivíduos nas colónias são fatores que alteram a dinâmica da doença por 

alterarem a taxa de contacto entre indivíduos (Hayman et al., 2013). 

 

2.4.2.3 OUTROS ESTUDOS PROPOSTOS 

 

Turner et al. (2011), propõem diferentes linhas de investigação com a finalidade de 

limitar os efeitos devastadores da infeção por P. destructans nas populações de morcegos nos 

EUA: i) investigação do microbioma cutâneo e o papel deste na sobrevivência das diferentes 

espécies de morcegos; ii) investigação de tratamentos da infeção fúngica nos morcegos 

hibernantes; iii) estudos genéticos em morcegos saudáveis versus morcegos infetados, 

comparando a resposta fisiológica dos morcegos à WNS e a outros agentes patogénicos; iv) 

investigação das respostas fisiológicas e comportamentais, bem como os sinais clínicos 

associados à patologia, incluindo a função do sistema imunitário e do equilíbrio 

hídrico/eletrolítico; v) a determinação das causas de variação relativamente à suscetibilidade 

entre as diferentes espécies de morcegos; e vi) a relação entre o microclima presente nos 

hibernáculos e a progressão da doença. 

 

2.4.2.4 ESPÉCIES DE MORCEGOS AFETADAS POR P. DESTRUCTANS 

 

Na Europa, a presença de P. destructans foi já confirmada em 18 espécies de 

morcegos: Barbastella barbastellus, Eptesicus milssonii, Miniopterus schreibersii, Myotis 
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alcathoe, M. bechsteinii, M. blythii, M. brandtii, M. dasycneme, M. daubentonii, M. 

emarginatus, M. myotis, M. mystacinus, M. nattereri, M. oxygnathus, Plecotus auritus, P. 

austriacus, Rhinolophus euryale e R. hipposideros (Martinková et al., 2010; Foley et al., 2011; 

Puechmaille et al., 2010, 2011a; Wibbelt et al., 2010; Pikula et al., 2012; Bürger et al., 2013; 

Paiva-Cardoso et al., 2014; Zukal et al., 2014, 2016; Toshkova et al., 2015; CABI, 2017; 

USFWS, 2017c), sem mortalidade aparente. 

Na China, este agente foi já detetado em outras 6 espécies de morcegos: Murina 

ussuriensis, Myotis chinensis, M. leucogaster, M. macrodactylus, M. petax e Rhinolophus 

ferrumequinum, também sem mortalidade (Hoyt et al., 2016). 

Já nos EUA, são 15 as espécies atualmente afetadas pelo fungo: Corynorhinus 

rafinesquii, C. towsendii virginianus, Eptesicus fuscus, Lasionycteris noctivagans, Lasiurus 

borealis, Myotis austroriparius, M. grisescens, M. leibii, M. lucifugus, M. septentrionalis, M. 

sodalis, M. velifer, M. yumanensis e Perimyotis sublflavus, a maioria destas já com sinais 

clínicos de WNS e mortalidade significativa (Blehert et al., 2009; Gargas et al., 2009; Turner e 

Reeder, 2009; Turner et al., 2011; Bernard et al., 2015; CABI, 2017; USFWS, 2017b). 

Myotis lucifugus é considerada a espécie mais comum e abundante (Frick et al., 2010; 

Khanket et al., 2014) da América do Norte (Courtin et al., 2010; Verant et al., 2012), mas 

simultaneamente a que tem sido mais afetada por P. destructans, tendo-se observado taxas de 

mortalidade elevadíssimas nesta espécie (Blehert et al., 2011; Toshkova et al., 2015). De acordo 

com Wibbelt et al. (2013), a manterem-se os padrões atuais de infeção e mortalidade a espécie 

M. lucifugus poderá estar extinta num intervalo temporal compreendido entre 19 a 23 anos, com 

um declínio médio de 91% (Grieneisen et al, 2015; Toshkova et al., 2015).  

Brooks (2011), considera que as espécies de morcegos que pertencem ao género 

Myotis apresentam maior mortalidade do que as espécies que não pertencem a este género. 

Dzal et al. (2011), afirmam que existem espécies de morcegos que não são afetados 

pelo agente da WNS, como é o caso do Lasiurus cinereus. 
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2.4.3 SINAIS CLÍNICOS 

 

O quadro clínico apresentado pelos morcegos infetados com P. destructans varia nos 

sinais clínicos (Meteyer et al., 2009) e sobretudo na gravidade das lesões e feitos na morbilidade 

e mortalidade das populações de quirópteros afetadas. Variam com a espécie de morcego 

infetada (Brooks, 2011; Dzal et al., 2011), mas de forma marcadamente diferente entre as 

populações de morcegos europeias e norte-americanas (Turner et al.,2011; Toshkova et al., 

2015). 

Os sinais clínicos mais significativos, nomeadamente as lesões cutâneas manifestam-

se no final do período de inverno (Foley et al., 2011; Lorch et al., 2011; Reeder et al., 2012).  

Os morcegos apresentam crescimento de hifas de cor branca em diversas áreas 

cutâneas, muitas vezes em forma de manchas esbranquiçadas ou amareladas, no focinho, 

orelhas, antebraços, cauda e membranas alares (Figura 7) (Blehert et al., 2009; Gargas et al., 

2009; Meteyer et al., 2009), mas podem apresentar lesões cutâneas com maior gravidade. 

Úlceras e zonas necrosadas constituem lesões com maior gravidade e a sua extensão pode 

comprometer a capacidade de voo (Reichard e Kunz, 2009), bem como alterar o equilíbrio 

eletrolítico (Cryan et al., 2010; Chaturvedi e Chaturvedi, 2011; Lindner et al., 2011). 

 

 

Figura 7: Myotis lucifugus com síndrome de nariz branco (WNS) (Fontes: A) Meteyer et al., 2009; B) Frick et al., 

2016). 



29 

 

A análise histopatológica das lesões observadas nos morcegos norte-americanos 

(Figura 8) revelou a invasão por hifas da epiderme, derme, bem com tecido muscular, tecido 

conjuntivo subjacente, folículos e glândulas sebáceas (Meteyer et al., 2009; Reichard e Kunz, 

2009; Courtin et al., 2010; Cryan et al., 2010; Fuller et al., 2011; Moore et al., 2011; Willis et 

al., 2011; Blehert, 2012; Moore et al., 2013; Wibbelt et al., 2013; Frank et al., 2014; Johnson 

et al., 2013).  

 

Figura 8: Cortes histológicos das membranas de Myotis lucifugus infetados com P. destructans. Nas figuras 
podem observar-se a infiltração das várias camadas da superfície cutânea por hifas fúngicas e a presença 
de conídios (esporos) assimetricamente curvos e com características típicas do agente (Fonte: Meteyer et 

al., 2009). 

 

As lesões cutâneas observadas nas asas de morcegos norte-americanos resultam em 

inflamação neutrofílica intensa, erosão e necrose dos tecidos devido às enzimas proteolíticas 

produzidas por P. destructans, cujos danos provocam o comprometimento da integridade das 

asas e, por isso, a capacidade de se alimentarem (Cryan et al., 2010; Willis et al., 2011; Meteyer 

et al., 2012; Pannuk et al., 2015). A integridade das asas é fundamental na manutenção da 

homeostasia, pelo que a lesão da estrutura cutânea pode causar o desequilíbrio da homeostasia 

fisiológica dos fluídos corporais (Cryan et al., 2010; Blehert, 2012), levando em último caso, à 

sua morte (Wibbelt et al., 2013).  

Na Europa, a necropsia e análise histológica dos tecidos de morcegos em hibernação 

afetados por P. destructans, não demonstram alterações significativas nos seus órgãos internos. 

Apesar das lesões cutâneas ao nível da epiderme serem muito semelhantes às observadas nos 
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seus congéneres norte-americanos, não se registaram invasão por hifas do tecido conjuntivo da 

derme com o aparecimento de úlceras (Wibbelt et al., 2013).  

Nos morcegos norte-americanos afetados por P. destructans verifica-se a depleção 

simultânea de eletrólitos (Cryan et al., 2013), distúrbios ácido-base e desidratação hipotónica 

(Verant et al., 2014). Esta desidratação hipotónica supõe outras alterações ao nível da fisiologia 

do sangue, tal como a hipovolémia e acidose metabólica (Warnecke et al., 2013). 

Os morcegos durante o período de hibernação são muito mais sensíveis à desidratação, 

pelo que o comprometimento das asas por lesões reforça a teoria da desidratação como causa 

provável da morte de tão grande número de espécimes na América do Norte (Figura 9) (Cryan 

et al., 2010, 2013; Willis et al., 2011; Verant et al., 2012). 

A infeção por P. destructans aumenta o número de despertares do estado de torpor 

(Warnecke et al., 2013; Cryan et al., 2013; Wilcox et al., 2014; Verant et al., 2014; Turner et 

al., 2015) que caracteriza a hibernação de algumas espécies de morcegos, ocasionando a 

depleção das reservas de gordura, que podem conduzir a emaciação ligeira até à sua morte por 

inanição (Figura 9) (Turner e Reeder, 2009; Cryan et al., 2010; Willis et al., 2011; Reeder et 

al., 2012; Warnecke et al., 2012).  

 

Figura 9: Modelo de progressão clínica da WNS e WND (Fonte: Verant et al., 2012). 
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Além dos sinais anteriormente referidos, os morcegos infetados com P. destructans 

apresentam comportamentos anómalos durante o período de hibernação, tais como: mudança 

de locais de hibernação, voo durante o dia no inverno, alteração das capacidades sensoriais, 

manifestações de prurido, tremores dos antebraços, colisões com objetos estacionários de 

grandes dimensões (exemplo: edifícios), sede excessiva (lamber neve ou voos prolongados 

sobre áreas com coleções de água doce a céu aberto) (Reeder e Turner, 2008; Turner et al., 

2011; Reeder et al., 2012; Brownlee-Bouboulis e Reeder, 2013; Pannuk et al., 2015). Em 

estudos experimentais foi observado também a redução ou disrupção do padrão de agrupamento 

(“clustering behaviour”) (Wilcox et al., 2014). 

A alteração do padrão de agrupamento (por exemplo, agrupamento destes no 

hibernáculo, ou a localização deste numa zona de humidade elevada) pode conduzir ao aumento 

da colonização fúngica devido ao aumento do contacto ou da humidade, fator favorecedor do 

desenvolvimento fúngico (Cryan et al., 2010). 

 

2.4.4 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

O diagnóstico da infeção/colonização por P. destructans pode ser efetuado por vários 

métodos, nomeadamente através do isolamento em meios de cultura apropriados, observação 

microscópica de estruturas fúngicas compatíveis com o agente, observação de fluorescência 

sob luz ultravioleta (UV) indicativa de colonização ou lesões cutâneas, análise histopatológica 

dos tecidos lesionados e deteção/caraterização molecular do agente (Blehert et al., 2009; Gargas 

et al., 2009; Puechmaille et al., 2010; Turner et al., 2014; Zukal et al., 2016). 

O isolamento do agente em meios de cultura apropriados é o gold standard do 

diagnóstico. As amostras são geralmente inoculadas em meio “Sabouraud Dextrose Agar” 

(SDA), “Potato Dextrose Agar” (PDA), “Malt Extract Agar” (MEA) ou “Yeast and Malt 

Extract Agar” (YMA), entre muitos outros (Gargas et al., 2009; Martinková et al., 2010; 

Puechmaille et al., 2010; Kubátová et al., 2011; Reynolds e Barton, 2014). 

A observação microscópica de culturas fúngicas ou impressões em “fita-cola” da 

superfície cutânea dos morcegos, permite a identificação inequívoca do agente dada a 

morfologia típica dos seus conídios (curvos). 
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A sequenciação dos produtos da reação em cadeia da polimerase (PCR), permitem a 

identificação genética do agente e análise filogenética (Puechmaille et al., 2010). 

Atualmente, a aplicação da técnica de PCR quantitativo (qPCR) está a tornar-se mais 

comum que as técnicas de PCR mais convencionais (Chaturvedi et al., 2011a; Shuey et al., 

2014; Zukal et al., 2016), pois trata-se de uma técnica muito sensível que permite a deteção de 

quantidades significativamente menores de DNA fúngico que os métodos convencionais 

(Chaturvedi et al., 2011a; Shuey et al., 2014), necessitando apenas da presença do agente na 

amostra e não o seu isolamento prévio. 

No que respeita às técnicas de PCR e sequenciação, os alvos moleculares mais 

comummente usados na identificação de fungos são o rRNA mitocondrial e ribossomal (18S, 

28S, ITS, IGS, mtSSU, mtLSU), genes codificadores de proteínas, tais como RNA polimerases 

(RPB1 e RPB2), β-tubulina, γ-actina, ATP sintase (ATP6), e o “elongation factor EF-1α” 

(TEF1α) (Schmitt et al., 2009). Mais recentemente, têm vindo a ser desenvolvidas e aplicadas 

sondas de qPCR específicas para fungos dos géneros Pseudogymnoascus spp. e Geomyces spp., 

assim como para P. destructans (Shuey et al., 2014). 

A observação direta de morcegos suspeitos de infeção com P. destructans sob luz 

ultravioleta (Turner et al., 2014) é um método não invasivo que confere aos focos de 

colonização fúngica uma fluorescência amarela-alaranjada (Figura 10). Usando esta técnica, 

Turner et al. (2014), verificaram nos EUA que 98,8% dos morcegos que apresentavam focos 

de fluorescência eram positivos para P. destructans por histopatologia. Na República Checa, 

verificou-se que 95,5% dos animais que exibiram fluorescência foram confirmados por 

histologia, dados que sugerem que a utilização da luz ultravioleta pode ser útil no rastreio de 

lesões causadas pela colonização com P. destructans, barata e que pode ser usada in situ durante 

as campanhas de monitorização.  
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Figura 10: Observação sob luz branca e luz ultravioleta de lesões cutâneas associadas a P. destructans. À luz UV, 
as lesões tomam uma coloração alaranjada. C: Asa de Myotis lucifugus com um padrão de crescimento 
fúngico branco; D- Transiluminação de luz branca da asa do morcego na imagem C demonstra o padrão 
não óbvio de infecção por fungos ou danos nas asas; E-  Asa de Perimyotis subflavus morto através de luz 
UV, em que as lesões UV exibem uma coloração alaranjada; F- Transiluminação do Myotis lucifugus com 
Luz UV. O padrão de flurescência alaranjada acompanha a distribuição do crescimento fúngico superficial 
observado em C. (Adaptado de Turner et al., 2014). 

 

2.4.5 PROFILAXIA E TRATAMENTO 

 

Em 2011, de forma a travar a rápida disseminação do agente causal da WNS/WND 

entre as populações de morcegos dos EUA, o “United States Fish and Wildlife Service” 

(USFWS), entidade que se dedica à preservação da vida selvagem, em conjunto com uma 

equipa constituída por outras agências federais, estaduais e por tribos, desenvolveram o “WNS 

National Plan”, um plano de gestão para o controlo desta ameaça na população de morcegos 

hibernantes (Caven et al., 2012; Turner et al., 2015). 

Neste contexto, foi lançado em 2012 o primeiro protocolo nacional para 

descontaminação, o “National White-Nose Syndrome Descontamination Protocol”, que visa 

instruir os visitantes e praticantes de atividades lúdicas ou científicas no interior de hibernáculos 

afetados pela doença, sobre as melhores práticas de limpeza, desinfeção e descontaminação do 
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seu equipamento e vestuário de vestígios de P. destructans, passível de ser acidentalmente 

introduzido através destes fómites em hibernáculos não afetados (USFWS, 2016). 

No que toca ao tratamento da doença, são vários os estudos já efetuados neste sentido 

visando a aplicação de drogas antifúngicas, compostos para fumigação e até bactérias com 

potencial inibidor de P. destructans (Chaturvedi et al., 2011b; Cornelison et al., 2014b; Hoyt 

et al., 2015a; Cheng et al., 2016; Micalizzi et al., 2017; Padhi et al., 2017). 

Foram efetuados testes in vitro para avaliação da ação inibitória de conhecidos agentes 

antifúngicos (Chaturvedi et al., 2011b), sendo que anfotericina B e quatro compostos azólicos 

(itraconazol, cetoconazol, posaconazol e voriconazol) foram eficazes contra P. destructans com 

baixas concentrações mínimas inibitórias (MICs), enquanto que a sensibilidade ao fluconazol 

se mostrou diretamente correlacionada com o aumento da dose. Já a flucitosina e as três 

equinocandinas testadas (caspofungina, anidulafungina e micafungina) exibiram MICs 

relativamente elevados, sugerindo que o fungo apresenta resistência a estes compostos 

(Chaturvedi et al., 2011b). Apesar dos resultados promissores, a ação destas drogas carece de 

estudos de infeção em modelos animais para averiguar a verdadeira suscetibilidade do agente 

durante a colonização dos morcegos, e de que forma o seu microbioma é afetado. 

O uso de terbinafina também se revelou eficaz no aumento das taxas de sobrevivência 

de animais doentes. No entanto, este método de tratamento poderá não ser viável, por ser caro 

e laborioso, podendo ainda alterar as relações benéficas entre outros fungos presentes no 

ecossistema dos hibernáculos (Caven et al., 2012). 

Padhi e colaboradores (2017), testaram com sucesso a ação fungicida e/ou fungistática 

em colónias de P. destructans de dois álcoois de fase volátil, o 1-octen-3-ol (“mushroom 

alcohol”) e o 1-hexanol, dois compostos anteriormente considerados como seguros para 

aplicação ambiental. No entanto, são necessários mais estudos para assegurar que estes 

compostos não têm efeitos secundários na ecologia dos hibernáculos ou sobre os próprios 

morcegos e para desenvolver métodos de libertação lenta dos compostos. 

O uso de bactérias como agentes probióticos é outra vertente de investigação, no que 

respeita ao tratamento da WND. Uma estirpe de Pseudomonas fluorescens (Pf1), isolada 

diretamente de um espécimen de Eptesicus fuscus demostrou um ótimo potencial inibitório in 

vitro (Hoyt et al., 2015a). Posteriormente, foi efetuada a infeção experimental de morcegos com 

P. destructans e co-inoculação com essa mesma estirpe, revelando uma diminuição da 
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severidade da doença, nomeadamente diminuição da invasão pelo agente (verificado através de 

luz UV e histopatologia) e da mortalidade (Cheng et al., 2016). No entanto, a pré-exposição 

dos morcegos a Pf1, antes da infeção com P. destructans, não só não tem nenhum efeito 

inibitório sobre o agente, como pode ter (de acordo com as observações do próprio estudo) 

algum grau de comprometimento da resistência natural do animal, devido a uma possível 

disrupção do microbioma da pele. 

Até ao momento, um dos tratamentos mais promissores tem vindo a ser desenvolvido 

por Cornelison et al. (2014b), em que a bactéria Rhodococcus rhodochrous, estirpe DAP96253, 

foi utilizada como agente probiótico na inibição e/ou atraso do desenvolvimento e crescimento 

de P. destructans in vitro. A bactéria referida, usada primariamente para atrasar a maturação e 

desenvolvimento de bolores em frutas e vegetais, foi testada com sucesso in vivo, permitindo o 

tratamento morcegos doentes e sua devolução à natureza (Coperton Morton, 2015; National 

Geographic, 2015). 

Assim, o uso de probióticos pode vir ser uma ferramenta fundamental no controlo de 

P. destructans e da WNS (Lemieux-Labonté et al., 2016). 
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 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 AMOSTRAGEM 

 

O trabalho prático desenvolvido no âmbito desta dissertação, decorreu em duas fases: 

a) Trabalho de campo, que constou de visitas a abrigos subterrâneos onde várias 

espécies de morcegos passam a fase de hibernação, tendo sido realizadas zaragatoas a partir da 

superfície cutânea dos animais e medidos parâmetros biométricos. Também foram recolhidas 

amostras das superfícies abióticas e registados parâmetros ambientais. Todas as visitas, 

decorreram com o apoio de técnicos do Laboratório de Ecologia Aplicada (LEA/CITAB), 

especializados e credenciados na manipulação de quirópteros e monitorização de populações 

de morcegos. 

b) Trabalho de laboratório, que constou do isolamento e identificação de fungos 

filamentosos a partir das amostras recolhidas durante o trabalho de campo, decorreu no 

Laboratório de Microbiologia Médica, do Departamento de Ciências Veterinárias da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

O estudo consistiu em saídas de campo a várias minas e túneis na região de Trás-os-

Montes, nos distritos de Vila Real e Bragança (Figura 11), nomeadamente dos concelhos de 

Vila Real, Mondim de Basto, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor e Bragança, durante o período 

de hibernação dos morcegos, compreendido entre setembro de 2014 e março de 2015. Nos 

meses de junho e julho de 2016, visitaram-se ainda minas e edifícios nos concelhos de Torre de 

Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta e Miranda do Douro, classificados como locais de criação 

e de passagem, onde se recolheram amostras de superfícies abióticas dos abrigos. 
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Figura 11: Mapa de Portugal continental e da região de Trás-os-Montes onde se realizou o estudo (Adaptado de: 
http://trasosmontesealtodouro.blogspot.pt/). 

 

Durante este trabalho, visitaram-se os seguintes abrigos (Figura 11, 12 e 13): 

a) Mina de Maria Isabel e Mina de Campanhó, no distrito de Vila Real; 

b) Mina de Vila Flor, Túneis do Tua (Carrazeda de Ansiães), Túneis de Bragança, 

um conjunto de minas em Miranda do Douro (Minas de Santo Adrião), Freixo 

de Espada à Cinta e Torre de Moncorvo, e alguns edifícios localizados em 

Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.  

 

 Figura 12: Pontos de recolha de amostras 
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Figura 13: Abrigos de morcegos visitados nas minas de S.Adrião (Mina 2): A- Exterior da mina; B- Interior da 
mina (Fotografias da autora). 

 

As amostras recolhidas foram devidamente acondicionadas e preservadas no 

Laboratório de Microbiologia Médica do Departamento de Ciências Veterinárias da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) para posterior análise. 

A manipulação de espécimes de morcegos requer a atribuição de uma licença 

específica, concedida pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e o pleno 

respeito pelas normas legais para o efeito [Guidelines of European Community Directive 

92\43\EEC 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm)] e “the 

Agreement on the Conservation of Populations of European Bats ”(www.eurobats.org)”, de 

forma a minimizar o impacto no bem estar destes animais. 

Em cada abrigo, procedeu-se à inventariação/estimativa do número de morcegos e 

identificação das espécies presentes. Posteriormente, nos locais onde os espécimes se 

encontravam ao alcance do braço do operador procedeu-se à cuidadosa retirada de cada 

individuo do seu local de repouso e procedeu-se à execução de zaragatoas húmidas, sendo o 

espécime amostrado recolocado no mesmo local no espaço temporal máximo de dois minutos. 

Toda a manipulação ficou a cargo de técnicos credenciados pelo ICNF. Em cada abrigo 

montou-se uma área de trabalho, constituída por uma mesa de superfície lisa e higienizável, 

onde foi colocado o material de laboratório necessário à recolha de amostras, com o intuito de 
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minimizar o risco de contaminação. As amostras foram recolhidas em dois pontos distintos do 

corpo do morcego - focinho e asas. 

No decurso dos trabalhos de campo, realizados entre os meses de junho e julho de 

2016, apenas se recolheram amostras de superfícies abióticas dos locais de abrigo de morcegos: 

paredes dos locais onde os morcegos se encontravam suspensos durante a fase de hibernação 

(Figura 14), em redor dos mesmos e de excrementos presentes no solo. 

 

 

Figura 14: Rhinolophus hipposideros (seta azul) suspenso na infraestrutura de uma casa abandonada (Fotografias 
da autora). 

 

Nas folhas de campo foram registadas as seguintes informações: i) número total de 

indivíduos e o número de indivíduos por espécie em cada local visitado, ii) sexo, idade e 

espécie, a região corporal da colheita da amostra (focinho ou asa), presença/ausência visível de 

fungos no animal e, iii) outros parâmetros biométricos, tais como o peso e condição corporal 

dos indivíduos amostrados. 

Os parâmetros ambientais registados foram a temperatura e humidade relativa no 

exterior e no interior do hibernáculo, para posterior análise da sua potencial influência no 

desenvolvimento dos fungos, em particular de P. destructans. Estas medições foram efetuadas 

com recurso a uma estação meteorológica portátil Kestrel 4000 Weather Tracker (Figura 15).  
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Figura 15: Estações meteorológicas utilizadas no trabalho de campo (Fotos da autora). 

 

Todos estes dados, assim como a localização geográfica do local de amostragem foram 

registados numa ficha de campo criada para esse propósito (Anexos III e IV). 

Registo semelhante foi efetuado para as amostras colhidas a partir das paredes dos 

abrigos dos morcegos, em redor dos animais e de excrementos depositados no solo dos abrigos. 

Após o registo das informações biométricas do individuo a amostrar (espécie, sexo, 

idade, condição corporal, etc.), procedeu-se à recolha de amostras. Cada amostra foi colhida 

com zaragatoa esterilizada, que foi previamente embebida em solução fisiológica estéril e 

acondicionada em tubo de tampa de rosca e, seguidamente, mergulhada no mesmo após a 

colheita (volume total de 2 ml por tubo). O procedimento foi realizado à chama de uma 

lamparina para reduzir a potencial contaminação da amostra com material exógeno e foram 

cumpridos todos os requisitos de biossegurança aplicáveis (fatos-macaco, máscaras e luvas 

esterilizadas, mesa e outros utensílios periodicamente desinfetadas com álcool a 96%, etc.). 

As amostras foram recolhidas de morcegos que se encontravam em locais em que 

podiam ser retirados gentilmente com a mão, independentemente de apresentarem sinais 

clínicos de doença ou sinais da presença do fungo. Após a recolha de cada amostra, os tubos 

contendo as zaragatoas foram etiquetados e acondicionados em mala isotérmica refrigerada 

com cuvetes congeladas e transportadas até ao laboratório, onde foram acondicionadas em 

condições de refrigeração (+4ºC), para posterior processamento. 
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O mesmo procedimento foi adotado para a colheita de amostras das superfícies 

abióticas do abrigo e dos excrementos do solo. 

O material usado durante estes procedimentos encontra-se listado na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Material e equipamentos utilizados durante a recolha de amostras. 

Lista de Material e Equipamentos 

Fichas de campo Máscaras estéreis 

Zaragatoas esterilizadas Botas impermeáveis 

Tubos de ensaio com 2 ml de solução fisiológica estéril 
Fato-macaco esterilizado (autoclavado ou 
descartável) 

Tubos de vidro de 10 x 1,5 cm diâmetro Luvas estéreis descartáveis 

Lamparina Etiquetas 

Pipetador Fita-cola 

Pinça Tesoura 

Mala isotérmica Canetas de acetato e lápis 

Mesa portátil Sacos esterilizados Zip Lock 

Estação meteorológica Álcool a 96% 

Máquina fotográfica Fósforos 

Lanternas Sacos do lixo 

 

3.2 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

3.2.1 NORMAS DE BIOSSEGURANÇA NO LABORATÓRIO 

 

Todos os procedimentos práticos laboratoriais foram realizados de acordo com as 

normas de biossegurança da UTAD (Despacho nº 15351/2013 do Diário da República, 2.ª série 

- N.º 228 - 25 de novembro de 2013 acedido a 30 setembro de 2016) e o Código de Boas Práticas 

de Biossegurança da UTAD, julho de 2016. 

Estas normas visam prevenir riscos associados a agentes biológicos que 

potencialmente possam ter implicações na saúde humana e animal, nomeadamente das pessoas 

que em meio laboratorial manuseiam amostras com potencial infecioso. 

De maneira a respeitar estas normas, foi ministrada formação apropriada em termos 

de comportamentos responsáveis em espaço laboratorial, utilizaram-se equipamentos de 

proteção individual adequados ao nível de risco biológico (exemplo: bata e luvas descartáveis, 
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cabelo preso), bem como equipamentos de proteção coletiva apropriados para cada um dos 

procedimentos.  

 

3.2.2 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS 

 

As amostras recolhidas foram inoculadas em meios apropriados para cultura de 

fungos, nomeadamente “Potato Dextrose Agar” (PDA) (Liofilchem®) e “Sabouraud Dextrose 

Agar” (SDA) (Liofilchem®) (Figura 16; Anexo III), com a utilização de zaragatoas embebidas 

em solução fisiológica (Figura 17). 

 

 

Figura 16: Meios de cultura utilizados para a cultura de fungos. A: “Potato Dextrose Agar “(PDA) (Liofilchem®) 
e B: “Sabouraud Dextrose Agar” (SDA) (Liofilchem®) (Fotos do autor). 
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Figura 17: Suporte com amostras (zaragatoas embebidas em solução fisiológica) (Fotografias da autora). 

 

As amostras foram inoculadas em condições de assepsia, à chama de Bico de Bunsen, 

em placas de Petri com meio de cultura, por forma minimizar o risco de contaminação. As 

placas foram identificadas com o número atribuído à amostra e datadas. A inoculação foi feita 

por esgotamento (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Inoculação da amostra em meio de cultura por esgotamento, numa placa de Petri com meio de cultura 
(A e B) (Fotografias da autora). 

 

As placas inoculadas foram colocadas numa incubadora refrigerada com temperatura 

compreendida entre 10 e 12 °C. As culturas foram observadas diariamente, examinando o tipo 

de crescimento, formato e cor das colónias, durante um período de 1 a 3 meses. Antes de 

recorrer à identificação microscópica, as colónias foram observadas à lupa sem a abertura das 

placas (Figura 19). 
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Figura 19: Observação macroscópica de fungos à lupa (Fotografias da autora). 

Para identificação morfológica dos fungos, fez-se uma observação preliminar à lupa 

das colónias em placa, com uma ampliação de 14x. Posteriormente, colocou-se uma gota de 

lactofenol com azul de algodão sobre uma lâmina e, com uma pequena porção de fita-cola, 

tocou-se na superfície da colónia a identificar, sendo a fita-cola disposta sobre a lâmina 

uniformemente. A seguir, observou-se ao microscópio ótico (ampliação de 400x), com o 

objetivo de caracterizar o isolado em termos de estruturas microscópicas, nomeadamente 

estruturas reprodutoras que em muitos casos, permitem a classificação presuntiva ao nível do 

género. 

A partir de cada cultura primária, foram efetuadas subculturas das colónias existentes 

em novas placas de Petri contendo PDA e SDA, com o intuito de isolamento e manutenção das 

mesmas. Flamejou-se a boca de um tubo de ensaio, contendo 2 ml de solução fisiológica 

esterilizada, onde se mergulhou uma zaragatoa estéril. De seguida, abriu-se cuidadosamente a 

placa da cultura primária, e tocou-se no cimo da colónia com a zaragatoa. A zaragatoa serviu 

de imediato para a inoculação de nova placa de meio, que se realizou por esgotamento (sempre 

na proximidade da chama do bico de Bunsen). As novas placas inoculadas que tinham sido 

previamente identificadas foram incubadas, com referido anteriormente. O material utilizado 

encontra-se listado na Tabela 5. 
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Tabela 5: Material e equipamentos utilizados na inoculação de meios de cultura com as amostras colhidas no 
campo. 

Material e Equipamentos 
Zaragatoas esterilizadas 

Algodão hidrófilo 
Tubos de vidro de 10 x 1,5 cm diâmetro 

Ansa de inoculação Colher 

Placas de Petri esterilizadas Cadinho 
Meio de cultura Potato Dextrose Agar (PDA) 
(Liofilchem®) 

Funil 

Meio de cultura Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 
(Liofilchem®) 

Erlenmeyer 

Pinça Bico de Bunsen 

Suporte para tubos de ensaio Câmara de fluxo laminar vertical 

Canetas de acetato Frigorífico 

Sacos esterilizados Zip Lock Incubadora refrigerada 

Água destilada Microscópio ótico 

Fita-cola Placa agitadora/aquecedora 

Lâminas de vidro Autoclave 

Lactofenol com Azul de algodão Balança 
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 RESULTADOS 

4.1 CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRAGEM 

4.1.1 AMOSTRAS RECOLHIDAS DIRETAMENTE DE MORCEGOS 

 

Foram recolhidas 74 amostras a partir das asas e focinho de 37 morcegos pertencentes 

a 10 espécies diferentes, maioritariamente R. ferrumequinum (9/37) e M. blythii (8/37) (Tabela 

6). Relativamente ao género, foram amostrados 21 machos (56,7%) e 16 fêmeas (43,24%) 

(Tabela 6). Dos 37 morcegos analisados neste estudo, 12 indivíduos (32,4%) eram jovens e 25 

eram indivíduos adultos (67,6%). A condição corporal destes animais foi considerada boa 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6: Informação dos animais amostrados por abrigo. 

Minas/Túneis 
(distrito) 

Espécies amostradas 
Nº 
animais 

Sexo Idade Nº amostras 
(Asas e focinho) 

Condição 
corporal 

M F J A 

Mina Maria Isabel 
(Vila Real) 

Myotis blythii 3 1 2 0 3 6 Boa 
Rhinolophus ferrumequinum 1 0 1 0 1 2 Boa 
Barbastella barbastellus 1 1 0 1 0 2 Boa 
Plecotus austriacus 1 0 1 0 1 2 Boa 

Total 4 6 2 4 1 5 12 - 

Mina de Vila Flor 
(Bragança) 

Rhinolophus hipposideros 1 0 1 1 0 2 Boa 
Rhinolophus ferrumequinum 3 0 3 0 3 6 Boa 
Myotis myotis 1 1 0 0 1 2 Boa 

Total 3 5 1 4 1 4 10 - 

Mina de 
Campanhó (Vila 
Real) 

Myotis blythii 5 0 5 1 4 10 Boa 
Rhinolophus hipposideros 2 1 1 0 2 4 Boa 
Rhinolophus ferrumequinum 3 1 2 2 1 6 Boa 
Rhinolophus euryale 2 1 1 0 2 4 Boa 
Myotis emarginatus 1 0 1 0 1 2 Boa 

Total 5 13 3 10 3 10 26 - 
Túnel 2 - Bragança 
(Bragança) 

Barbastella barbastellus 2 0 1 2 0 4 Boa 

Túneis do Tua (Vila 
Real) 

Miniopterus schreibersii 4 4 0 2 2 8 Boa 
Rhinolophus ferrumequinum 5 3 2 2 3 10 Boa 
Myotis daubentonii 2 2 0 1 1 4 Boa 

Total 3 11 9 2 5 6 22 - 
Totais 10 37 21 16 12 25 74 - 
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As amostras recolhidas dos 37 morcegos que integram este estudo tiveram origem em 

várias minas e túneis da região de Trás-os-Montes, sendo 30 animais provenientes do distrito 

de Vila Real e 7 do distrito de Bragança (Tabela 6). 

Apenas duas das amostras recolhidas provieram de morcegos que apresentavam 

fungos visíveis a olho nu. Ambos os espécimes se encontravam em hibernação na Mina de 

Maria Isabel e pertenciam à espécie M. blythii. Um deles, apresentava uma zona de cor 

esbranquiçada no focinho (2 mm), enquanto o segundo apresentava uma lesão com uma cor 

amarela na asa (13 mm). Nas restantes 72 amostras (97,3 %) não se observou presença de 

fungos nas superfícies cutâneas dos morcegos (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Manchas indicativas da presença de fungos observadas em morcegos, cor, dimensão e localização. 

Fungo 
visível 

Nº de 
amostras 

% de 
amostras 

Cor 
Dimensão 
(mm) 

Localização Espécie Proveniência 

Sim 2 2,7% 
Branca 2 mm Focinho 

Myotis 

blythii 

Mina de 
Maria Isabel 

Amarela 13 mm Asa 
Myotis 

blythii 

Mina de 
Maria Isabel 

Não 72 97,3% - - - -  
Totais 74 100% - - - -  

 

 

4.1.1.1 CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E HUMIDADE REGISTADAS NAS DIFERENTES MINAS 

E TÚNEIS 

 

As condições ambientais registadas em diferentes abrigos variam, tendo implicações 

muito diversificadas nas colónias de morcegos e também sobre as populações de 

microrganismos presentes na sua superfície cutânea e superfícies abióticas. De acordo com a 

Tabela 8, a humidade medida perto do animal foi mais elevada na mina Maria Isabel e a menor 

nas minas de Vila Flor. Relativamente à temperatura junto do animal, o valor menor verificou- 

no túnel 2 e os mais elevados nas minas de Vila Flor, ambas do distrito de Bragança. 
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Tabela 8: Parâmetros ambientais medidos nos abrigos subterrâneos de morcegos da região de Trás-os-Montes. 

Abrigos Data de recolha 
T. amb. 
(°C) 

T. hibernáculo 
(°C) 

Humidade 
amb. (%) 

Humidade 
perto do 
animal (%) 

Mina Maria 
Isabel 

12 de fevereiro de 
2014 

7,4 8,5 48,4 51,9 

Mina de Vila Flor 
19 de fevereiro de 
2014 

17,7 17,9 39,1 39,7 

Mina de 
Campanhó 

19 de fevereiro de 
2014 

13,8 9,9 32,8 40,3 

Túnel 2, 
Bragança 

21 de fevereiro de 
2014 

8,9 6,3 44,1 44,4 

Túneis do Tua 
27 de fevereiro de 
2014 

n/r n/r n/r n/r 

 n/r – não registado 

 

4.1.2 AMOSTRAS RECOLHIDAS DAS PAREDES, EXCREMENTOS E FUNGOS 

PRESENTES NAS MINAS/EDIFÍCIOS 

 

Com o objetivo de aumentar a robustez do estudo foram ainda colhidas adicionalmente 

amostras de oito abrigos inseridos na área de estudo ( 

Tabela 9), seis minas e dois edifícios. Pela impossibilidade de amostrar morcegos 

nesses abrigos, por os indivíduos se encontrarem em locais inacessíveis, optou-se por colher 

amostras de superfícies inanimadas, tais como paredes, chão e excrementos dos hibernáculos.  

Durante a visita aos abrigos referidos efetuou-se uma estimativa do número de 

morcegos presente em cada local, bem como o número de espécimes de cada espécie. Na  

Tabela 9, apresentam-se os dados relativos às amostras recolhidas por local, espécies 

presentes, estimativa da fase de vida dos indivíduos e a superfície de onde foi efetuada a recolha 

da amostra.  
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Tabela 9: Espécies, estimativa do número de adultos/crias presentes e amostras recolhidas em cada mina e edifício. 

Concelho, 
Distrito 

Abrigos Espécies presentes 
Estimativas Nº de amostras de 
Nº de 
adultos 

Nº de 
crias 

excrementos 
de morcegos 

paredes fungos 

Miranda do 
Douro, 
Bragança 

Minas de S. 
Adrião (Mina 2) 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
220 0 2 0 0 

Miranda do 
Douro, 
Bragança 

Minas de S. 
Adrião (Mina 4) 

Myotis myotis/Myotis 

blytii 

Miniopterus schreibersii 

711 
 
287 

280 
 
0 

0 3 1 

Freixo de 
Espada à Cinta, 
Bragança 

Freixo de 
Espada à Cinta 
(Mina 1) 

Rhinolophus 

hipposideros 
1 0 2 0 0 

Torre de 
Moncorvo, 
Bragança 

Torre de 
Moncorvo 
(Edifício 1) 

Rhinolophus 

hipposideros 
14 1 0 1 0 

Torre de 
Moncorvo, 
Bragança 

Torre de 
Moncorvo 
(Edifício 3) 

Rhinolophus 

hipposideros 
7 5 1 0 0 

Torre de 
Moncorvo, 
Bragança 

Torre de 
Moncorvo 
(Mina 2) 

Rhinolophus 

hipposideros 
n/r n/r 1 0 0 

Torre de 
Moncorvo, 
Bragança 

Torre de 
Moncorvo 
(Mina 4) 

Nenhum morcego 

registado 
0 0 1 0 0 

Torre de 
Moncorvo, 
Bragança 

Torre de 
Moncorvo 
(Mina 5) 

Rhinolophus 

ferrumequinum e 

Miniopterus schreibersii 

36 0 0 1 0 

Totais - - 1276 292 7 5 1 

n/r - não registado 
 

No conjunto de abrigos amostrados registou-se um número estimado de cerca 1276 

adultos e 292 crias, pertencentes a cinco espécies de morcegos diferentes: Rhinolophus 

ferrumequinum (presente em abrigos dos concelhos de Miranda do Douro e Torre de 

Moncorvo), Myotis myotis e M. blytii (num abrigo de Miranda do Douro), Miniopterus 

schreibersii (presente em abrigos de Miranda do Douro e Torre de Moncorvo) e Rhinolophus 

hipposideros (numa mina de Freixo de Espada à Cinta e em vários edifícios e minas de Torre 

de Moncorvo). Verificou-se a existência de uma maior variedade de espécies (quatro) no grupo 

de minas de S. Adrião, localizadas no concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança. A 

espécie Rhinolophus hipposideros foi observada em 4 dos 8 abrigos visitados, enquanto as 

espécies do género Myotis ocorreram em apenas um abrigo.  

O abrigo com o maior número de espécimes registado foi a mina 4 das Minas de S. 

Adrião (Bragança) e o com menor número de exemplares foi a mina 2 de Torre de Moncorvo. 
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No total recolheram-se 7 amostras dos excrementos, 5 amostras das paredes próximas 

dos morcegos que se encontravam suspensos e uma amostra de um bolor de cor branca, presente 

na Mina 4 de S. Adrião. 

 

4.1.2.1 CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E HUMIDADE VERIFICADAS NAS DIFERENTES MINAS 

E EDIFÍCIOS 

 

Como seria de esperar verificou-se a existência de diferenças significativas entre os 

abrigos visitados no que diz respeito à temperatura e humidade, os dois parâmetros ambientais 

medidos. A temperatura nos edifícios abandonados foi muito superior à registada na maioria 

das minas, com exceção de duas minas situadas na região de Torre de Moncorvo (minas 4 e 5). 

Em relação à humidade, os valores mais elevados registaram-se nas minas (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Temperatura e humidade registadas nos abrigos visitados. 

Minas/Edifícios 
Data de 
recolha 

Temperatura 
(°C) 

Humidade 
(%) 

Minas de S. Adrião (Mina 2) 
9 de junho de 
2016 

18,2 89,9 

Minas de S. Adrião (Mina 4) 
9 de junho de 
2016 

18,3 83,9 

Freixo de Espada à Cinta (Mina 1) 
13 de julho 
2016 

19,2 70,0 

Torre de Moncorvo (Edifício 1) 
13 de julho 
2016 

25,1 57,0 

Torre de Moncorvo (Edifício 3) 
13 de julho 
2016 

25,7 39,9 

Torre de Moncorvo (Mina 2) 
13 de julho 
2016 

19,2 79,7 

Torre de Moncorvo (Mina 4) 
13 de julho 
2016 

24,2 36,7 

Torre de Moncorvo (Mina 5) 
13 de julho 
2016 

25,4 57,2 
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4.2 CARATERIZAÇÃO DOS FUNGOS ISOLADOS 

4.2.1 FUNGOS ISOLADOS DIRETAMENTE DE MORCEGOS 

 

Na maior parte das culturas efetuadas a partir de amostras colhidas diretamente de 

morcegos ocorreu crescimento de mais do que um tipo de colónia microbiana, pelo que se 

tornou necessário efetuar várias subculturas até obter culturas puras dos diferentes 

microrganismos (tabelas do Anexo IV). 

Os bolores mais frequentemente isolados pertencem ao género Penicillium spp. 

(33,8%; 25+/74) (Figura 20C). A espécie Cladosporium cladosporoides (Figura 20B) foi a 

segunda mais isolada (9,5%; 7+/74), seguido por espécies do género Mucor spp. em (8,1%; 

6+/74) (Figura 20A) (Tabela 11). 

 

 

Figura 20: Imagens microscópicas (400x) dos bolores isolados dos morcegos: A- Mucor spp; B- Cladosporium 

cladosporoides; C- Penicillium spp. (Fotografias da autora). 
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Tabela 11: Identificação morfológica dos isolados obtidos a partir de morcegos que habitam abrigos subterrâneos 
na região de Trás-os-Montes. 

Isolamentos Nº amostras % 
Pseudogymnoascus destructans 5 6,8 

Penicillium spp. 25 33,8 
Cladosporium cladosporoides 7 9,5 

Mucor spp. 6 8.1 
Geotrichum spp. 2 2,7 

Rhizomucor spp. 1 1,4 

Fusarium spp. 2 2,7 

Verticillium spp. 1 1,4 
Beauveria spp. 1 1,4 

Acremonium spp. 1 1,4 

Bolores não identificados 18 24,3 

Não ocorreu crescimento 5 6,8 

Total 74 100% 

 

Pseudogymnoascus destructans (Figura 21) foi isolado em 6,8% (5+/74) das amostras 

(Tabela 11), provenientes de dois morcegos da espécie Myotis blythii e de um espécime de 

Rhinolophus euryale, todos eles fêmeas adultas de minas do distrito de Vila Real (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Isolamento de P. destructans nas amostras recolhidas da superfície corporal de morcegos hibernantes 
da região de Trás-os-Montes. 

Morcego 
Tipo de 
amostra 

Espécie 
Sexo 
(F/M) 

Idade 
(A/J) 

Mina/Túnel Concelho Distrito 

1 Asa1 Myotis blythii F A Maria Isabel Vila Real Vila Real 

16 Focinho Myotis blythii F A Campanhó Mondim de Basto Vila Real 

16 Asa Myotis blythii F A Campanhó Mondim de Basto Vila Real 

21 Focinho Rhinolophus euryale F A Campanhó Mondim de Basto Vila Real 

21 Asa Rhinolophus euryale F A Campanhó Mondim de Basto Vila Real 
1Cresceu Pseudogymnoascus destructans mas ainda não se obteve uma cultura pura 
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Figura 21: A) Imagem microscópica de Pseudogymnoascus destructans (400x); B) Imagem macroscópica de P. 

destructans (Fotografias da autora). 

 

Espécies dos géneros que foram isolados com menor frequência: Fusarium spp. (2,7%) 

e Geotrichum spp. (2,7%), seguido de Acremonium spp. (1,4%) e Verticillium spp. (1,4%) 

(Figura 22). 

 

 

Figura 22: Imagens microscópicas dos bolores isolados de morcegos (400x): A) Acremonium spp.; B) Verticillium 

spp.; C) Geotrichum spp. (Fotografias da autora). 

 

Em 24,3% (18+/74) das amostras não foi possível identificar microscopicamente o 

bolor ao nível do género (Tabela 11), uma vez que nas lâminas observadas só foi possível 

visualizar hifas, não se observando estruturas reprodutoras que permitissem a sua identificação 

presuntiva. 

Em 6,8% (5+/74) das amostras não ocorreu crescimento de nenhum, mesmo após 

várias semanas de observação (Tabela 11). 

As temperaturas ótimas de crescimento dos bolores variam de acordo com o género e 

espécie. A temperatura de incubação influencia o desenvolvimento de cada espécie e determina 

o tempo de aparecimento de colónias visíveis nos meios de cultura. 
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No presente estudo, as temperaturas de incubação rondaram os 11,5± 1 °C com o 

objetivo de manter condições de temperatura semelhantes aos hibernáculos. O tempo requerido 

para o aparecimento de colónias de diferentes espécies de bolores após a realização da cultura 

primária demonstrou uma grande variação entre géneros (Anexo V). 

P. destructans foi o bolor que se desenvolveu mais lentamente, e cujas colónias se 

tornaram visíveis ao fim de cerca de 31 dias em ambos os meios de cultura. Por outro lado, as 

espécies do género Mucor foram as que se desenvolveram mais rapidamente (Tabela 13 e 

Anexo V). 

 

Tabela 13: Tempo de desenvolvimento das colónias de bolores incubadas a 11,5ºC. 

Bolor N.º amostras Tempo de crescimento (dias) 

Penicillium spp. 25 7 

Pseudogymnoascus destructans 5 31 

Acremonium spp. 1 17 

Mucor spp. 7 5 

Cladosporium cladosporoides 7 8 

Geotrichum spp. 1 6 

Verticillium spp. 1 17 

Fusarium spp. 2 14 

Beauveria spp. 1 13 

Acremonium spp. 1 17 

 

4.2.2 FUNGOS ISOLADOS A PARTIR DE AMOSTRAS RECOLHIDAS DAS 

PAREDES, EXCREMENTOS E FUNGOS PRESENTES NOS ABRIGOS 

 

Nas amostras colhidas de superfícies abióticas (paredes, excrementos dos morcegos e 

fungos presentes em abrigos) observou-se, tal como nas amostras recolhidas diretamente dos 

morcegos, o crescimento e desenvolvimento de vários fungos. Porém, não se observou uma 

diversidade de géneros tão significativa como nas culturas provenientes de animais. 

As espécies do género Penicillium spp. foram identificadas em 6 das 11 amostras 

recolhidas (54,5%) (Tabela 14). Porém, em 45,5% dos fungos isolados não foi possível a 
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identificação do género, dado não se observarem ao microscópio estruturas fúngicas que 

permitissem uma identificação conclusiva. 

 

 

Figura 23: Imagens microscópicas dos bolores isolados nos morcegos: A) Penicillium spp (400x); B) Cultura em 
meio SAB de Penicillium spp. (Fotografias da autora). 

 

Tabela 14: Bolores isolados nas diferentes culturas e subculturas.  

Bolores isolados Nº Amostras % 

Penicillium spp. 6 54,5 

Bolores não identificados 5 45,5 

Total 11 100% 

 

Nas amostras, o tempo de crescimento e desenvolvimento dos fungos e bactérias foi 

semelhante, não sendo muito diferente entre as amostras recolhidas das paredes, excrementos 

de morcegos e fungos que se encontravam presentes nas minas e nos edifícios (Anexo VI), 

Nestas amostras, verificou-se que as colónias de Penicillium spp. (Figura 23) se 

desenvolveram mais lentamente do que o observado nas amostras recolhidas diretamente dos 

morcegos. 

A maior parte das amostras retiradas da parede e do bolor presente numa das minas, 

registaram um crescimento lento (10 dias) em comparação com algumas amostras retiradas 

diretamente dos excrementos de morcegos (Anexo VI). 
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Tabela 15: Tempo de crescimento dos Bolores e bactérias. 

Isolados N.º amostras Tempo de crescimento (dias) 

Penicillium spp. 6 9 

Bactérias 7 8 

Fungos não identificados 5 9 
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 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo sobre o microbioma fúngico presente nas estruturas cutâneas de 

morcegos e locais de hibernação assume um cariz pioneiro em Portugal. 

Dos fungos que ocorrem em morcegos, Pseudogymnoascus destructans continua a ser 

dos mais estudados devido às suas implicações em termos de morbilidade e potencial de 

dispersão em contexto europeu e norte-americano, mas principalmente pelo seu estatuto de 

doença emergente, a doença do nariz branco (WND), e mortalidade em massa associada no 

continente norte-americano (Frick et al., 2010; Turner et al., 2011). 

Com o intuito de compreender os mecanismos subjacentes às diferenças observadas, 

em termos de morbilidade e mortalidade observadas, entre os morcegos europeus e norte-

americanos, a maioria dos estudos tem incidido na comparação genética e fenotípica dos 

isolados obtidos, a partir das espécies de morcegos mais afetadas e das condições ambientais 

dos seus abrigos. Nesta perspetiva, o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico mais sensíveis 

ou discriminatórias dos quadros clínicos da síndrome versus doença (WNS e WND) tem sido 

decisivo. 

A mortalidade observada na América do Norte, em contraste com os sinais clínicos 

observados nas espécies de morcegos europeus, tem suscitado um interesse acrescido pelo 

estudo de P. destructans, com o objetivo de entender os seus mecanismos de infeção e 

patogenicidade, as características genéticas diferentes das populações de morcegos europeus e 

norte-americanos e as condições ambientais prevalecentes nos hibernáculos (Blehert et al., 

2011). 

Mais recentemente, um estudo em espécies de morcegos norte-americanos demonstrou 

que algumas bactérias do género Pseudomonas, isoladas a partir de amostras de pele, exibem 

uma capacidade inibitória do crescimento de P. destructans (Hoyt et al., 2015a), sugerindo que 

o microbioma destes animais pode conferir algum tipo de equilíbrio desfavorecendo o 

desenvolvimento de doença e consequente mortalidade, o que reforça a necessidade de 

prosseguir os estudos nesta área do conhecimento. 
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No presente estudo, a percentagem de isolamento de bolores a partir da superfície 

cutânea de morcegos foi de 93,2 % e de 100% a partir de excrementos dos morcegos, paredes 

e bolores visíveis presentes nos abrigos. Face aos constrangimentos referidos, o isolamento de 

P. destructans em 6,8% das amostras, demonstram uma excelente capacidade técnica e uma 

provável abundância de colonização pelo agente infecioso que ultrapassa em muito a sua 

dimensão clínica, por vezes não identificada durante os trabalhos de monitorização destas 

populações.  

Os bolores identificados pertencem maioritariamente ao género Penicillium spp. 

(33,8%), seguido por Cladosporium spp. (9,5%) à semelhança do descrito noutros estudos 

(Johnson et al., 2013). Outros bolores identificados foram: Mucor spp. (8,1%), Fusarium spp. 

(2,7%), Geotrichum spp. (2,7%), Verticillium spp. (1,4%), Rhizomucor spp. (1,4%), 

Beauveria spp. (1,4%), Acremonium spp. (1,4%). 

Este estudo revelou a recorrência da presença de P. destructans na população de 

Myotis blythii que ocorre na região portuguesa de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde foi 

descrita a primeira identificação e isolamento deste fungo em Portugal (Paiva-Cardoso et al., 

2014). Adicionalmente, este trabalho também permitiu obter o primeiro isolamento de P. 

destructans em Rhinolophus euryale (Tabela 12). Apesar deste agente ter sido detetado na 

Eslovénia associado a um exemplar de R. euryale por qPCR e por histopatologia (Zukal et al., 

2016), até à data este é o primeiro isolamento confirmado de P. destructans a partir de amostras 

recolhidas em R. euryale na Europa. 

Outro aspeto relevante neste estudo foi a constatação de que a presença de P. 

destructans não é necessariamente episódica ou circunscrita uma vez que o seu isolamento teve 

lugar também na Mina de Campanhó, concelho de Mondim de Basto, onde o agente ainda não 

havia sido detetado, para além da confirmação da sua presença na Mina Maria Isabel, concelho 

de Vila Real, onde havia já sido isolado por Paiva-Cardoso et al. (2014). Contudo, não foi ainda 

detetada a presença deste fungo em morcegos amostrados nos hibernáculos do distrito de 

Bragança. 

A importância destes isolamentos prende-se sobretudo com o estatuto de conservação 

das espécies de morcegos afetadas em Portugal, sendo que a ambas as espécies referidas estão 

classificadas com um estatuto de Criticamente em Perigo (CR) (Cabral et al., 2005; ICNF, 2013, 

2014; Rainho et al., 2013). A ameaça que impende sobre estas espécies advém maioritariamente 

de perturbação e perda de habitat, destruição de galerias ripícolas, florestas de folhosas 
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autóctones bem desenvolvidas e outros biótopos de alimentação, fatores que levam a alterações 

na composição e abundância da comunidade de insetos, as suas principais presas (Palmeirim e 

Rodrigues, 1992; ICNF, 2013). A construção da barragem do Tua submergiu muitos abrigos, 

nomeadamente túneis da via-férrea onde foi colhida grande parte das amostras analisadas neste 

estudo. Todos estes fatores têm contribuído para um declínio continuado das subpopulações, 

abundâncias relativas e áreas de ocupação de M. blythii e de R. euryale em Portugal (ICNF, 

2013). A confirmação de casos de P. destructans acrescenta uma agravante à lista de ameaças 

à sobrevivência destas espécies, representando um fator não negligenciável a ter em conta nas 

estratégias de conservação a implementar no futuro. 

Apesar de não se verificarem no continente europeu níveis de mortalidade aparente 

relacionada com a colonização por P. destructans (Puechmaille et al., 2011a; Wibbelt et al., 

2010), tal não significa que não ocorra morbilidade ou degradação da condição corporal que 

possa contribuir para uma diminuição do vigor e capacidade reprodutiva dos indivíduos. Este 

aspeto é particularmente importante uma vez que neste estudo, os espécimes a partir dos quais 

foi isolado P. destructans eram todos fêmeas adultas, pelo que a epidemiovigilância destas 

populações é mais que nunca um fator de extrema importância para mitigar a transmissão destes 

agentes no seio das populações, designadamente entre progenitoras e crias. 

O presente estudo e o trabalho desenvolvido por Paiva-Cardoso et al. (2014) são os 

únicos em Portugal neste domínio. Nesta fase, pelo facto destes se restringirem espacialmente 

a abrigos dos concelhos de Vila Real, Mondim de Basto, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor e 

Bragança, torna imprescindível alargar a vigilância epidemiológica de P. destructans a outros 

abrigos na região de Trás-os-Montes e Alto Douro e, desejavelmente, no resto do país.  

O isolamento de P. destructans em morcegos, com e sem sinais clínicos característicos 

da colonização pelo agente, corrobora o estudo de Flory et al. (2012), sugerindo que poderão 

ser muitos mais os indivíduos colonizados por este fungo por habitáculo, uma vez que nem 

todos exibem os sinais clínicos característicos da doença. 

Uma das maiores dificuldades no isolamento de P. destructans prendeu-se com o 

crescimento de outros microrganismos que apresentaram um desenvolvimento mais rápido, 

competindo pelos nutrientes e inviabilizando a obtenção de culturas puras do agente. Para 

obviar este facto, vários autores preconizam a manutenção de temperaturas relativamente 

baixas (7 °C: McAlpine et al., 2011; 5 °C: Šimonovičová et al., 2011), para além da tradicional 

utilização de meios apropriados com valores de pH ácido e nalguns casos com adição de 
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antimicrobianos específicos. Kubatová et al., (2011) também reportaram a impossibilidade no 

isolamento de P. destructans aquando do desenvolvimento concomitante de fungos 

pertencentes ao filo Zygomycota (fungos de crescimento rápido), e também por proliferação 

bacteriana.  

Não obstante as temperaturas de incubação terem sido mantidas no presente estudo 

num intervalo entre 8ºC e 12ºC, próximas das condições de temperatura e humidade registadas 

nos hibernáculos (Frick et al., 2016), permitindo o desenvolvimento de diferentes bolores 

presentes nas amostras, tornando mais laborioso e difícil a obtenção de culturas puras de P. 

destructans, os isolados obtidos mostraram uma morfologia microscópica inconfundível, 

idêntica à descrita por Gargas et al. (2009), com conídios assimetricamente curvos, dispostos 

em cadeias curtas em conidióforos ramificados verticalmente.  

No que diz respeito à caracterização macroscópica das colónias de P. destructans, 

Gargas et al. (2009) referem que estas possuem uma cor branca nas suas margens e apresentam 

um supercrescimento branco no centro da colónia em meio SDA, o que não se verificou no 

presente trabalho. De facto, as colónias com uma aparência inicial esbranquiçada evoluíram 

para uma cor acinzentada do centro para a periferia, após alguns dias ou semanas, em ambos os 

meios de cultura utilizados (SDA e PDA). Esta diferenças fenotípicas serão alvo de futuros 

trabalhos aliados a uma componente molecular e análise filogenética das sequências a gerar a 

partir dos vários isolados. 

Apesar de vários estudos terem por objetivo alertar para a possibilidade de 

sobrevivência de P. destructans em abrigos onde se verificou a presença da WND, alertando 

para o facto desta poder representar um risco de recolonização, potenciando novos surtos (Lorch 

et al., 2013b; Hoyt et al., 2015b), o que tem sido sugerido pela frequente deteção de ADN, o 

número de isolamentos confirmados até à data tem sido muito baixo (Lorch et al., 2013b). 

Lindner et al. (2011), alertam para o facto da deteção por técnicas de PCR baseadas na 

sequência Intron/ITS nem sempre ser suficientemente especifica para discriminar este agente 

de outros bolores filogeneticamente relacionados, presentes no solo e em outras superfícies 

abióticas dos abrigos (exemplo: Geomyces spp.), ambientes onde P. destructans não domina no 

que concerne, por exemplo, à presença de ADN fúngico no global das amostras de solo.  

Apesar das limitações inerentes às técnicas de identificação macroscópica e 

microscópica utilizadas neste estudo preliminar que, como esperado não possibilitaram a 

identificação de todos os isolados ao nível do género, mas viabilizaram a determinação de 
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alguns ao nível da espécie, como foi o caso de P. destructans, a espécie alvo deste estudo, 

devida à sua morfologia muito característica. Contudo, o reconhecimento destas limitações 

recomenda o investimento em estudos futuros que incidão sobre a caracterização destes 

isolados por métodos moleculares, por forma obter a identificação ao nível da espécie da 

comunidade fungíca presente nas amostras recolhidas. 

Esta caracterização será essencial para um conhecimento mais completo do 

microbioma associado aos morcegos, assim como dos mecanismos inerentes à coexistência 

destes agentes que poderão contribuir para o controlo da proliferação de P. destructans 

mitigando as consequências para as populações de morcegos europeias. Uma vez que estes 

animais constituem 40% da riqueza específica dos mamíferos portugueses (Palmeirim e 

Rodrigues, 1992), com 9 das 27 espécies identificadas em Portugal com estatuto de ameaçadas 

a nível nacional (Cabral et al., 2005; Barros, 2012; ICNF, 2013, 2014; Rainho et al., 2013), 

torna-se crucial dar continuidade a este estudo, por forma a encontrar medidas que permitam 

reduzir efeitos prejudiciais que constituam riscos acrescidos para a conservação destas 

comunidades já de si vulneráveis (Bicho, 1995) mas cujos papéis no controlo de pragas e na 

polinização de plantas as torna componentes vitais para a manutenção do equilíbrio ecológico. 
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7.1 ANEXO I – DISTRIBUIÇÃO DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE MORCEGOS 

NA REGIÃO NORTE DE PORTUGAL 
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Figura 24: Distribuição das várias espécies de morcegos na região Norte de Portugal (Barros, 2012). 
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7.2 ANEXO II – FICHAS DE CAMPO 

 

Figura 25: Ficha de campo, página 1.  
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Figura 26: Ficha de campo, página 2.  
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7.3 ANEXO III- MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES USADAS 

 

Tabela 16: Meio 1 - “Potato Dextrose Agar” (PDA) (Liofilchem®). 

Composição 

Infusão de batata – 200,0 g/l;                   Agar – 17,0 g/ l; 

Dextrose – 20,0 g/l;                                  pH – 5,6 ± 0, 2 a 25ºC 

Preparação 

1.Medir o pH de 1000 ml de água destilada. 

2.Pesar o 42,0 g de meio de cultura numa balança digital. 

3.Dissolver 42,0 g de meio em 1000 ml de água destilada esterilizada. 

4.Colocar um magneto no Erlenmeyer com o meio dissolvido. 

5.Levar o Erlenmeyer para uma placa agitadora. 

6.Colocar o meio dissolvido em banho-maria até este dissolver completamente. 

7.De seguida, esterilizar no autoclave a 121 ºC durante 15 minutos. 

Distribuir 20 ml de meio de cultura para placas de Petri câmara de fluxo laminar. 

 

 

Tabela 17: Meio 2 – “Sabouraud Dextrose Agar” (SAB) (Liofilchem®). 

Composição 

Dextrose – 40,0 g/l;                                                          Agar – 15,0 g/ l 

Digestão péptica de tecido animal – 5,0 g/l;                    pH – 5,6 ± 0, 2 a 25ºC 

Digestão pancreática da caseína- 5,0 g/l 

Preparação 

1.Medir o pH de 1000 ml de água destilada. 

2.Pesar o 65,0 g de meio de cultura numa balança digital. 

3.Dissolver 65,0 g de meio em 1000 ml de água destilada esterilizada. 

4.Colocar um agitador magnético no Erlenmeyer com o meio dissolvido. 

5.Levar o Erlenmeyer para uma placa agitadora. 

6.Colocar o meio dissolvido em banho-maria até este dissolver completamente. 

7.De seguida, esterilizar no autoclave a 121 ºC durante 15 minutos. 

8. Arrefecer até atinguir 45-50ºC de temperatura e distribuir 20 ml de meio de cultura para placas de 

Petri na câmara de fluxo laminar. 
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Tabela 18: Solução 1 – Solução fisiológica. 

Composição Procedimento 

 Cloreto de sódio (NaCl) – 8,5 g 

 Água destilada – 1000 ml 

1. Dissolver 8,5 g de NaCl em 1000 ml de água destilada esterilizada; 

2. Distribuir 2 ml em tubos de ensaio com tampa de rosca esterilizados; 

3. Levar ao autoclave a 121 ºC, durante 15 minutos; 

4. Deixar arrefecer e colocar no frigorífico. 

 

 

 

Tabela 19: Solução 2 - Lactofenol com azul de algodão. 

Composição Procedimento 

 Cristais de fenol – 20,0 g 

 Glicerina – 40, 0 ml 

 Ácido láctico – 20,0 ml 

 Água destilada – 20,0 ml 

 Azul de algodão – 0,05 g 

 Os componentes (cristais de fenol, glicerina, ácido láctico e água destilada) são 

dissolvidos no “banho-maria” a temperaturas constantes; 

 Quando se encontra em solução, adiciona-se 0,05 g de corante azul de algodão; 

 Mistura-se a solução cuidadosamente. 
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7.4 ANEXO IV- FUNGOS ISOLADOS POR ESPÉCIE DE MORCEGO E DE 

LOCALIDADE 

 

Tabela 20: Isolamento de Pseudogymnoascus destructans em diferentes espécies de morcegos e por localidade. 

Fungo identificado 
N.º de 
amostras 

Asas Focinho 
Espécie de 
morcego 

Localidade 

Pseudogymnoascus 

destructans 
5 3 2 

Myotis blythii 
Minas de Maria Isabel (Vila Real) 

Minas de Campanhó (Vila Real) 

Rhinolophus 

euryale 
Minas de Campanhó (Vila Real) 

 

 

 

Tabela 21: Isolamento de Penicillium spp. por espécie de morcego e por localidade. 

Bolor 
identificado 

Nº de 
amostras 

Asas Focinho 
Espécie de 
morcego 

Localidade 

Penicillium 

spp. 
25 14 11 

Myotis blythii 
Minas de Maria Isabel (Vila Real) 

Minas de Campanhó (Vila Real) 

Barbastella 

barbastellus 

Minas de Maria Isabel (Vila Real) 

Bragança, Túnel 2 (Bragança) 

Plecotus 

austriacus 
Minas de Maria Isabel (Vila Real) 

Rhinolophus 

hipposideros 

Minas de Vila Flor (Bragança) 

Minas de Campanhó (Vila Real) 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Minas de Campanhó (Vila Real) 

Túnel do Tua (Vila Real) 

Rhinolophus 

euryale 
Minas de Campanhó (Vila Real) 

Myotis 

emarginatus 
Minas de Campanhó (Vila Real) 

Miniopterus 

schreibersii 
Túneis do Tua (Vila Real) 

Myotis 

daubentonii 
Túneis do Tua (Vila Real) 
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Tabela 22: Isolamento de Mucor spp. em diferentes espécies de morcegos e por localidade. 

Bolor 
identificado 

Nº de 
amost

ras 
Asas Focinho 

Espécie de 
morcego 

Localidade 

Mucor spp. 7 5 2 

Myotis blythii 
Minas de Maria Isabel (Vila Real) 

Minas de Campanhó (Vila Real) 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Minas de Vila Flor (Bragança) 

Barbastella 

barbastellus 
Bragança, Túnel 2 (Bragança) 

Myotis 

daubentonii 
Túneis do Tua (Vila Real) 

 

 

 

Tabela 23: Isolamento de Cladosporium cladosporoides por espécie de morcego e por localidade. 

Bolor 
identificado 

Nº de 
amostras 

Asas Focinho 
Espécie de 
morcego 

Localidade 

Cladosporium 

cladosporoides 
7 4 3 

Rhinolophus 

hipposideros 
Minas de Vila Flor (Bragança) 

Myotis blythii 

Minas de Campanhó (Vila Real) 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

 

 

 

Tabela 24: Isolamento de Geotrichum spp. por espécie de morcego e por localidade. 

Bolor 
identificado 

Nº de 
amostras 

Asas Focinho 
Espécie de 
morcego 

Localidade 

Geotrichum 

spp. 
1 0 1 

Plecotus 

austriacus 
Minas de Maria Isabel (Vila Real) 

 

 

 

Tabela 25: Isolamento de Verticillium spp. por espécie de morcego e por localidade. 

Bolor 
identificado 

Nº de 
amostras 

Asas Focinho 
Espécie de 
morcego 

Localidade 

Verticillium 

spp. 
1 0 1 Myotis blythii Minas de Maria Isabel (Vila Real) 
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Tabela 26: Isolamento de Acremonium spp. por espécie de morcego e por localidade. 

Bolor 
identificado 

Nº de 
amostras 

Asas Focinho 
Espécie de 
morcego 

Localidade 

Acremonium 

spp. 
1 1 0 Myotis blythii Minas de Maria Isabel (Vila Real) 

 

 

Tabela 27: Isolamento de Fusarium spp. por espécie de morcego e por localidade. 

Bolor 
identificado 

Nº de 
amostras 

Asas Focinho 
Espécie de 
morcego 

Localidade 

Fusarium 

spp. 
2 1 1 

Myotis blythii Minas de Campanhó (Vila Real) 
Rhinolophus 

hipposideros 
Minas de Vila Flor (Bragança) 

 

 

Tabela 28: Isolamento de Beauveria spp por espécie de morcego e por localidade. 

Bolor 
identificado 

Nº de 
amostras 

Asas Focinho Espécie de 
morcego 

Localidade 

Beauveria 

spp. 
1 1 0 Myotis blythii Minas de Campanhó (Vila Real) 

 

 

Tabela 29: Isolamento de bactérias por espécie de morcego e por localidade. 

Microrganismo 
identificado 

Nº de 
amostras 

Asas Focinho 
Espécie de 
morcego 

Localidade 

Bactérias 27 10 17 

Myotis blythii 
Minas de Maria Isabel (Vila Real) 

Minas de Campanhó (Vila Real) 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Minas de Maria Isabel (Vila Real 

Minas de Campanhó (Vila Real) 

Minas de Vila Flor (Bragança) 

Túneis do Tua (Vila Real) 

Rhinolophus 

euryale 
Minas de Campanhó (Vila Real) 

Myotis 

emarginatus 
Minas de Campanhó (Vila Real) 

Miniopterus 

schreibersii 
Túneis do Tua (Vila Real) 

Myotis 

daubentonii 
Túneis do Tua (Vila Real) 
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Tabela 30: Presença de bolores não identificados por espécies de morcegos e por localidade. 

Microrganismo 
identificado 

Nº de 
amostras 

Asas Focinho 
Espécie de 
morcego 

Localidade 

Bolores não 
identificados 

19 6 13 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Minas de Maria Isabel (Vila Real 

Minas de Vila Flor (Bragança) 

Minas de Campanhó (Vila Real) 

Túneis do Tua (Vila Real) 

Rhinolophus 

hipposideros 
Minas de Campanhó (Vila Real) 

Rhinolophus 

euryale 
Minas de Campanhó (Vila Real) 

Barbastella 

barbastellus 
Bragança, Túnel 2 (Bragança) 

Miniopterus 

schreibersii 
Túneis do Tua (Vila Real) 

Myotis 

daubentonii 
Túneis do Tua (Vila Real) 
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7.5 ANEXO V – TEMPO DE CRESCIMENTO DE TODAS AS ESPÉCIES DE 

BOLORES ISOLADOS NAS AMOSTRAS COLHIDAS DIRETAMENTE 

DE MORCEGOS 

 

Tabela 31: Tempo de crescimento de Penicillium spp. em cada amostra.  

Bolor identificado Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Penicillium  spp. 25 

1/M1 12 
2/M1 11 
4/M2 5 
7/M4 7 
8/M4 7 
9/M5 6 
14/M7 18 
33/M15 10 
35/M16 5 
36/M17 5 
39/M18 3 
44/M21 7 
46/M22 8 
48/M23 6 
49/M23 8 
54/M24 6 
60/M26 3 
61/M27 5 
62/M27 5 
63/M28 5 
64/M28 5 
70/M31 13 
74/M33 8 
75/M34 8 
78/M35 8 
80/M36 8 

Média 7 

 

Tabela 32: Tempo de crescimento de Pseudogymnoascus destructans em cada amostra. 

Bolor identificado Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Pseudogymnoascus 

destructans 
5 

2/M1 60 
34/M16 30 
35/M16 20 
44/M21 10 
45/M21 35 

Média 31 
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Tabela 33: Tempo de crescimento de Acremonium spp. em cada amostra. 

Bolor identificado Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Acremonium spp. 1 12/M6 17 

 

Tabela 34: Tempo de crescimento de Mucor spp. em cada amostra. 

Bolor 
identificado 

Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Mucor spp. 7 

4/M2 6 

16/M8 5 

26/M13 5 

30/M14 3 

58/M25 3 

81/M37 8 

82/M37 8 

Média 5 

 

Tabela 35: Tempo de crescimento de Cladosporium cladosporoides em cada amostra. 

Bolor 
identificado 

Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Cladosporium 

cladosporoides 
7 

13/M7 12 

14/M7 8 

23/M12 6 

29/M14 10 

32/M15 3 

33/M15 10 

41/M19 7 

Média 8 

 

Tabela 36: Tempo de crescimento de Geotrichum spp. em cada amostra.  

Bolor 
identificado 

Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Geotrichum spp. 1 10/M5 6 

 

Tabela 37: Tempo de crescimento de Verticillium spp. em cada amostra. 

Bolor identificado Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Verticillium spp. 1 11/M6 17 
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Tabela 38: Tempo de crescimento de Fusarium spp. em cada amostra. 

Bolor 
identificado 

Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Fusarium spp. 2 
14/M7 12 

34/M16 15 

Média 14 

 

Tabela 39: Tempo de crescimento de Beauveria spp. em cada amostra.  

Bolor 
identificado 

Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Beauveria spp. 1 28/M13 13 

 

 

Tabela 40: Tempo de crescimento de colónias bacterianas em cada amostra. 

Microrganismo 
identificado 

Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Bactérias 27 

5/M3 7 

3/M2 8 

15/M8 6 

22/M11 7 

23/M12 14 

25/M12 6 

29/M14 13 

34/M16 20 

35/M16 8 

38/M18 10 

40/M19 18 

41/M19 10 

42/M20 14 

43/M20 7 

46/M22 3 

47/M22 14 

61/M27 5 

65/M29 5 

66/M29 5 

67/M30 5 

68/M30 5 

73/M33 8 

76/M34 8 

77/M35 8 

79/M36 8 

Média 9 
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Tabela 41: Tempo de crescimento de Acremonium spp. em cada amostra. 

Bolor 
identificado 

Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Acremonium spp. 1 12/M6 17 

 

 

 

Tabela 42: Tempo de crescimento de bolores não identificados em cada amostra. 

Bolor 
identificado 

Nº amostras ID amostra/Nº morcego Tempo de crescimento (dias) 

Fungos não 
identificados 

18 

1/M1 12 

5/M3 41 

6/M3 7 

17M8 22 

22/M11 15 

24/M12 41 

38/M28 8 

43/M20 14 

56/M24 7 

57/M25 10 

65/M29 5 

69/M31 n/r 

71/M32 n/r 

72/M32 n/r 

73/M33 8 

77/M35 8 

79/M36 8 

81/M37 8 
n/r – não registado 

  



102 

 

7.6 ANEXO VI – TEMPO DE CRESCIMENTO DE TODAS AS ESPÉCIES 

DE FUNGOS ISOLADOS DAS AMOSTRAS DE EXCREMENTOS DE 

MORCEGOS, PAREDES E FUNGOS PRESENTES NOS ABRIGOS 

 

Tabela 43: Tempo de crescimento de Penicillium spp. em cada amostra. 

Bolor 
identificado 

Nº amostras ID amostra/Nº tipologia da amostra Tempo de crescimento (dias) 

Penicillium spp. 6 

83/G1 10 

84/G2 10 

88/F1 10 

89/G3 7 

92/G5 7 

93/G6 7 

Média 9 
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7.7 ANEXO VII – RESUMOS DE COMUNICAÇÃO EM PAINEL 

 

Resumo da Comunicação em Painel apresentado no 7º Encontro de Formação 

da Ordem dos Médicos Veterinários, 26-27 de novembro de 2016, Lisboa 

 

Doença do nariz branco: resultados preliminares da pesquisa do agente em 

morcegos dos distritos de Vila Real e Bragança 

 

Cátia Sofia Teixeira1; João Alexandre Cabral2; Paulo Barros2; Luís Braz2; Margarida Nunes-

Pereira1; Ana Sofia Faria1,2; Mário Santos2; Maria das Neves Paiva-Cardoso1,2,* 

 

1 Departamento de Ciências Veterinárias, Escola das Ciências Agrárias e Veterinárias, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal; 

2 Laboratório de Ecologia Aplicada, Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais 

e Biológicas (CITAB), UTAD, Vila Real, Portugal 

* Autor correspondente: maria_neves_cardoso@msn.com 

 

Objectivos  

A doença do “nariz branco” (WND) é uma doença fúngica emergente, que afeta 

morcegos durante a sua hibernação. A doença ocorre via colonização da membrana das asas, 

focinho e orelhas dos morcegos por um fungo psicrófilo de cor branca, denominado de 

Pseudogymnoascus destructans. A WND tem originado mortalidade em massa nas populações 

de morcegos que ocorrem na América do Norte e o seu carácter epidémico poderá mesmo 

provocar extinções regionais. Não obstante a ausência de registos de mortalidade significativa 

na Europa, este microrganismo é reconhecido a nível global como constituindo uma potencial 

ameaça para populações de morcegos hibernantes. Com o objetivo de conhecer a distribuição 

deste agente na região de Trás-os-Montes, realizou-se um rastreio da presença deste fungo em 

populações de morcegos dos Distritos de Vila Real e Bragança.  
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Métodos 

Foram recolhidas amostras da membrana das asas, focinho e orelhas de 26 espécimes 

de morcegos, pertencentes às espécies Myotis blythii, M. myotis, M. emarginatus, Rhinolophus 

ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, Barbastella barbastellus, Plecotus austriacus, 

presentes em hibernáculos da região, utilizando zaragatoas esterilizadas (Licença n.º 

05/2014/CAPT, ICNF). As amostras foram inoculadas em meios apropriados e os isolados 

identificados por mé- todos diretos. Os procedimentos de manipulação dos animais foram 

realizados no pleno respeito pelas “Guidelines of European Community Directive 92/43/EEC” 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/ index_en.htm) e “the 

Agreement on the Conservation of Populations of European Bats ”(www.eurobats.org)”.  

 

Resultados 

O isolamento de P. destructans ocorreu em 8,3 % (5+/60) das amostras recolhidas de 

26 morcegos. O agente foi isolado de dois exemplares de M. blythii em abrigos com duas 

localizações geograficamente diferentes (Mondim de Basto e de Aldeia de Montes, ambos no 

Distrito de Vila Real) e de um Rhinolophus sp também no abrigo da localidade de Mondim de 

Basto.  

 

Conclusões 

Dado o papel que as populações de morcegos desempenham no equilíbrio e dinâmica 

dos ecossistemas terrestres e o seu estatuto de conservação desfavorável (espécies em perigo 

ou criticamente em perigo em Portugal), é fundamental efetuar a epidemiovigilância de doenças 

que possam causar mortalidade em massa nestas populações. Os resultados obtidos confirmam 

a presença do P. destructans num abrigo com uma localização diferente daquela onde foi 

isolado pela primeira vez em Portugal, em 2013.  

 

In: Livro de Conferências do 7º Encontro de Formação da Ordem dos Médicos Veterinários, 

26-27 de novembro de 2016, Lisboa  
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Resumo da Comunicação em Paínel apresentado no II Fórum de Ciências Biológicas, 22-

24 de fevereiro de 2017, UTAD, Vila Real 

 

Pseudogymnoascus destructans: síndrome do nariz branco em populações de 

morcegos da região de Trás-os-Montes 

 

Maria das Neves Paiva-Cardoso1,2, Cátia Sofia Teixeira1, Paulo Barros2, Luís Braz2, 

Margarida Nunes-Pereira1, Ana Sofia Faria1,2, Mário Santos2, João Alexandre Cabral2 

 

1 Departamento de Ciências Veterinárias, Escola das Ciências Agrárias e Veterinárias, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal 

2  Laboratório de Ecologia Aplicada, Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais 

e Biológicas (CITAB), UTAD, Vila Real, Portugal 

* Autor correspondente: maria_neves_cardoso@msn.com 

 

Introdução 

A síndrome do nariz branco ou White Nose Syndrome (WNS) é uma afeção que 

decorre da colonização da superfície corporal de morcegos por um fungo psicrófilo de cor 

branca, denominado Pseudogymnoascus destructans, isolado pela primeira vez em Portugal em 

2013. A investigação associada a esta descoberta em Portugal contribuiu decisivamente para 

gerar o consenso internacional de diferenciar esta síndrome (WNS) da “Doença do Nariz 

Branco” ou “White Nose Disease” (WND). Apesar de ambas resultarem da colonização da 

superfície corporal de morcegos durante o seu período de hibernação por P. destructans, ficou 

estabelecido que WND seria utilizado nos casos em que se comprovasse a existência de infeção 

pela ocorrência de lesões ou mortalidade. A WND é uma patologia fúngica emergente, que tem 

originado mortalidade em massa nas populações de morcegos da América do Norte, podendo 

mesmo provocar extinções regionais com consequentes implicações na biodiversidade. No 

entanto na Europa, apesar de não se observar mortalidade significativa, pelo que se aplica a 

designação WNS, a presença do agente representa uma potencial ameaça para a condição das 
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populações de morcegos hibernantes. O declínio significativo das populações de morcegos no 

continente europeu tem causado preocupação, e em Portugal é particularmente expressiva nos 

morcegos com hábitos cavernícolas, com oito espécies com estatuto de conservação 

desfavorável.  

Este estudo teve por objetivo detetar a presença de P. destructans em morcegos em 

hibernação, presentes em abrigos subterrâneos na região de Trás-os-Montes. 

 

Métodos 

Durante as campanhas de monitorização das populações de morcegos em hibernação 

em abrigos subterrâneos (minas e túneis), realizadas nos Distritos de Vila Real e Bragança no 

ano de 2014 (Licença nº 05/2014/CAPT, ICNF), foram realizadas zaragatoas na superfície 

corporal de alguns espécimes presentes nos abrigos visitados. A manipulação dos animais foi 

realizada no pleno respeito pelas “Guidelines of European Community Directive 92/43/EEC” 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm) e “the 

Agreement on the Conservation of Populations of European Bats”(www.eurobats.org)”.  

Foram efetuadas 68 zaragatoas no focinho e na membrana das asas de 34 espécimes 

de morcegos pertencentes às espécies Barbastella barbastellus, Miniopterus schreilersii, 

Myotis blythii, M. emarginatus, M. myotis, Plecotus austriacus, Rhinolophus euryale, R. 

ferrumequinum, R. hipposideros. Estas amostras foram colhidas para tubos esterilizados e 

inoculadas em meios apropriados (Potato Dextrose Agar e Sabouraud Dextrose Agar) e os 

isolados identificados por métodos diretos. 

 

Resultados 

Foi identificado P. destructans em 20,6% (7+/34) dos morcegos. Este fungo psicrófilo 

foi detetado no Distrito de Vila Real nos Concelhos de Vila Real e Mondim de Basto, e no 

Distrito de Bragança no Concelho de Carrazeda de Ansiães. Foram obtidos isolados P. 

destructans a partir de morcegos dos géneros Myotis, Rhinolophus e Miniopterus. 

 

Discussão 
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A taxa de isolamento de P. destructans é surpreendentemente elevada tendo em conta 

estudos anteriores e as dificuldades inerentes ao isolamento deste fungo. A técnica de 

isolamento em cultura pura é a técnica de referência, mas dada a sua complexidade técnica, em 

regra subestima a verdadeira prevalência da doença. A presença do agente em morcegos nos 

dois distritos da Região de Trás-os-Montes é também reveladora da sua importância nesta área 

geográfica. Os espécimes de morcegos afetados pertencem a espécies com um estatuto de 

conservação desfavorável (espécies em perigo ou criticamente em perigo em Portugal), pelo 

que a monitorização destas populações e a epidemiovigilância das doenças com potencial de 

ocasionar mortalidade destes mamíferos é de crucial importância para manutenção da 

biodiversidade, equilíbrio e dinâmica dos ecossistemas da região. 

 

Palavras-chave: Pseudogymnoascus destructans, síndrome do nariz branco, White 

Nose Syndrome (WNS), morcegos, Portugal 
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Abstract 

White-nose syndrome (WNS) is an emerging disease caused by a white psychrophilic 

fungus named Pseudogymnoascus destructans (Pd), which colonizes the ears, nose and wing 

membranes of hibernating bats. In the US, this colonization leads to pathological lesions and is 

the cause of bat mass mortality nation-wide, earning the differentiation between WND (White-

nose Disease) in the US and WNS in Europe, where there is no related significant bat mortality. 

Despite this, the presence of the fungus across this continent, including Portugal, where it was 

first isolated in 2013 in the Trás-os-Montes region, remains a potential threat to bats, given the 

significant decline in hibernating populations, which in Portugal is of particular concern given 

the unfavorable conservation status of at least 8 different species. 

To understand the distribution of the agent in Northern Portugal, a screening for Pd in 

bats of the districts of Vila Real and Bragança was performed. Nose and wing membrane swabs 

were made from 34 specimens of Barbastella barbastellus, Miniopterus schreilersii, Myotis 

blythii, M. emarginatus, M. myotis, Plecotus austriacus, Rhinolophus euryale, R. 

ferrumequinum and R. hipposideros during the monitoring campaigns for hibernating bats in 
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2014 (License 05/2014/CAPT, ICNF). Manipulation of the animals was performed under the 

“Guidelines of European Community Directive 92/43/EEC” and the “Agreement on the 

Conservation of Populations of European Bats”. The samples were inoculated into appropriate 

media and the obtained isolates where identified by direct methods. 

Pd was identified in 20.6% (7+/34) of bats, with detection in two counties of Vila Real 

district (Mondim de Basto and Vila Real) and in the county of Carrazeda de Ansiães, Bragança 

district. Pd isolates were obtained from specimens of the Myotis, Rhinolophus and Miniopterus 

genus. Its presence in both districts is of concern given the endangered conservation status of 

the species of these genera in Portugal, reason why it’s important to monitor these populations 

and enforce epidemiological surveillance of diseases with mortality potential, in order to 

preserve the ecosystem’s dynamics and biodiversity. 

 

Keywords: Bats, Pseudogymnoascus destructans, White nose disease, WND, 
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