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Resumo  

A criptosporidiose é reconhecida como um problema de saúde pública. Os protozoários 

Cryptosporidium spp. são responsáveis por uma das mais importantes doenças 

gastrointestinais em crianças, indivíduos imunodeprimidos e animais no pré-desmame. A 

infeção por Cryptosporidium spp. é endémica nos bovinos por todo o mundo e é uma das mais 

importantes causas de enterite em vitelos, dando origem a um quadro de diarreia profusa, 

desidratação e, em casos mais graves, mesmo morte do animal.  

Mais de um século passou após a descoberta destes parasitas, que permanecem como 

agentes de difícil controlo na produção animal e no meio ambiente. As medidas terapêuticas 

disponíveis para o controlo da doença são de eficácia limitada, sendo que apenas reduzem a 

excreção do parasita, permanecendo a disseminação de oocistos infetantes. Com base em 

vários estudos, as vacinas surgem como um futuro terapêutico promissor, mas a sua eficácia 

requer estudos de campo para ser comprovada.   

Este trabalho teve como objetivos principais: (a) detetar e quantificar Cryptosporidium spp. em 

vitelos de seis explorações leiteiras, nas duas primeiras semanas de vida; (b) analisar 

indicadores de saúde de forma a comparar os sinais clínicos com a positividade ao agente. 

Teve ainda como objectivos secundários, avaliar a ação in vivo do alimento mineral Nova 

Calforce® na excreção de Cryptosporidium spp e inferir as práticas de maneio instituídas nas 

explorações que promovem a infeção. Foram incluídos neste estudo 101 animais com idades 

compreendidas entre os 7 e os 15 dias, tendo sido formados dois grupos em cada exploração, 

um grupo controlo e um grupo sujeito a tratamento. Para deteção e quantificação de 

Cryptosporidium spp., foram aplicadas as técnicas de nested-PCR e a técnica de PCR 

quantitativo em tempo real (qPCR) nas amostras fecais recolhidas. Inquéritos de exploração 

foram instituídos de forma a identificar os fatores de risco, permitindo promover possíveis 

alterações de maneio para a prevenção e controlo da doença. As prevalências obtidas nas 

diferentes explorações variaram entre 75 a 100%, com uma excreção média de 9,28 x 107 

oocistos / g de fezes. Relativamente ao ensaio com Nova Calforce®, verificou-se em média, 

que os valores de oocistos excretados foram menores no grupo sujeito a tratamento, embora 

sem significância estatística (p=0,2847). A técnica de qPCR apresentou elevada sensibilidade 

para o diagnóstico de animais numa fase precoce de infeção antes do aparecimento de sinais 

clínicos e em casos de infeção subclínica com elevados níveis de excreção. Perante os 

resultados obtidos, torna-se importante a identificação de fatores de risco e dos animais que 

influenciam a resistência e perpetuam a doença na exploração, criando estratégias de maneio 

na exploração de forma a minimizar a disseminação dos agentes. 

Palavras-chave: criptosporidiose; Cryptosporidium; diagnóstico; qPCR; nested-PCR  
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Abstract 

Cryptosporidiosis is a major important public and animal health concern. The protozoa 

Cryptosporidium spp. is one of the most important enteric parasites in children, 

immunocompromised people, and pre-weaned animals. Cryptosporidiosis is an endemic 

disease spread all over the world, and has a significant impact upon animal production, 

especially in young calves, which leads to a profuse and watery diarrhoea, dehydration and in 

some cases, death.  

After the discovery of this parasite, more than a century has passed by, and this protozoan 

continues to be a serious and difficult parasite to control in animal breeding and in the 

environment. Unfortunately, few tools are available to combat the disease and their efficacy is 

limited and shown to ineffective in the prevention of oocyst shedding. However, many studies 

mention that vaccines will be the future innovative treatment, yet their efficacy needs to be 

demonstrated in the field.  

The goals of this study were to detect and quantify Cryptosporidium spp. in calves of six dairy 

farms, during the first two weeks of their life; identify the clinical signs of the infected calves; 

investigate the risk factors associated with the spread of infection by Cryptosporidium spp., 

and at the same time evaluate the in vivo impact of the liquid mineral feed Nova Calforce® on 

the oocyst shedding of Cryptosporidium spp. In this study a total 101 calves were included in 

this study with ages between 7 and 15 days, and two groups from each farm were formed, one 

group with treatment and the other, the control group, with no treatment given. For 

Cryptosporidium detection and quantification, nestedPCR and qPCR techniques were 

performed on the faecal samples collected. A questionnaire was designed and administered 

to farmers to collect data about their farming practices, which led to the identification of risk 

factors associated to Cryptosporidium infection and which also led a discussion regarding the 

changes of practices that should be implemented to prevent and control the disease. Farm 

prevalence ranged from 75 to 100% and the mean number of oocysts shed per gram of faeces 

estimated was 9,28x107. Concerning the impact of Nova Calforce®, the number of oocysts 

shed by the treated group were less, although, without statistical significance. Quantitative 

real-time PCR proved to be a sensitive test during the neonatal period and appears to be the 

ideal method for identifying animals in the early stages of infection before clinical signs become 

evident or during an asymptomatic infection with high levels of oocyst shedding.  

To conclude, the data derived from this study shows the importance of the identification of risk 

factors and which animals influence disease resistance and maintenance in farms and also 

the importance of creating strategies to minimize the transmission of the parasite. 

Key-words: Criptosporidiosis; Cryptosporidium; diagnosis; qPCR; nested-PCR 
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1. Revisão Bibliográfica 

1.1. Cryptosporidium spp. 

1.1.1. Introdução Histórica  

Mais de 100 anos passaram, desde que Ernest Edward Tyzzer (1875-1965), em 1907, fez a 

descoberta do género Cryptosporidium (1). Durante quase 70 anos, a infeção por 

Cryptosporidium spp. foi considerada de pouca importância, pouco frequente, que ocorria no 

intestino de vertebrados e que desencadeava alterações de caráter não importante em termos 

clínicos. A sua associação a doença gastrointestinal em humanos e animais foi apenas 

reconhecida no final dos anos 1980 (2). Nos 25 anos seguintes, muitos estudos foram 

desenvolvidos relativamente à epidemiologia, biologia, taxonomia e desenvolvimento de 

novas técnicas moleculares.  

Tyzzer caracterizou de forma detalhada o ciclo de vida deste parasita, em todas as suas fases, 

tanto durante a fase sexuada como na fase assexuada de Cryptosporidium parvum e 

Cryptosporidium muris através da microscopia ótica, em que os organismos são dificilmente 

identificados devido à sua reduzida dimensão entre os 2 e os 5 µm. Contudo esta 

caracterização realizada por Tyzzer, permitiu identificar que os oocistos, ao contrário de outras 

coccídeas, esporulam ancorados à célula hospedeira, criando condições de autoinfeção. Com 

recurso à microscopia eletrónica, foram propostas alterações ao ciclo de vido devido à 

observação de uma segunda geração de esquizogonia, com base na qual se estabeleceu o 

modelo do ciclo biológico atual (3,4). Em 1978, Pholenz et al. (5) realizou um estudo em vitelos 

experimentalmente infetados, em que caracterizou através da microscopia eletrónica os 

diferentes estádios das diferentes formas parasitárias ancoradas às células epiteliais, assim 

como identificou a presença de oocistos nas fezes dos animais em estudo. Paralelamente a 

estes estudos em animais, surgem os primeiros casos de criptosporidiose reportados em 

humanos, no ano de 1976 (6,7). Bird e Smith (8) relacionam a presença de doença 

gastrointestinal grave, na maioria dos indivíduos infetados, com imunossupressão, um marco 

a partir do qual a relevância clínica se tornou mundialmente reconhecida. 

A associação entre a infeção por Cryptosporidium spp. e indivíduos imunodeprimidos 

infetados com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), iniciou-se no ano 1982, com o 

primeiro caso reportado, sendo esta relação clínica fortalecida com os sucessivos casos 

reportados até à descoberta do VIH (9,10). 

Contudo, a prevalência de infeção nos indivíduos portadores do VIH veio a diminuir 

consideravelmente, devido às novas terapias antirretrovirais, sendo atualmente considerados 
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como grupo de risco, à semelhança das crianças. De referir que a criptosporidiose é mais 

prevalente em crianças infetadas concomitantemente com VIH (11). 

Na Medicina Veterinária paralelamente, vários estudos clínicos e epidemiológicos foram 

sendo desenvolvidos, de forma a definir a taxonomia das estirpes isoladas do parasita, assim 

como ia sendo comprovado o caráter zoonótico destes agentes e o seu impacto económico 

nas diarreias neonatais de bovinos (12, 13).  

Historicamente foram vários os surtos associados a águas contaminadas (14), mas o surto de 

1993, de grande impacto, ocorrido em Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos da América 

(EUA), dirigiu a atenção para este parasita tendo-se iniciado desenvolvimento laboratorial 

para a deteção, identificação e quantificação do agente etiológico, em elevados volumes de 

água, onde surge a aplicação da técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) (15). O 

uso da técnica de diagnóstico por PCR foi primeiramente utilizada por Mark Laxer, na deteção 

de oocistos de Cryptosporidium parvum, em que promoveu o desenvolvimento das técnicas 

de genotipificação com base em técnicas de PCR, e em conjunto um melhor conhecimento 

da taxonomia destes agentes (16). 

 

1.1.2. Taxonomia  

A classificação taxonómica é importante para o estudo da evolução, biologia patogénese, 

transmissão e também para o estudo de novos alvos farmacológicos e de diagnóstico. 

Atualmente, Cryptosporidium é pertencente ao filo Apicomplexa, classe Gregarinomorphea, 

subclasse Cryptogregaria, ordem Cryptogregarida e família Cryptosporididae, segundo a 

última alteração publicada em 2014, no “European Journal of Protistology”, por Thomas 

Cavalier Smith (17). Os membros desta nova subclasse caracterizam-se como parasitas 

epicelulares de vertebrados, com ausência de apicoplasto e são dotados de um organelo de 

alimentação semelhante ao das gregarinas. As gregarinas são um grupo de parasitas, 

unicelulares, abundantes em reservas naturais de água, que partilham características tais 

como a capacidade de completar o ciclo de vida na ausência de células de um hospedeiro, a 

capacidade de adaptação às condições ambientais através de alterações estruturais a nível 

celular, presença de um grande gamonte extracelular e um processo caracterizado pelo 

emparelhamento de 2 trofozoítos maduros antes da formação de um gametócito (18). 

A classificação taxonómica de Cryptosporidium spp. foi controversa, ainda recentemente era 

alocado na subclasse Coccidia, classe Coccidiomorphea, ordem Eucoccidiorida (ordem que 

inclui os géneros Toxoplasma, Cyclospora, Cycloisospora e Sarcocystis), mas devido às 
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divergências observadas relativamente ao ciclo de vida e filogenéticas com outros membros 

da ordem Eimeriida, começam a surgir estudos que afastaram esta classificação (19, 20).  

Atualmente a individualização das espécies do género Cryptosporidium é também 

controversa, sendo contudo reconhecidas 27 espécies (Tabela 1) validadas molecularmente. 

(21) Muitas outras espécies ainda não possuem estatuto taxonómico por não cumprirem as 

regras do “International Code of Zoological Nomenclature” (ICZN) e as normas orientadoras 

descritas por Xiao et al. (22, 23) 

Na última década várias espécies foram identificadas, sendo que a cada ano que passa, uma 

espécie nova vai sendo incluída, em média. De 2004 a 2013, 10 novas espécies foram 

classificadas. (21) 

 

Tabela 1- Espécies e genótipos de Cryptosporidium, hospedeiros e diferentes manifestações clínicas. 
Adaptado de (21, 24). 

Espécies de 

Cryptosporidium e 

genótipos 

Principal 

hospedeiro(s) 
Manifestações clínicas 

C. andersoni Bovinos 
Mais frequente em adultos que animais jovens; com localização abomasal.  

Alterações associadas à diminuição na produção de leite 

C. baileyi Galinhas; Aves 

Várias espécies de aves afetadas; com alterações ao nível do trato 

respiratório superior, renal e ocular. Vários surtos ocorridos associados a 

esta espécie. 

C. bovis Bovinos 
Maior excreção após o desmame e excreção esporádica em vitelos pré-

desmame. Infeção subclínica, mas com potencial patogénico. 

C. canis Cão 
Associada a diarreias em cachorros e cães jovens; descrita a excreção 

assintomática em animais imunocompetentes. 

C. cuniculus Coelho; Homem Experimentalmente demonstrada a infeção subclínica em coelhos.  

C. fayeri Marsupiais Excreção sem associação a quaisquer sinais clínicos 

C. felis Gato Mais frequente em jovens, com associação a casos de diarreia. 

C. fragile 

Sapo asiático 

(Duttaphrynus 

melanostictus) 

Atualmente considera-se a infeção especifica deste hospedeiro, sendo as 

alterações geralmente observadas: apatia, fraqueza e perda de peso.  

C. galli Galinha 
Infeção do proventrículo pode originar um quadro de diarreia, ou mesmo a 

morte. 

C. hominis Homem 

Responsável por inúmeros surtos de criptosporidiose em humanos; 

associada a um quadro de diarreia.  

Infeção experimental descrita em leitões e vitelos. 

C. macropodum 
Canguru (Macropus 

giganteus) 

Infeção subclínica limitada a marsupiais, com elevada excreção de 

oocistos. 
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Tabela 1 (Cont.)- Espécies e genótipos de Cryptosporidium, hospedeiros e diferentes manifestações 
clínicas. Adaptado de (21, 24). 

C. meleagridis 

Animais 

homeotérmicos; 

Mamíferos 

Vários surtos reportados em aves, com quadro clínico compatível com 

enterite, diarreia e morte. Transmissão entre aves e mamíferos descrita. 

C. molnari 
Peixe (Sparus 

aurata) 
Infeção sazonal e juvenil. Sinais clínicos de ascite e fezes esbranquiçadas. 

C. muris Mamíferos 
Infeção e excreção geralmente subclínica. Vários casos descritos em 

humanos. 

C. parvum 
Homem;  

Mamíferos 

Causa comum de diarreias neonatais em vitelos, cordeiros e borregos. 

Descrita em potros, alpacas e lamas. Ocasionalmente sinais respiratórios 

associados. Infeção associada à idade, animais adultos assintomáticos. 

Experimentalmente foi demonstrada a infeção subclínica em ratos 

imunocompetentes e imunodeprimidos. 

C. rynae Bovinos Com especificidade do hospedeiro com excreção em vitelos no pós-desmame. 

C. scophthalmi 

Pregado 

(Scophthalmus 

maximus) 

Infeção intestinal, sazonal e juvenil. 

Infeção subclínica.   

C. scrofarum Suínos 
Descrita em suínos com idades superiores às 6 semanas, sem associação 

com quadro clínico de diarreia.  

C. serpentis 
Répteis 

Sinais de anorexia, regurgitação, letargia, edema, perda de peso crónica 

descritos em cobras; geralmente fatal e de longa duração.  Em lagartos, na 

maioria dos casos, a infeção é assintomática. 

C. ducismarci Sem relevância em saúde pública 

C. suis Suínos Infeção associada a leitões, mas sem quadro clínico de diarreia. 

C. tyzzeri Rato 
Íleo maioritariamente afetado; sem sinais clínicos descritos em casos de 

infeção experimental. 

C. ubiquitum Mamíferos 

Grande espectro de hospedeiros alvo, sendo comum em cordeiros no pós-

desmame. Cordeiros experimentalmente infetados com excreção 

assintomática. 

C. viatorum Humanos 
Apenas descrito no Homem, associados a casos esporádicos no Reino Unido 

e Suécia, relacionados com turismo. 

C. varanii Répteis 
Descrita em cobras e lagartos. Sinais clínicos semelhantes à infeção por C. 

serpentis 

C. wrairi 
Porquinho-da-

índia 
Sinais clínicos não descritos. 

C. xiaoi Ovelha 
Portadores assintomáticos; sem associação entre excreção e sinais clínicos 

em animais infetados experimentalmente. 

Genótipo I do 

Esquilo 
Esquilo 

Sem associação descrita entre excreção de oocistos e sinais de diarreia. 

Estes genótipos foram reportados em humanos. 

Genótipo do Cavalo Cavalo 

C. hominis genótipo 

do macaco 
Macaco; Homem 

Genótipo da 

Doninha 

Doninha; outros 

mustelídeos 
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Em Medicina Veterinária as espécies com maior impacto económico e clínico são C. parvum 

em animais no pré-desmame, C. meleagridis nas aves, C. canis nos cachorros, C. felis nas 

crias, C. serpentis particularmente nas cobras e C. varanii em cobras e outras espécies de 

répteis. Cryptosporidium baileyi está igualmente associado à infeção respiratória em aves. 

Para as outras espécies e genótipos descritos, é necessário um estudo mais pormenorizado 

da patogenia da infeção por Cryptosporidium spp. no hospedeiro. (25) 

O estudo e a caracterização genética das diferentes espécies permitem a identificação do 

impacto de cada espécie na saúde animal e humana, assim como o potencial zoonótico e os 

mecanismos de transmissão, de importante relevância para o conhecimento dos médicos, 

médicos veterinários e epidemiologistas.  

 

1.1.3. Ciclo de vida  

O ciclo de vida de Cryptosporidium spp. é monoxeno, que se traduz na necessidade de infetar 

um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida, sendo subdividido em duas fases, 

envolvendo uma fase assexuada e uma fase sexuada. A nova classificação aloca este 

parasita na subclasse Cryptogregaria, o que traduz que os parasitas pertencentes a esta 

classe são epicelulares, o que significa que a interiorização do parasita na célula hospedeira, 

ocorre pela formação de uma membrana que separa o citoplasma da célula hospedeira com 

a formação de um vacúolo parasitóforo e uma estrutura apical, o organelo alimentador. (26)  

A transmissão entre hospedeiros ocorre via fecal-oral, ou através do contacto com fómites, 

fezes ou por ingestão de água ou alimentos contaminados, estando também descrita a via 

aerógena. Após a ingestão de oocistos pelo hospedeiro, com as condições do aparelho 

gastrointestinal (temperatura corporal e baixo pH) ocorre o desenquistamento dos oocistos, 

com a libertação dos esporozoítos contidos no seu interior. Os esporozoítos por sua vez 

aderem às células epiteliais intestinais, predominantemente ao nível do jejuno e íleo. Após a 

adesão, os esporozoítos incorporam-se no polo apical das células hospedeiras, formando um 

vacúolo parasitóforo, uma estrutura comum aos membros do filo Apicomplexa. O vacúolo 

parasitóforo tem uma localização extracitoplasmática, no entanto é considerado intracelular, 

pois mantém a sua posição dentro do hospedeiro devido à membrana do vacúolo parasitóforo 

no topo das células epiteliais. Uma estrutura única de Cryptosporidium spp. é o organelo 

alimentador (“feeder organelle”), presente em todas as fases intracelulares, que funciona 

como uma interface entre o parasita e a célula hospedeira, sendo através desta interface que 

o parasita obtém todos os nutrientes mantendo a proteção contra a resposta imune do 

hospedeiro e condições adversas do intestino.  
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Após a formação do organelo alimentador, o esporozoíto torna-se mais esférico e diferencia-

se em trofozoíto, forma parasitária que dá início à fase assexuada, desenvolvendo-se 

seguidamente em esquizonte de tipo I, responsável pela libertação de merozoítos (Figura 1). 

Os merozoitos formados no esquizonte do tipo I podem infetar novamente o hospedeiro, 

invadindo as células vizinhas e iniciando a fase assexuada novamente ou podem desenvolver-

se em esquizonte do tipo II. O esquizonte tipo II liberta quatro merozoítos que iniciam a fase 

sexuada do ciclo de vida, que ao invadirem outras células vizinhas do hospedeiro, 

diferenciam-se em macrogamontes e microgamontes. Os microgamontes tornam-se células 

multinucleadas, sendo que, cada núcleo irá ser incorporado num microgâmeta, enquanto os 

macrogamontes permanecem uninucleares. 

Para que ocorra a formação de novos oocistos, o microgamonte irá libertar microgâmetas que 

irão fertilizar um macrogamonte, dando origem a um zigoto, com potencial para se diferenciar 

em dois tipos de oocistos: os de parede espessa, que são os oocistos excretados pelas fezes 

com uma parede trilaminar, muito resistente à rutura mecânica e química, e os oocistos de 

parede fina, responsáveis pela autoinfeção do hospedeiro, o que permite a alta eficiência na 

produção de novos oocistos num curto período de tempo. (26, 27) 

 

 

Figura 1-Ciclo de vida de Cryptosporidium spp. Adaptado de (27). 
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Recentemente foi demonstrado que o parasita tem capacidade de se multiplicar na ausência 

de células hospedeiras, levantando-se a questão de Cryptosporidium spp. ter a capacidade 

de se multiplicar no ambiente (26). Koh et al. (28) demonstraram a capacidade reprodutiva de 

grande parte do ciclo de vida num biofilme, em que os trofozoítos sofrem um processo de 

emparelhamento de cromossomas (designado como “syzygy”) ou esquizogonia durante o 

desenvolvimento do esquizonte do tipo I. Na ausência de célula de hospedeira, dois novos 

estádios foram observados por vários investigadores, referidos como “gamont-like” e “gigantic 

gamont-like”, com posterior possível origem em trofozoítos, com o objetivo de produzir mais 

merozoítos e trofozoítos de forma a maximizar o potencial reprodutivo sem recorrer à fase 

sexuada. (26,27,28,29) 

 

1.2. Criptosporidiose bovina  

A criptosporidiose em bovinos foi descrita pela primeira vez por Panciera et al. (30), no início 

dos anos 70.  Os sinais clínicos não foram associados unicamente a Cryptosporidium spp., 

mas sim a uma coinfeção com outros agentes, virais e bacterianos. (30) Vários agentes podem 

estar na origem das diarreias neonatais, contudo Escherichia coli, Cryptosporidium parvum, 

rotavírus e coronavírus são os agentes etiológicos mais frequentes (Tabela 2).  (31) 

 
Tabela 2- Agentes maioritariamente envolvidos em diarreias neonatais em vitelos, e suas 
manifestações clínicas (Adaptado de Zoetis, Neonatal Calf Diarrhea (Calf Scours) is an enteric disease 
complex. Disponível em: https://www.zoetisus.com/conditions/beef/neonatal-calf-diarrhea.aspx) 

Agente Idades mais afetadas Sinais clínicos 

Rotavírus 

Mais frequente entre o 1º-6º dias de 

vida. Infeção possível entre os 0 e 

os 28 dias. 

Fezes líquidas de coloração castanha até 

ligeiramente verdes, com sangue e muco. 

E.coli Mais comum entre 1º e o 7º dia 
Fezes líquidas com alteração de amarelo para 

branco. 

Coronavírus 
Mais comum: 7º–10º dia 
Infeção possível entre os 0 e os 28 
dias. 

Fezes líquidas, amarelas. 

Clostridium 

perfringens Tipo C 
Mais comum: 7º–28º dia 

Morte súbita; Diarreia com presença de 

sangue. 

Cryptosporidium 

spp. 
Mais comum: 7º–21 dia 

Fezes líquidas de coloração castanha até 

verde claro; sangue e muco. 

Coccídeas Mais comum: após o 7º dia Diarreia com presença de sangue. 

Salmonella spp. Mais comum: 1º–7º dia 
Semelhante a E.coli. Fezes líquidas com 

alteração de amarelo para branco. 
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A infeção por Cryptosporidium como agente único foi demonstrada em vitelos 

experimentalmente infetados, por Tzipori et al. (32), tendo atualmente elevada 

representatividade como agente único nas infeções no primeiro mês de vida.   

Num estudo realizado por de la Fuente et al. (33), a infeção única por Cryptosporidium spp. 

foi a mais frequente, seguida da coinfeção por Cryptosporidium e rotavírus. Segundo Fuente 

et al. (33), as coinfeções envolvendo simultâneamente Cryptosporidium spp. e outros agentes, 

estão associadas a quadros mais graves de diarreia, existindo um efeito aditivo ou sinérgico, 

que agrava as manifestações clínicas e consequentemente a gravidade da doença. Estas 

infeções mistas estão mais frequentemente associadas a animais com diarreia do que a 

vitelos aparentemente saudáveis. (33) 

Segundo a VIDA (Veterinary Investigation Diagnosis Analysis), dos casos reportados entre 

2007 e 2011 no Reino Unido, a infeção por Cryptosporidium spp. em vitelos, como agente 

único, foi a causa de enterite neonatal mais diagnosticada neste período (Figura 2). (34) 

 

 

São quatro as espécies mais prevalentes nos bovinos: C. parvum, C. bovis, C. ryanae e C. 

andersoni. Cryptosporidium parvum apresenta grande representatividade nos animais mais 

jovens, associada a doença clínica, mas a sua excreção pode ser também subclínica. 

Observa-se uma diferente distribuição das espécies C. parvum, C. bovis e C. ryanae 

consoante a idade dos animais. Para C. bovis e C. ryanae ainda não foi estabelecida uma 

37%

20%
4%

25%

3%

8%
3%

Cryptosporidium como agente único Co-infeção com Cryptosporidium

E.coli como agente único Rotavirus como agente único

Coronavirus como agente único Coccidia como agente único

Co-infeções não incluíndo Cryptosporidium

Figura 2-Proporções dos principais agentes reportados responsáveis por diarreia neonatal até ao 
primeiro mês de vida, entre 2007-2011. Esquema adaptado, segundo informação da VIDA (34).   
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associação entre infeção e sinais clínicos, mas um estudo realizado na Suécia refere que em 

seis animais com diarreia, C. bovis era o único agente presente, o que sugere potencial 

patogénico para esta espécie. (35) Thomson et al. (36) apresentam como hipótese para esta 

diferente distribuição das espécies de Cryptosporidium consoante a idade dos animais, as 

alterações que ocorrem durante desenvolvimento da flora intestinal, podendo também haver 

associação às alterações alimentares, que alteram a susceptibilidade do hospedeiro. 

 

1.3. Epidemiologia  

Os vitelos são uma importante fonte de infeção nas explorações e são infetados pela ingestão 

de oocistos resultante da transmissão direta, indireta ou mecânica. A transmissão direta 

ocorre através do contato com animais infetados, já a transmissão indireta acontece por 

contaminação ambiental ou ingestão de alimento ou água contaminada. A transmissão 

mecânica pode ocorrer através de materiais usados para limpeza, alimentação, pelos próprios 

tratadores ou através de artrópodes e aves. Graczyk et al. (37) demonstraram que as moscas 

domésticas (Musca domestica) são responsáveis pela disseminação de oocistos de 

Cryptosporidium spp. As condições de transmissão mais frequentes são o agrupamento de 

animais, a ingestão de oocistos a partir de úberes conspurcados ou ingestão de águas 

contaminadas fornecidas aos animais para abeberamento. (38) 

A excreção de oocistos nos vitelos pode ocorrer após o 2º dia de vida, não sendo sempre 

associada a um quadro de diarreia, mas o pico de excreção ocorre aproximadamente ao 14º 

dia de vida. (39) A infeção em vitelos de explorações leiteiras é mais frequente entre os 8 e 

os 15 dias de vida, contrariamente a vitelos de carne, em que a infeção ocorre mais 

tardiamente entre o primeiro e o segundo meses de idade. (38)  

Os animais infectados podem excretar diariamente números exponenciais de oocistos e a 

partir do momento que são excretados são viáveis, capazes de infetarem outros hospedeiros 

vulneráveis, sendo apenas 17 oocistos a dose infetante, suficiente para os animais 

desenvolverem alterações (diarreia) e simultaneamente iniciarem a excreção. (40)  

Zambriski et al. (41) demonstraram ainda que a quantidade de oocistos excretada depende 

da quantidade inicial de oocistos ingerida, visto que num grupo de 33 vitelos infetados com 

diferente número de oocistos de C. parvum os animais apresentaram diferentes níveis de 

excreção em função da dose infetante inicial.   

Os animais adultos apresentam baixa excreção do parasita comparativamente com os mais 

jovens contudo, as progenitoras podem ser consideradas como uma fonte direta de infeção e 

segundo um estudo de Faubert e Litvinsky (42), a excreção aumenta significativamente na 
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altura do parto, comparativamente aos períodos pré- e pós-parto. O contrário também foi 

demonstrado por Atwill et al. (43), que não verificaram um aumento do número de oocistos 

excretados durante o parto. Mais recentemente De Waele et al. (44), através de um estudo 

com a quantificação de oocistos nas fezes utilizando a técnica de qPCR, revelaram que as 

progenitoras são possíveis fontes de infeção para os vitelos nos períodos peri-parto e pós-

parto. Apesar da baixa probabilidade de infeção, verificou-se um aumento mensurável da 

excreção na altura do parto. 

Na procura da origem das causas para a infeção por Cryptosporidium spp., vários estudos 

encontraram associações positivas que permitiram obter informação sobre os fatores de risco 

que favorecem a transmissão. A elevada excreção de oocistos durante a infeção induz uma 

elevada contaminação ambiental. No caso de explorações localizadas perto de cursos de 

água, existe um maior risco de contaminação das águas superficiais, devido aos fenómenos 

de escoamento das águas transportarem os oocistos e disseminarem-nos nos solos e nos 

cursos de água. (38) Devido a este fenómeno, a origem da água fornecida aos animais 

constitui uma importante fonte de infeção. 

Algumas práticas de maneio estão também associadas a um aumento do risco de infeção por 

Cryptosporidium spp., como o aumento da densidade animal. Nomeadamente em épocas de 

maior número de partos, há uma associação a surtos de criptosporidiose em explorações de 

bovinos de leite e carne, podendo estar associada esta ocorrência às condições de stresse e 

ambientais, à sobrelotação de animais recém-nascidos ou à alteração de outras condições de 

maneio experienciadas de forma diferente durante este período. (45)  

Os oocistos são extremamente resistentes no meio ambiente e sobrevivem a baixas 

temperaturas e a elevados níveis de humidade, sendo o seu difícil controlo nas maternidades 

e nas próprias instalações dos animais. As instalações do tipo coletivo, onde se mantêm os 

animais em grupo, ao permitirem o contacto direto entre os vitelos, favorecem a transmissão 

do parasita, mas simultaneamente nos alojamentos individuais em que não se realize uma 

correta desinfeção e limpeza, com mudança das camas entre a ocupação do mesmo viteleiro 

entre animais diferentes, a transmissão é igualmente favorecida. A frequência da limpeza 

(diária, semanal ou mensal) tem um efeito significativo, sendo observável grandes diferenças 

de prevalências entre explorações com limpezas mensais e versus limpezas diárias dos 

viteleiros. (46, 47) 

Os tipos de pavimento e cama associados ao alojamento são igualmente fatores de risco, 

devido à limpeza, sendo que o risco de infeção foi 66% maior em alojamentos com palha ou 

piso de terra comparativamente a alojamentos com pavimento de cimento, devido à sua maior 

facilidade de lavagem e desinfeção. (46)  
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Segundo Brook et al. (48), a espessura da cama é um fator importante para que sejam 

mantidas condições de higiene, sendo conseguidas com espessuras de 11 a 15 cm de palha, 

o que diminui  o risco de infeção, dado que permite reter o parasita.  

Outro fator de risco está associado não só às camas e infraestruturas mas ao material utilizado 

para a limpeza das camas e material de alimentação, que poderá funcionar como um veículo 

na disseminação dos oocistos. (46, 49) 

 

1.4. Patofisiologia e sinais clínicos  

Cryptosporidium parvum coloniza preferencialmente a porção distal do intestino delgado 

porém, a porção proximal do intestino grosso, nomedamente ceco e cólon podem também 

estar envolvidos. (50) Na presença do parasita, observam-se alterações morfológicas ao nível 

dos enterócitos, como atrofia e fusão das vilosidades, hiperplasia das criptas, com a 

destruição das junções epiteliais a desencadear uma resposta inflamatória com migração de 

células inflamatórias. A perda de superficie intestinal funcional, capaz absorver os nutrientes, 

com perda de enzimas digestivas normalmente ancoradas à mucosa intestinal, desencadeia 

uma perda funcional dos enterócitos para realizarem o transporte de nutrientes e eletrólitos. 

(51)  Os parasitas têm ainda a capacidade de atuar ao nível dos mecanismos celulares das 

células hospedeiras, de forma a impedir a apoptose em determinada fase, permitindo manter 

a infeção e a progressão do seu cilo de vida, sendo também capazes de induzir apoptose. 

(52, 53)  

No caso de C. andersoni, a infeção é subclínica visto não lhe estarem associados sinais 

clínicos. Contudo, esta espécie afeta predominantemente as glândulas peptídicas e pilóricas, 

verificando-se uma dilação das glândulas gástricas, hipertrofia da mucosa gástrica e 

hipertrofia das células epiteliais. Foi ainda associado um aumento do pH abomasal e aumento 

dos níveis séricos de pepsinogénio. (54)  

Cryptosporidum andersoni é encontrado mais frequentemente em animais adultos que em 

jovens e localiza-se preferencialmente no abomaso, estando os sinais clínicos associados a 

menor ganho de peso e menor produção leiteira. (55) A sua prevalência é variável, sendo que 

vitelos na fase após o desmame podem ser infetados; e nos adultos a infeção carateriza-se 

por ser crónica, mantendo-se desde meses a anos. (54)  

Animais jovens infetados por C. parvum podem apresentar um quadro de diarreia profusa, 

anorexia, letargia, desidratação e em casos mais graves os vitelos morrem de desidratação, 

acidose metabólica e colapso cardiovascular. (56)  
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Os episódios de diarreia surgem 3 a 4 dias após a ingestão dos oocistos podendo prolongar-

se entre 1-2 semanas. Animais em estado grave podem carecer de um maior período de 

recuperação, prolongando-se 4-6 semanas, havendo um impacto inicial negativo na produção 

devido a perda de peso e diminuição do ganho diário. Maior morbilidade e mortalidade estão 

descritas em vitelos de carne, podendo estar associada a menores concentrações de selénio, 

geralmente observadas neste sector de produção animal. (39)  

Segundo Sanford e Josephson (57), a coloração amarelada das fezes diarreicas está 

associada à infeção por C. parvum, mas a coloração pode variar consoante a alimentação, 

dependendo da proporção de palha, silagem e grãos. Em vitelos mais velhos a coloração 

castanha das fezes é mais frequente que amareladas, como geralmente se observa em 

amostras positivas para C. bovis.  

 

1.5. Prevalência  

As prevalências variam consoante os países. Em Portugal foi realizado um estudo por 

Mendonça et al. (58), em que de uma amostra de 291 vitelos e 174 bovinos adultos, 25,4% 

dos vitelos e 4,5% dos adultos eram positivos para Cryptosporidium spp., sendo C. parvum a 

espécie mais prevalente.  

Um estudo longitudinal realizado nos EUA, que acompanhou um grupo de animais desde o 

nascimento até aos 24 meses de idade, permitiu inferir que aos primeiros 7 dias de vida 80% 

dos animais estavam infetados por C. parvum; e aos 15 dias de vida, 96% dos animais 

estavam infetados pela mesma espécie. Já a infeção por C. bovis começa a surgir a partir da 

10ª semana de idade (59). 

No Reino Unido, as prevalências em vitelos antes do desmame variaram entre 28 a 80% em 

vitelos. Num estudo com um total de amostras de 319 vitelos com menos de 1 mês de idade, 

45,1% destes eram positivos a Cryptosporidium spp.; em vitelos de 1 a 3 meses de idade 

23,6% eram positivos. Já na população de adultos (idades superiores a 1 ano) havia apenas 

1,9% dos casos positivos. Apesar das elevadas prevalências em jovens, no valor total de 

amostras (n = 4974), a prevalência de Cryptosporidium spp. foi de 10,2%. (60) 

Apesar de os vitelos representarem, na  maioria dos estudos, o maior número de casos dentro 

da exploração, o contrário também foi demonstrado, segundo um estudo igualmente realizado 

no Reino Unido, os bovinos adultos apresentaram uma elevada prevalência para C. parvum 

nas quatro explorações em estudo, com valores superiores a 80%, com uma percentagem de 

casos positivos superior à dos vitelos. Nos vitelos só 33% eram positivos a Cryptosporidium 

spp., sendo C. parvum a única espécie infetante para a população mais jovem. (61) Num 
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terceiro estudo, com valores de prevalência semelhantes ao anterior, também no Reino Unido, 

envolvendo 41 explorações, a prevalência foi de 28% em vitelos antes do desmame. (48) 

Wells et al. (61), obtiveram igualmente uma elevada prevalência nos animais adultos em 

quatro explorações estudadas, sendo que apesar de serem feitas duas recolhas espaçadas 

temporalmente em cada animal, foram ambas igualmente positivas. 

A variabilidade destas prevalências pode estar relacionada com vários fatores, 

nomeadamente o desenho do estudo, os métodos de diagnóstico utilizados e o tipo de 

amostra (diarreica versus não diarreica) utilizada. O método de diagnóstico maioritariamente 

utilizado nos estudos anteriormente mencionados foi a microscopia, que tem como 

desvantagem a necessidade de experiência por parte do parasitologista, além de não permitir 

a identificação da espécie do parasita. Atualmente, a aplicação de técnicas moleculares 

altamente sensíveis para o diagnóstico permite a identificação da espécie e genótipo, que 

vieram aprofundar o conhecimento da epidemiologia e vias de transmissão de 

Cryptosporidium spp.. (36)  

 

1.6. Impacto económico e produtivo  

Os custos associados ao tratamento da criptosporidiose bovina não se encontram definidos 

com grande detalhe, visto as múltiplas perdas nunca terem sido quantificadas em valores 

económicos, pois envolvem uma série de parâmetros a curto e longo prazo, tais como: menor 

índice de conversão, menor eficiência produtiva, perdas totais associadas aos casos de 

mortalidade e tratamentos médico-veterinários associados à administração de eletrólitos e 

fármacos. Simultaneamente, nos adultos, como ocorre no caso das infeções por C. andersoni, 

a menor produção de leite irá ter um importante impacto no sustento económico a longo prazo 

das explorações leiteiras. (55, 62) 

Se considerarmos a disseminação das diarreias neonatais ao nível de um viteleiro, os custos 

associados ao tratamento dos múltiplos animais, as alterações ao maneio, aumentando o 

nível de higienização que implica a aquisição de desinfetantes eficazes e renovação frequente 

das camas, transforma o tratamento numa despesa considerável para a exploração. Sendo o 

retorno ao nível do peso da carcaça afetado, como foi demonstrado através de um estudo 

australiano, em que se verificou que o peso da carcaça de ovelhas infetadas por 

Cryptosporidium spp. era inferior (perdas superiores a 1,65 kg/carcaça), comparativamente a 

carcaças de animais não infetados. (63)  
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1.7. Impacto zoonótico e ambiental 

A via de transmissão fecal-oral ocorre de forma direta, de indíviduo para individuo, do animal 

para o homem, do homem para o animal ou de forma indireta atráves da ingestão de água 

(de águas não tratadas ou àguas de nascente tratadas apenas com cloro e sistemas de 

filtração) e através alimentos contaminados,  estando a via aeréa  também descrita por 

inalação ou aspiração. (64, 65) O primeiro surto com vinculação através da água ocorreu em 

1984 no Texas, EUA e o maior surto até hoje documentado, ocorreu igualmente nos EUA, o 

surto de Milwaukee, onde 403 000 pessoas foram infetadas e mais de 100 pessoas 

imunodeprimidas morreram. (65) Estudos realizados no âmbito deste surto demonstraram que 

C. hominis foi o agente responsável. (66)  

Surtos associados a piscinas públicas e surtos alimentares foram também reportados a nível 

mundial, sendo que os de origem alimentar estão diretamente associados à lavagem e 

desinfeção inapropriada de frutas, vegetais, marisco, mau processamento de carnes (com 

contaminação ao nível das carcaças em matadouro), bebidas (nomeadamente leite não 

pasteurizado), manipuladores de alimentos e através da contaminação por vetores, tais como 

moscas, baratas ou aves. (67)  

Grande parte dos casos de criptosporidiose humana têm na sua origem infeções por C. 

parvum e C. hominis, representando mais de 90% das infeções a nível mundial (Figura 3). 

(68) A doença está dispersa a nível mundial, todavia é mais observada em países em vias de 

desenvolvimento, principalmente em regiões com débeis condições higiossanitárias, sendo a 

criptosporidiose a segunda causa de morte e diarreias infantis em África (nomeadamente no 

Quénia, Mali, Moçambique e Gâmbia) e Ásia (Bangladeche, Índia e Paquistão), segundo um 

estudo onde foram incluídos os países com moderada a elevada mortalidade em crianças 

com menos de 5 anos de idade. (69) 

Na última década Cryptosporidium spp. surgiu como um importante agente patogénico 

entérico, pertencente ao grupo de mais de 150 agentes transmitidos pela água e é o agente 

mais frequente responsável por grandes surtos em águas em países desenvolvidos. (70) Os 

animais são considerados reservatórios com potencial de contaminação das fontes de água 

de uso doméstico. Muitos surtos de criptosporidiose em humanos têm sido frequentemente 

associados à contaminatação a partir de explorações bovinas. Cryptosporidium parvum foi o 

agente etiológico responsável por 84% de casos esporádicos ocorridos na Escócia, tendo 

como mecanismo principal a contaminação fecal das reservas hídricas com origem na 

produção animal. (71) Os vitelos representam uma importante fonte de contaminação 

ambiental, devido às quantidades exponenciais de oocistos que excretam. Estes oocistos irão 

posteriormente contaminar recursos hídricos usados para consumo humano e animal na 
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própria exploração ou na região, tendo um grande impacto na saúde pública, visto que os 

métodos de tratamento de água não eliminam completamente os oocistos devido à sua 

natureza e reduzido tamanho. (36, 72)  

Alves et al. (73) caracterizaram os subtipos de C. parvum e C. hominis, em amostras positivas 

provenientes de explorações de bovinos, doentes infetados por VIH, ovelhas e animais 

selvagens de Portugal continental e Açores. Foi demonstrado que os 36% dos doentes 

infetados por VIH estavam infetados com um subtipo (IIa) de C. parvum correlacionado com 

a produção animal intensiva, devido ao facto de este subtipo estar presente tanto em humanos 

como animais na mesma área geográfica, situação que será devida à elevada probabilidade 

de infeções com origem zoonótica. (73)  

Como já descrito, outro grupo de risco são os doentes infetados com VIH, sendo a 

criptosporidiose uma importante doença oportunista, compatível com diarreias graves e fatais. 

Além de que o parasita migra do intestino para os canais pancreáticos e hepatobiliares, 

causando outras complicações, nomeadamente pancreatite. (74) Surtos no âmbito hospitalar, 

incluindo este último grupo de risco foram também descritos por Baxby et al. (75) e Dryjanski 

et al. (76), onde estas infeções nosocomiais colocaram vários grupos de doentes em risco, 

desde a idosos até doentes submetidos a transplantes.  

Casos de indivíduos com constante contato direto com animais estão igualmente descritos, 

nomeadamente alunos de medicina veterinária e investigadores em permanente contacto com 

vitelos. (77) 

A interação com animais de companhia e exóticos, assim como a presença de cães e gatos 

nas explorações, funcionam como um possível reservatório. A transmissão de C.parvum 

através de animais de companhia está apenas descrita em indivíduos infetados pelo VIH, mas 

a infeção pelas espécies C.canis, C.felis e C.meleagridis, está reportada em crianças e 

adultos. (38, 78) 
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Figura 3-Espécies de Cryptosporidium spp. com potencial zoonótico para o homem. Na barra verde (A) 
encontram-se as espécies mais prevalentes no homem; na barra azul (B) estão as espécies que afetam 
o homem com menos frequência; na barra laranja (C), encontram-se as espécies que infetam 
frequentemente indivíduos imunodeprimidos. Adaptado de Thompson et al. (79)  

 

1.8. Diagnóstico  

Primeiramente, antes da escolha do método para diagnóstico deve ser recolhida toda a 

informação clínica relativa à idade, sinais clínicos, plano de vacinação e ao maneio. Perante 

os vários agentes envolvidos nas diarreias neonatais (vírus da diarreia viral bovina, 

coronavírus, Salmonella spp., E. coli, C. perfrigens e Cryptosporidium spp.) aliada à pouca 

especificidade dos sinais clínicos associados à criptosporidiose, uma análise laboratorial pode 

e deve ser requisitada. (80) A rapidez no resultado é importante para uma rápida intervenção 

bem como um planeamento do tratamento e alterações no maneio. A deteção do parasita é 

possível utilizando amostras de fluídos e tecidos intestinais; através de antigénios presentes 

nas fezes ou no fluído intestinal; e pela deteção do ADN parasitário através das técnicas de 

PCR em todos os tipos de amostra referidos. O envio post-mortem de tecidos de animais com 

mortalidade associada a diarreia pode também ser utilizado para o diagnóstico, recorrendo à 

coloração com hematoxilina eosina. (81) 
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1.8.1. Métodos diretos 

O diagnóstico de Cryptosporidium spp. numa fase inicial após a sua descoberta, era realizado 

com base na identificação do agente em cortes histológicos. Henriksen e Pohlenz (82) 

descobriram que reagentes ácidos eram capazes de identificar o parasita em amostras fecais 

com base nas colorações usadas em bacteriolologia. A coloração de Ziehl-Neelsen foi a 

primeira técnica de rotina a ser utilizada e tem por base a coloração dos oocistos pela retenção 

da carbol-fucsina aquando da lavagem álcool-ácida. Entretanto, outros métodos de coloração 

foram sendo desenvolvidos, nomeadamente a Auramina O, Dimetilsulfóxido carbol-fucsina, 

método de Kinyoun e a coloração safranina-azul de metileno. (83) Estas colorações sofrem 

de baixa especificidade e sensibilidade, particularmente em amostras com pequenas 

quantidades de oocistos. A coloração de Ziehl-Neelsen modificada ainda hoje é utilizada como 

técnica de rotina para a identificação de oocistos nas fezes, contudo a sensibilidade desta 

técnica é baixa, devido ao reduzido tamanho dos oocistos e, além disso, por vezes são 

ignorados ou confundidos com leveduras. (84) 

 

 

Figura 4- Oocistos de Cryptosporidium parvum, coloração de Ziehl-Neelsen modificada; ampliação 
1000x. Fotografia disponível em https://www.cdc.gov/dpdx/cryptosporidiosis/. 

 

1.8.2. Métodos indiretos 

Como métodos indiretos de diagnóstico, existe um conjunto de técnicas pertencentes ao 

grupo das técnicas imunológicas, que detetam a presença de antigénios na parede do oocisto, 

através da ligação dos anticorpos contra Cryptosporidium spp., sendo estas: microscopia por 

imunofluorescência (IFM), ELISA (ensaio imunoenzimático) e imunocromatografia (IC). A 

https://www.cdc.gov/dpdx/cryptosporidiosis/
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técnica de IFM é mais específica e sensível relativamente aos corantes usados por rotina. 

Quanto à técnica de ELISA, os limites de deteção variam entre 3 x 105 a 106 oocistos por ml 

porém, não apresenta maior sensibilidade aos métodos de microscopia convencionais, sendo 

igualmente menos sensível que IFM. (84, 85) A principal vantagem associada a ELISA é o 

uso de placas com 96 poços, onde várias amostras podem ser analisadas simultaneamente, 

podendo ainda esta técnica ser executada fora de um laboratório especializado.  

Na IFM são utilizados anticorpos monoclonais contra Cryptosporidium spp., que detetam 

epítopos expostos na parede dos oocistos, sendo que esta ligação antigénio-anticorpo emite 

uma fluorescência de coloração verde, contudo esta técnica não diferencia a espécie, apesar 

de apresentar elevada sensibilidade e especificidade. (84) 

 

 

Figura 5- Oocistos de Cryptosporidium spp. marcados com anticorpos imunofluorescentes (técnica de 
microscopia por imunofluorescência, IFM). Fotografia disponível em: 

https://www.cdc.gov/dpdx/cryptosporidiosis/.  

 

A limitação destas últimas técnicas de não permitirem uma identificação da espécie ou 

genótipo levou ao desenvolvimento e aplicações de técnicas moleculares. Atualmente, sondas 

marcadas com oligunucleótidos fluoróforos, capazes de se ligarem a sequências nucleotídicas 

alvo de ARN, permitem a identificação de oocistos em diversos tipos de amostras.  

O desenvolvimento da técnica de PCR revolucionou o diagnóstico das doenças infeciosas e 

parasitárias. Através desta técnica é possível amplificar fragmentos específicos de ADN, a 

partir de moléculas complexas de ADN. Os genes mais utilizados para a deteção de 

Cryptosporidium spp. pela técnica de PCR são o gene da subunidade menor 18s RNA (ssu-

rDNA, HSP70 (proteína de choque térmico de 70 kDa), gp60 (Glicoproteína 60 kDa), COWP 

(proteína da parede do oocisto), sendo a escolha dependente do objetivo do estudo. Por 

exemplo, o gene gp60 é vulgarmente utilizado para a identificação de subtipos. (79, 84) Para 

https://www.cdc.gov/dpdx/cryptosporidiosis/
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a identificação da espécie ou genótipo são aplicados métodos de digestão de fragmentos 

utilizando enzimas de restrição (“restriction fragment length polymorphism”, RFLP-PCR) ou a 

sequenciação. (86)  

O método convencional de PCR exige uma molécula modelo de ADN contendo a região 

nucleotídica que se pretende amplificar e requer ainda a presença de 2 oligonucleótidos 

“primers” (F (“forward”) e R (“reverse”)), que são complementares às extremidades de cada 

uma das cadeias, um para o sentido 3’-5’ e outro para o sentido 5’-3’ da cadeia original de 

ADN. Na ausência destes “primers”, a ADN Taq polimerase não desencadeia o processo de 

polimerização, quando se constrói a nova cadeia cópia. Os produtos da reação de PCR podem 

ser observados através da sua separação eletroforética, com base na espessura das bandas 

no gel de agarose.  

A técnica de PCR tem sido modificada e desenvolvida de forma a aumentar a sensibilidade e 

especificidade, surgindo técnicas como a nested-PCR, na qual se realiza uma primeira PCR, 

e o produto desta primeira PCR é submetido a uma nova amplificação ou ciclo de PCR, 

utilizando além do primeiro par de “primers” um segundo par de “primers” para a segunda 

reação de PCR. Esta segunda PCR aumenta a sensibilidade e a especificidade, visto os 

produtos de PCR inespecíficos que possam surgir da primeira PCR não terão locais de ligação 

para o segundo par de “primers”, sendo o produto da segunda PCR constituído por porções 

de ADN alvo do agente em estudo, conseguindo-se níveis de contaminação muito reduzidos. 

(86) Para a deteção do ADN amplificado é utilizado o brometo de etídio que é capaz de se 

intercalar no ADN e emitir fluorescência sob exposição à luz ultravioleta. (87)  

A técnida de nested-PCR possui maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da 

criptosporidiose bovina, em comparação com outras vulgarmente utilizadas, nomedamente o 

método de ELISA e a microscopia direta com coloração de Ziehl-Nieelsen. Com a utilização 

de “primers” específicos para o gene ssu-rRNA, o limite de deteção será de um oocisto em 1 

ml de amostra fecal. (88)  

A técnica de PCR também tem fragilidades na presença de compostos inibitórios presentes 

nas amostras, dependendo da sua natureza e reduzindo a especificidade. São exemplos 

compostos tais como o grupo heme, a heparina, imunoglobulinas G e lípidos. A extração, a 

diluição são procedimentos que diminuem a ação inibitória destes últimos compostos.  (86) 

A evolução da técnica de PCR permitiu o desenvolvimento de um método quantitativo de alta 

precisão e eficiência, o método de PCR quantitativo em tempo real, também designado como 

“real-time” PCR ou qPCR. Esta técnica segue os mesmos princípios que a PCR convencional, 

mas monitoriza em tempo real a amplificação de ADN produzido por uma reação de PCR. O 

objetivo final também difere do método convencional, devido à deteção de fluoróforos que são 

acumulados em cada ciclo de amplificação do ADN. Existem duas técnicas de deteção da 
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fluorescência vulgarmente utilizadas, nomeadamente o método “SYBR green” e o método 

“TaqMan”. (89, 90)  

A aplicação da técnica de SYBR green, implica que o fluoróforo se ligue, intercalando-se em 

todas as cadeias duplas de ADN existentes em solução (Figura 6). Quando ocorre esta ligação 

a fluorescência é emitida à medida que ocorre a amplificação do amplicão (gene-alvo que se 

pretende amplificar), havendo um aumento da fluorescência em cada ciclo. (91) 

 

 

 

Figura 6-Mecanismos dos fluoróforos vulgarmente utilizados em qPCR. a) Método SYBR green, onde 
o fluoróforo se liga às cadeias dupla hélice e emite um sinal d fluorescência. Se estiver livre em solução, 
o fluoróforo não emite fluorescência. A fluorescência é quantificada no final de cada ciclo de 
amplificação; b) método TaqMan, onde são utilizadas sondas TaqMan, que na fase de emparelhamento 
do ADN, estas ligam-se em conjunto com os “primers”, à cadeia simples de ADN. Quando a sonda está 
intacta, não há emissão de fluorescência. Após a síntese de uma nova cadeia pela Taq polimerase, a 
extremidade 5’ é quebrada, e o fluoróforo emite fluorescência. Adaptado de Smith e Osborn (91) 
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No método de TaqMan são utilizadas sondas marcadas com fluoróforos em cada 

extremidade, tendo a sonda um fluoróforo ligado à extremidade 5’ (R = “reporter”), responsável 

pela emissão da fluorescência e na outra extremidade 3’, existe um “quencher” (Q), que é a 

componente que bloqueia a emissão da fluorescência. Aquando a quebra da sonda por ação 

da Taq polimerase, havendo a libertação do fluoróforo da extremidade 3’ (R) da sonda e 

estando esta extremidade fora da ação inibitória da extremidade Q, ocorre emissão de 

fluorescência (Figuras 6 e 7).  

 

Figura 7-Método de TaqMan: A sonda em solução emite uma fluorescência residual, mas aquando da 
hibridização na sequência-alvo pela sonda, a ação da Taq DNA polimerase faz a clivagem da 
extremidade R, havendo emissão de fluorescência. Esquema adaptado, disponível em: 
https://www.sigmaaldrich.com/china-mainland/zh/technical-documents/articles/biology/dual-labeled-
probes.html 

 

Nas reações de amplificação, os compostos responsáveis pela emissão de fluorescência 

apresentam correlação direta com o número de cópias amplificadas do gene alvo. Durante a 

amplificação, o “software” associado ao termociclador representa graficamente a 

fluorescência, em tempo real, relacionando o ciclo de PCR com a intensidade de fluorescência 

emitida durante a amplificação do ADN nas amostras ao longo do tempo. A partir deste gráfico 

que vai sendo criado, é traçada uma linha paralela ao eixo referente ao número de ciclos 

(abcissas), no momento em que se inicia a fase exponencial da amplificação do gene (início 

do aumento exponencial da quantidade de ADN com simultânea emissão da fluorescência). 

Este parâmetro representa o limiar de deteção, ou seja, o número mínimo de ciclos para 

amplificação, é denominado como “threshold” ou limiar de deteção (Figura 8). O ponto em que 

a curva de amplificação da amostra cruza com o limiar de deteção permite determinar o 

número de ciclos necessários para o início da amplificação da sequência do gene-alvo 

presente no ADN de cada amostra, sendo este valor denominado por Ct (“Cycle Threshold” 

ou limiar do ciclo).  

Posteriormente à deteção e amplificação do ADN temos a quantificação. Esta técnica permite 

que a quantificação possa ser realizada de forma absoluta ou relativa, sendo que para a 

quantificação absoluta é geralmente utilizado o método da reta padrão, em que é possível 

obter o número exato de moléculas iniciais (número de cópias ou nanogramas de ADN).  

https://www.sigmaaldrich.com/china-mainland/zh/technical-documents/articles/biology/dual-labeled-probes.html
https://www.sigmaaldrich.com/china-mainland/zh/technical-documents/articles/biology/dual-labeled-probes.html
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A determinação da concentração inicial de uma dada amostra de concentração desconhecida 

a partir de uma reta padrão é obtida após a construção de um gráfico Ct em função do 

logaritmo da quantidade de ADN das amostras de concentração conhecida (padrões). Para 

tal, o valor de Ct obtido (de uma dada amostra de concentração desconhecida) é projetado 

num gráfico, onde está representada a reta padrão e a partir da qual se extrapola a quantidade 

de ADN da amostra em estudo. (92) 

 

 

 
Figura 8- Representação gráfica dos resultados obtidos por qPCR. O limiar de deteção é definido com 
base na fluorescência residual, sendo O Ct corresponde ao número do ciclo no qual a fluorescência 

ultrapassa o limite de deteção. Adaptado de Kusbista et al. (92) 
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Figura 9- Representação gráfica das curvas de amplificação, em escala logarítmica, das amostras 
padrão e reta obtida a partir dos valores de Ct das amostras padrão. Com os valores de Ct obtidos 

das amostras padrão, de concentrações conhecidas, é construído um gráfico Ct (eixo das abcissas) 
versus quantidade de ADN (eixo das ordenadas), obtendo-se uma reta de calibração de equação do 

tipo 𝑦 = 𝑚 𝑥 + 𝑏,  ou seja 𝐶𝑡 = 𝑚 (𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐴𝐷𝑁) + 𝑏  Adaptado de Kusbista et al. (92). 

 

 

O valor Ct é inversamente proporcional à quantidade inicial de ADN. Quanto menor for o valor 

do Ct obtido, maior quantidade inicial de ADN presente na amostra. Ou seja, na presença de 

elevadas quantidades de ADN, o limiar de deteção é ultrapassado mais rapidamente (num 

menor número de ciclos), enquanto amostras com baixas concentrações só ultrapassam o 

limiar de deteção mais tardiamente, com um maior número de ciclos. 

A maior limitação da qPCR é que quantificação obtida é tanto mais rigorosa quanto maior for 

a quantificação das amostras padrão. Para Cryptosporidium spp., os padrões são obtidos 

geralmente a partir de diluições de ADN clonado em plasmídeos recombinantes ou através 

de diluições de ADN purificado extraído de amostras com um número conhecido de oocistos.  

Atualmente já se aplica um novo método de diagnóstico ddPCR (“Droplet digital PCR”) que 

permite uma quantificação absoluta, direta, sem a utilização de curvas de calibração. (93)   

As espécies de Cryptosporidium podem ser identificadas utilizando igualmente técnicas de 

PCR, nomeadamente através da técnica de PCR-RFLP ou diretamente através da 

sequenciação de ADN.  
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1.9. Tratamento e controlo 

Atualmente são poucas as soluções terapêuticas para o tratamento e prevenção de 

criptosporidiose, sendo a sua eficácia muito limitada.  

Em Portugal, para o tratamento da criptosporidiose bovina está comercializada a 

halofuginona, com mecanismo de ação ainda desconhecido, contudo pensa-se que terá ação 

na fase de merozoito e esporozoíto do parasita. A halofuginona poderá ser utlizada de forma 

profilática ou como tratamento, mas não é adequada para administração em animais com 

diarreia há mais de 24h ou em animais debilitados. Nos EUA a sua comercialização não é 

permitida devido à sua eficácia controversa e à toxicidade associada à sobredosagem. (94) A 

dose tóxica é o dobro da dose recomendada e os tratamentos devem ter a duração de 7 dias 

consecutivos, sendo difícil de concretizar o plano de tratamento e administração da dose 

recomendada, por exemplo, nos casos de animais de carne que se mantêm com as 

progenitoras. Esta opção não previne nem trata completamente a doença, tem apenas um 

efeito de redução na excreção do número de oocistos e encurtamento do período de diarreia. 

(94) 

Antibióticos do grupo dos macrólidos e aminoglicosídeos, de largo espetro de ação, 

nomeadamente a paramomicina (também designada como aminosidina), apresenta eficácia 

ao nível da excreção, sinais clínicos e mortalidade em vitelos e cordeiros, contudo esta 

molécula não está registada para utilização nestas últimas espécies. (95) A paramomicina é 

pouco absorvida pelo trato gastrointestinal sendo por este motivo bem tolerada pelos vitelos. 

(96) 

Os coccidiostáticos foram moléculas igualmente testadas em vitelos contra Cryptosporidium 

spp., tal como o decoquinato, mas a sua eficácia na redução da excreção de oocistos foi 

igualmente limitada. (97)  

Em medicina humana, está comercializada a nitazoxanida para o tratamento da 

criptosporidiose, tendo também sido testada a sua eficácia em vitelos segundo um estudo 

realizado por Ollivett et al. (98), em que foi observada uma diminuição da duração na excreção 

e menor gravidade das diarreias no grupo sujeito a tratamento, durante 5 dias numa dosagem 

de 3 g/dia.  

Segundo estudos mais recentes, os inibidores das proteínas quinases cálcio-dependentes 

(“bumped kinase inhibitors”) surgem como potenciais alvos para o tratamento da 

criptosporidiose bovina e outras protozooses. Segundo um estudo in vivo descrito por 

Schaefer et al. (99), a administração destes inibidores resultou na diminuição da diarreia, 

melhoria do “score fecal” e menor carga parasitária excretada no grupo tratado.  
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O desenvolvimento de vacinas para o tratamento da criptosporidiose está em curso, com 

recurso a oocistos de C. parvum não infetantes (irradiados com radiação gama e liofilizados), 

têm vindo a ser testadas em vitelos, com eficácia nos animais vacinados, observando-se uma 

menor incidência de diarreia e menor excreção do parasita. (100)  

A vacinação das progenitoras torna-se igualmente um foco na investigação, visto a 

imunização dos vitelos não ser suficientemente eficaz e não ser atempada, devido ao facto 

de a infeção ocorrer logo na primeira semana de vida. A estratégia é baseada na 

administração de uma proteína recombinante de C. parvum, de forma a estimular a produção 

de anticorpos contra o parasita e desta forma, os anticorpos estarem presentes no colostro. 

(101) Apesar dos estudos com eficácia demonstrada, colocam-se problemas de eficácia 

aquando aplicadas na prática, havendo uma necessidade de ser realizados mais estudos de 

campo para se avançar para a comercialização.  

Perante as opções de tratamento atualmente existentes, o controlo da doença passa por 

investir na identificação e minimização dos fatores de risco. Segundo Da Waele et al. (102) 

uma análise dos fatores de risco na exploração é essencial para a correção de práticas e 

criação de novas estratégias de forma a diminuir a carga parasitária presente na exploração, 

nomeadamente ao nível da higiene das instalações e material de alimentação; administração 

apropriada de leite e colostro e ordem pela qual os animais são tratados diariamente. (102) 

Uma ordem no maneio dos vitelos deve ser estabelecida de forma a evitar a transmissão 

mecânica do agente, por exemplo perante animais doentes, estes devem ser os últimos a ser 

manipulados. Assim como os animais mais velhos devem igualmente ser os últimos, devido 

aos animais mais novos, apresentarem um maior risco de infeção. (59) 

A introdução de novos animais numa exploração tem riscos sanitários associados, perante a 

inclusão de animais previamente infetados com Cryptosporidium spp., induz a introdução do 

agente na exploração ou traduz-se num aumento da carga parasitária pré-existente, sendo 

que os animais após compra devem ser isolados e rastreados. (102) 

Como anteriormente referido, a higienização dos espaços ocupados pelos animais e 

maternidades é fundamental, mas insuficiente por si só, sendo a desinfeção imperativa para 

que ocorra a inativação dos oocistos. Cryptosporidium parvum apresenta resistência a 

desinfetantes à base de cloro, hipoclorito de sódio e etanol, presentes numa grande variedade 

de produtos desinfetantes habitualmente utilizados neste setor. Apenas a aplicação de 

desinfetantes à base de amónia, peróxido de hidrogénio demonstram uma maior eficácia na 

inativação dos oocistos de Cryptosporidium parvum. A utilização de águas de lavagem a 

elevadas temperaturas seguida de uma boa secagem dos pavimentos, apresentam 

igualmente eficácia visto os oocistos serem suscetíveis à inativação a temperaturas inferiores 

a -20º C e superiores a 60º C (36).  
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2. Objetivos  

Este estudo realizado teve como objetivos principais:  

a) Avaliar a prevalência e quantificar Cryptosporidium spp. em vitelos com idades entre 

o 7º e o 15º dia, pertencentes a seis explorações leiteiras. 

b) Analisar indicadores de saúde de forma a comparar os sinais clínicos com a 

positividade ao agente. 

Adicionalmente, além dos objetivos principais, o estudo teve como objetivos secundários 

avaliar o impacto do alimento complementar mineral Nova Calforce® na excreção de 

Cryptosporidium spp. e inferir as práticas de maneio instituídas nas explorações que 

promovem a infeção.  
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3.   Materiais e Métodos 

3.1.   Trabalho de Campo  

3.1.1.  Casuística e critérios de seleção das explorações em estudo 

O presente estudo foi realizado durante o estágio no âmbito da área clínica de Grandes 

Animais, acompanhada pelo Dr. Nuno Tavares, em que as amostras foram recolhidas no 

período compreendido entre o dia 5 de fevereiro e o dia 19 de abril de 2018. A população em 

estudo caracterizou-se por 106 vitelos pertencentes a 6 explorações intensivas de bovinos de 

leite constituídas por fêmeas de raça Holstein-Frísia, localizadas na zona litoral do Norte e 

Centro do país. O número de animais que fizeram parte dos grupos em estudo, dependeu do 

número de vitelos nascidos nas explorações durante este período. 

 

A seleção das explorações em estudo foi realizada com o consentimento dos proprietários e 

com base no historial clínico significativo de diarreias neonatais. Contudo, durante o período 

do estudo, não foram administrados antimicrobianos ou antiprotozoários com espetro de ação 

para o parasita, nomeadamente Gabrocol® e Parofor® (paramomicina), Halocur® 

(halofuginona) como forma de tratamento ou profilática. Em caso de utilização de outro tipo 

de antimicrobiano (por exemplo marbofloxacina) era reportado e registado. 

 

Figura 10- Localização geográfica das explorações onde foram realizadas as colheitas 
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3.1.2. Caraterização do ensaio com o alimento complementar mineral 

Nova Calforce® 

Neste ensaio, em cada exploração foram constituídos dois grupos distintos: grupo controlo 

(alimentado com leite ou colostro sem qualquer tipo de aditivo) e grupo sujeito a tratamento 

(alimentado com leite ou colostro com adição do alimento complementar mineral Nova 

Calforce® em cada refeição (Novadan, Dinamarca) durante um período mínimo de 7 dias. A 

proporção adicionada ao leite era de 15 ml de Nova Calforce® por litro de leite/colostro.  

Foi definido que todos os vitelos nascidos a partir da data de início do estudo fariam parte 

deste e o leite suplementado, seria administrado a vitelo sim, vitelo não, no período entre o 

nascimento e a data de recolha da amostra.  

A composição detalhada deste produto é reservada ao fabricante, estando apenas disponível 

informação de que na sua composição faz parte o sulfato de cálcio dihidratado e sulfato de 

cálcio anidro (concentração total de 1,3% de cálcio). 

Segundo ensaios facultados pela Novadan, a ação bactericida in vitro, nomeadamente contra 

Staphylococcus aureos, entre outras bactérias presentes em leites mamíticos ou de 

desperdício, foi demonstrada numa concentração de Nova Calforce® igual ou superior a 1,5%.  

A eficácia in vitro foi igualmente demonstrada para Cryptosporidium parvum, por estudos 

realizados por um laboratório certificado, tendo-se verificado uma resposta dependente da 

dose, em que a quantidade do parasita diminuía com o tempo de exposição ao produto.  

Foram comunicadas e entregues por escrito aos proprietários, todas as instruções práticas 

para a correta adição do alimento complementar mineral, de forma a garantir a correta 

imiscibilidade do produto no leite ou colostro. 

 

Tabela 3- Números totais de amostras recolhidas nas seis explorações em estudo. 

Exploração Número de amostras recolhidas 

E1 39 

E2 24 

E3 4 

E4 17 

E5 5 

E6 12 

 Total 101 
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3.1.3.   Inquéritos de exploração  

Através da aplicação de um inquérito a cada exploração, foi possível reunir informação sobre 

as práticas de maneio implementadas por cada exploração e correlacioná-las com os 

resultados da positividade e excreção de Cryptosporidium spp.. Além do que permite uma 

reflexão e abordagem por parte do médico-veterinário em conjunto com os produtores, de 

forma a encontrar melhores estratégias de maneio; minimizar o risco de infeção e a carga 

parasitária e sensibilizar para a utilização de antimicrobianos de forma profilática por parte 

dos produtores (ANEXO 1). 

Os objetivos principais deste inquérito foram avaliar o tipo de infraestruturas, hábitos de 

higienização dos espaços ocupados pelos vitelos, caracterização das diarreias e controlo das 

mesmas, bem como os princípios ativos administrados aquando na sua presença e se usados 

de forma profilática, hábitos na administração de colostro, tipo de alimentação e origem da 

água fornecida aos animais. 

 

3.1.4.   Colheita e armazenamento das amostras 

As amostras utilizadas para este estudo foram obtidas a partir de vitelos com idades 

compreendidas entre os 7 e os 15 dias, por recolha direta a partir da ampola rectal para 

frascos esterilizados, utilizando um termómetro para avaliação da temperatura corporal. De 

forma a evitar contaminação cruzada, a desinfeção do termómetro era realizada entre todas 

as recolhas, assim como a utilização de luvas descartáveis. Os frascos de recolha 

esterilizados eram previamente marcados com o número do brinco do animal, ou se na sua 

ausência, era criado um código único para a amostra.  

Após a recolha, atendendo às fezes recolhidas e às presentes nas camas dos animais, 

procedeu-se à avaliação do “score” fecal de cada animal, segundo a escala de Wisconsin-

Madison (ANEXO 2), em que dos vários parâmetros clínicos que avalia, a consistência fecal 

representa-se numa escala de 0 a 3, sendo o score 0 associado a fezes normais, sólidas, e 

com um score de 3, fezes completamente líquidas, diarreicas.   
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Tabela 4- Sistema de classificação do score fecal das amostras recolhidas (Adaptado do “Calf Health 
Scoring Chart” da Universidade de Wisconsin-Madison – ANEXO 2) 
 

Score Fecal Consistência 

0 Normais, firmes 

1 Fezes pastosas, espalham-se ligeiramente 

2 Fezes semi-pastosas, espalham-se mas mantêm-se no topo da cama 

3 Fezes líquidas que atravessam o material da cama 

 

 

Uma vez colhidas, as amostras foram mantidas a uma temperatura de 4ºC, sem adição de 

conservantes e entregues no Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Coimbra para posterior análise.  

No momento da recolha, era recolhida a seguinte informação numa folha de registo: data de 

nascimento, número da progenitora, número do vitelo, sexo, viteleiro onde este se encontrava, 

grupo de estudo (controlo/tratamento), data da recolha, temperatura corporal no momento da 

recolha, “score” fecal e observações (todas as alterações observadas pelo produtor e/ou 

administração de antibióticos ou anti-inflamatórios). No caso de aplicação de antibióticos com 

possível ação sobre Cryptosporidium spp., os animais foram excluídos do estudo. Para a 

identificação do animal utilizou-se o número do brinco do animal e em caso de ausência, era 

associado um código único.  

As recolhas das amostras, realizaram-se uma só vez por animal, entre o 7º e o 15º dia de 

vida, visto a excreção de Cryptosporidium spp. ser maior neste período (30, 80). 
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3.2. Trabalho laboratorial  

3.2.1.    Caraterização e processamento das amostras 

Todas as amostras foram feitas em duplicado de forma a poderem ser congeladas (a uma 

temperatura de -22ºC). Para cada amostra preparou-se um tubo com 1g de fezes com 500 μl 

de etanol a 96%.  

Para a extração de ADN, partiu-se de uma quantidade de 0,1g de fezes independentemente 

da sua consistência sólida ou líquida.  

 

3.2.2.    Extração de ADN 

O ADN genómico foi extraído das amostras utilizando o kit NZY Tissue gDNA Isolation kit 

(Nzytech). Primeiramente, segundo as instruções do fornecedor (Figura 11), na fase de pré-

lise, à quantidade de 0,1 g de fezes previamente pesada, adicionou-se 180 μl de tampão NT1, 

25 μl da solução de Proteinase K, 20 μl de uma solução de polivinilpirrolidona a 10%, e por 

último as pérolas de vidro. A mistura foi agitada no vortex durante 1 hora e incubada a 56 ͦ C. 

Durante a incubação as amostras voltam a ser agitadas no vortex.  

 

 

Após a incubação, as amostras foram agitadas no vórtex, e adicionou-se 200 μl de tampão 

NL à amostra, seguida de agitação durante 10 segundos. Posteriormente, 210 μl de etanol 

absoluto foi adicionado ao lisado e imediatamente homogeneizado no vórtex.  

O lisado foi transferido para uma coluna NZYspin Tissue Column, previamente introduzida 

num tubo coletor de 2 ml e centrifugado durante 1 minuto a 12 000 rpm (rotações por minuto). 

O filtrado do tubo coletor foi descartado e é novamente recolocado, introduzindo-se a coluna, 

sendo novamente centrifugado durante 2 minutos a 12 000 rpm, de forma a promover a 

Figura 11- Etapas da pré-lise de preparação da amostra, para rebentamento da parede dos oocistos 
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secagem da membrana de sílica. Por último, coluna foi transferida para um tubo de 

microcentrífuga e foi adicionado 100 μl do tampão NE, diretamente sobre a membrana da 

coluna. A coluna foi incubada à temperatura ambiente durante 1 minuto e subsequentemente 

centrifugada a 12.000 rpm durante 2 minutos de forma a promover a eluição do ADN. Por 

último, a coluna descartada e o ADN purificado foi armazenado a -4ºC. 

 

 

Figura 12-  Esquema geral dos procedimentos de extração de ADN. Esquema adaptado, disponível 
em: https://www.nzytech.com/products-services/genomic-dna-purification/mb135/ 

 

3.2.3.    Nested-PCR  

A técnica de nested-PCR descrita por Xiao et al. (103) traduz-se na amplificação do gene da 

subunidade menor 18S do ARN ribossomal (ssu rRNA) de Cryptosporidium spp.. O ADN 

extraído foi primeiramente analisado através da técnica de nested-PCR, onde é amplificado. 

Na análise de nested-PCR, ocorrem duas amplificações, uma primeira amplificação em que 

obtemos um produto de PCR com 1,325 pb e seguidamente, a segunda amplificação do 

mesmo fragmento que permite a obtenção de um fragmento de 825 pb. Sendo este último 

fragmento obtido, específico para as diferentes espécies de Cryptosporidium spp.. Para a 

primeira amplificação foram utilizados os oligonucleótidos Crypto 18SF1 e Crypto 18SR1 e 

para a segunda, os oligonucleótidos Crypto 18SF2 e Crypto 18SR2. As duas reações de 

amplificação foram executadas para um volume final de 20 μl, contendo para a primeira 

reação contendo 10 μl de DFS Mastermix (Bioron), 1 μl de cada oligonucleótido (18SF1 e 

18SR1) numa concentração de 10 μM, 3 μl de albumina de soro bovino (BSA) e 5 μl do ADN 

previamente extraído. Para a segunda reação, foi adicionado 10 μl de DFS Mastermix, 1 μl de 

cada oligonucleótido (18SF2 e 18SR2), 3 μl de BSA, 4 μl de água estéril e 1 μl do produto 

amplificado na primeira reação de PCR. Homogeneizou-se o conteúdo do tubo, e colocou-se 

num termociclador (Biorad Laboratories). Na primeira reação de PCR as condições de 

amplificação foram: um ciclo de desnaturação inicial de 94°C durante 3 minutos; 35 ciclos de 
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amplificação a 94°C durante 45 segundos, 59°C durante 45 segundos e 72°C durante 60 

segundos; seguidos de um ciclo final de 7 minutos a 72ºC. Na segunda reação de amplificação 

foi realizado um ciclo de desnaturação inicial de 94°C durante 3 minutos; 40 ciclos de 

amplificação a 94°C durante 30 segundos, 58°C durante 90 segundos e 72°C durante 1 

minuto; seguidos de um ciclo final de 7 minutos a 72ºC. Na segunda reação de amplificação 

usou-se um ciclo de desnaturação inicial de 94°C durante 3 minutos; 40 ciclos de amplificação 

a 94°C durante 30 segundos, 58°C durante 90 segundos e 72°C durante 1 minuto; seguidos 

de um ciclo final de 7 minutos a 72ºC.  

 

Tabela 5- Oligonucleótidos sintéticos (“primers”) utilizados na deteção de Cryptosporidium spp. para a 
reação de nested-PCR (103). 

Oligonucleótido Gene Sequência (5’-3’) 

Crypto18SF1 

ssu rRNA 

TTCTAGAGCTAATACATGCG 

Crypto18SF2 GGAAGGGTTGTATTTATTAGATAAAG 

Crypto18SR1 CCCTAATCCTTCGAAACAGGA 

Crypto18SR2 AAGGAGTAAGGAACAACCTCCA 

 

 

Em cada reação foi preparado um controlo negativo (água) e um controlo positivo (ADN de 

Cryptosporidium spp.), sendo este ADN extraído de uma amostra de oocistos presente na 

faculdade, enviada pela INI/FIOCRUZ (Brasil). Estes controlos acompanharam todas as 

reações de PCR em conjunto com as amostras.  
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Tabela 6- Proporções dos constituintes da solução para análise das amostras submetidas à reação de 
nested-PCR. 

Reagentes 

Volume utilizado (μl)   

1ª Reação 2ª Reação 

DFS Mastermix 10 10  

Água Estéril - 4  

BSA 3 3  

Oligonucleótido 18SF1 (10 μM) 1 -  

Oligonucleótido 18SF2 (10 μM) - 1  

Oligonucleótido 18SR1 (10 μM) 1 -  

Oligonucleótido 18SR2 (10 μM) - 1  

ADN (amostra) 5 1  

Volume final (μl) 20 20  

 

Para observação dos fragmentos de ADN amplificados no nested-PCR, foram realizadas 

eletroforeses em gel de agarose, sendo que 15 μl da solução de produto amplificado foram 

misturados com 3 μl de uma solução aquosa de azul de bromofenol e foram aplicados nos 

poços do gel de agarose constituído por Tris base ácido bórico e EDTA (TBE) com brometo 

de etídio (0,5 μg/ml). Em cada série de eletroforeses realizadas, em conjunto com as 

amostras, foi adicionado o controlo positivo e negativo e para comparação do tamanho dos 

fragmentos amplificados, foi utilizado um padrão de ADN adequado (NzyDNA Ladder VI, 

Nzytech). As migrações eletroforéticas foram realizadas nas condições de 100V durante 

aproximadamente 90 minutos, em tampão de corrida TBE 1X. Cada gel foi visualizado e 

fotografado (Uvitec, Uvisave), sobre luz ultravioleta utilizando um transiluminador (Vilbert 

Lourmat).  

 

3.2.4.    Sequenciação 

Os produtos de amplificação resultantes da segunda reação de nested-PCR de seis amostras, 

foram purificados utilizando o kit ExoProStar 1-Step Enzymatic PCR and Sequencing (GE 

Healthcare), segundo as instruções do fabricante.  
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3.2.5.    PCR quantitativo em tempo real  

As amostras congeladas com o ADN previamente extraído, foram submetidas à análise por 

qPCR onde foi amplificado o fragmento de 315pb do gene 18S rDNA, descrito previamente 

por Lalonde e Gajadhar (104). A amplificação foi realizada utilizando os oligonucleótidos 

Crypto F e Crypto R e apresenta um pico de “melting” de 82  ͦC (Tabela 7). 

Para cada reação de amplificação com volume final de 25 μl, foram adicionados 12,5 μl de RT 

HS-PCR Mix EvaGreen® (A&A Biotechnology), 1 μl do oligonucleótidos Crypto F (10 μM) e 1 

μl do oligonucleótido Crypto R (10 μM), 1 μl do ADN extraído e 9,5 μl de água estéril (Tabela 

8). As reações de amplificação do qPCR foram realizadas no termociclador CFX96 Real-Time 

System C1000 (Bio-Rad Laboratories) e os resultados processados através do programa Bio-

Rad CFX Manager (Bio-Rad Laboratories). As condições de amplificação foram as seguintes: 

desnaturação inicial a 95  ͦC por 3 min, seguidos de 40 ciclos de amplificação a 55  ͦC durante 

30 segundos. Para obtenção da curva de “melting”, no final de cada reação houve um aumento 

da temperatura de 5  ͦC a cada 5 segundos até alcançar os 95  ͦC, obtendo-se um sinal de 

fluorescência a cada aumento de temperatura. 

 

Tabela 7- Oligonucleótidos sintéticos usados para deteção de Cryptosporidium para a reação de PCR 
quantitativo em tempo real. F, "forward"; R de "reverse" 

Oligonucleótido Gene Sequência (5’-3’) 

Pico de 

“melting” 

Crypto F 
18S rRNA 

AGT GAC AAG AAA TAA CAA TAC AGG 
82 ͦ C 

Crypto R CCT GCT TTA AGC ACT CTA ATT TTC 

 

 

Tabela 8- Proporções dos constituintes da solução para análise das amostras submetidas à reação de 
PCR quantitativo em tempo real (qPCR) (104) 

Reagentes Volume utilizado (μl) 

RT HS-PCR Mix EvaGreen 12,5 

Água Estéril 9,5 

Oligonucleótido Crypto F (10 μM) 1 

Oligonucleótido Crypto R (10 μM) 1 

ADN (amostra) 1 

Volume final 25 μl 
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Todas as amostras e controlos, foram realizados em duplicado e os controlos incluídos em 

cada reação de qPCR, nomeadamente controlos positivos com várias concentrações de ADN 

de Cryptosporidium e um controlo negativo (água). As diferentes diluições de ADN de 

Cryptosporidium que deram origem aos diferentes controlos, foram obtidas a partir de uma 

amostra de referência de oocistos enviada pela INI/FIOCRUZ (Brasil) e encontravam-se nas 

seguintes diluições: 1:10, 1:100, 1:1.000, 1:10.000, 1:100.000. Os controlos mantêm a 

composição da solução utilizada, contudo em vez de 1 μL de amostra, inclui-se 1 μL do 

controlo positivo (obtido a partir da amostra de referência) ou água, no caso do controlo 

negativo.  

As diluições obtidas a partir da amostra de referência, permitiram a obtenção de uma curva 

de calibração, com a qual posteriormente irá permitir calcular quantidade de ADN presente na 

amostra.  

As placas de 96 poços eram ocupadas parcialmente, sendo as colunas e linhas externas 

sujeitas a maior influência da temperatura e de forma a não enviesar os resultados, estes 

poços mais externos da placa não foram utilizados.  

 

3.2.6. Limite de deteção da técnica de nested-PCR e qPCR  

Os limites de deteção para Cryptosporidum spp. na técnica de nested-PCR e qPCR a partir 

do controlo positivo (INI Crypto) utilizado neste estudo, foram previamente demonstrados por 

Pereira (105), sendo o limite de deteção para o qPCR de um oocisto e na técnica de nested-

PCR de cem oocistos.  

 

 

3.3. Análise Estatística 

Toda a informação recolhida foi organizada em tabelas com recurso ao software Excel® 2016, 

que possibilitou o posterior processamento estatístico através do programa SAS 2017 (107). 

Em todas as análises de variância foram considerados como valores com significância 

estatística aqueles com valor p < 0,05. 
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4.  Resultados  

4.1.  Deteção de Cryptosporidium spp. por nested-PCR e 

qPCR  

Todas as amostras que foram sujeitas à extração previamente descrita, foram analisadas pelo 

método de deteção de nested-PCR e numa segunda fase sujeitas à quantificação por qPCR. 

 

4.1.1.  Detecção por nested-PCR  

Para visualização dos fragmentos amplificados, foram colocadas as amostras, controlos e 

padrão no gel de eletroforese, a uma voltagem de 100 V, aguardando-se a migração do ADN 

(migra até aos 850 pb).  

 

 

Figura 13.Tina de eletroforese, onde é colocado o gel de agarose inoculado com as amostras e 
controlos, nas condições de 100V durante aproximadamente 90 minutos, em tampão de corrida TBE 

1X. 
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Figura 14. Traniluminador de luz UV, utilizado para visualização das bandas resultantes da separação 
eletroforética dos fragmentos amplificados 

 

Com base na fluorescência das bandas, resultante da amplificação dos fragmentos de 825 pb 

do gene ssu rRNA de Cryptosporidium spp., foi feita uma escala classificação semiquantitativa 

com três “scores” (+/++/+++) de forma a comparar intensidades de fluorescência e 

consequentemente diferentes quantidades de amplicão. As seguintes figuras apresentam e 

exemplificam alguns dos resultados obtidos:  

 

 

Figura 15. Resultados da separação eletroforética em gel de agarose 2% e com brometo de etídio 
dos produtos do nested-PCR do gene ssu rRNA de Cryptosporidium spp. 1: marcador de massa 

molecular NzyDNA Ladder VI (Nzytech); 2: amostra classificada segundo a banda em positiva +: 3: 
amostra positiva +; 4: amostra positiva +; 5: amostra positiva ++; 6: amostra positiva +; 7: amostra 

positiva +++; 8: amostra positiva +++ 
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Figura 16-Resultados da separação eletroforética em gel de agarose 2% e com brometo de etídio dos 
produtos do nested-PCR do gene ssu rRNA de Cryptosporidium spp.; 1- marcador de massa 

molecular NzyDNA Ladder VI (Nzytech); 2- amostra classificada segundo a banda em positiva +++; 3-
amostra positiva +++; 4-amostra positiva +++; 5-amostra positiva ++; 6-amostra positiva ++; 7-

amostra negativa; 8-amostra positiva +++ 

 

 

Figura 17- Resultados da separação eletroforética em gel de agarose, 2% e com brometo de etídio 
dos produtos do nested-PCR do gene ssu rRNA de Cryptosporidium spp.. 1- marcador de massa 

molecular NzyDNA Ladder VI (Nzytech); 2- amostra classificada segundo a banda, em positiva ++; 3-
amostra positiva +++; 4-amostra positiva +++; 5-amostra positiva +++; 6-amostra positiva +++; 7- 

amostra positiva ++; 8-amostra positiva + 
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Tabela 9- Resultados semiquantitativos do ensaio por nested-PCR. 

Exploração 
Resultados semiquantitativos por nested-PCR 

Negativo + ++ +++  

E1 10/39 12/39 9/39 8/39  

E2 6/24 5/24 7/24 6/24  

E3 ¼ 2/4 1/4  0/4  

E4 2/17 7/17 2/17 6/17  

E5 1/5 2/5 2/5 0/5  

E6 0/12 2/12 4/12 6/12  

 

A prevalência média obtida pela técnica de nested-PCR foi de 81,4% e os resultados 

discriminados por exploração encontram-se resumidos na Tabela 10. 

4.1.1.1. Identificação de Cryptosporidium spp. por sequenciação 

Procedeu-se à purificação e sequenciação dos produtos resultantes da reação de nested-

PCR de seis amostras. O alinhamento das sequências nucleotídicas do fragmento de 315 pb 

apresentou homologia superior a 97% com Cryptosporidium parvum nas amostras 

sequenciadas. De forma a comparar as sequências nucleotídicas obtidas com as sequências 

de Cryptosporidium spp. disponíveis no GenBank, foi utilizado o programa BLAST. (106) No 

ANEXO 3 é apresentado o alinhamento múltiplo de fragmentos de sequências do gene 18S 

rDNA, da amostra 6858 da exploração E1.  

 

4.1.2.  Deteção e quantificação por qPCR  

A aplicação do método de qPCR para a deteção de Cryptosporidium spp. segue os princípios 

descritos por Lalonde et al. (104), com a aplicação do método de fluorescência SYBR Green.  

O método descrito tem como alvo o gene ssu rRNA de forma a detetar todas as espécies do 

género Cryptosporidium. É observada a amplificação dos fragmentos de ADN do gene 18S 

rDNA que possuem um pico de “melting” de aproximadamente 82°C (Gráfico 1 e 2).  
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Gráfico 1- Curvas de amplificação obtidas pela técnica de qPCR. Cada linha com origem no eixo das 

abcissas, corresponde à amplificação de uma amostra. Neste ensaio correram 24 amostras em 
duplicado da exploração E2. 

 

Gráfico 2- Curvas de “melting” obtidas pela técnica de qPCR, do gene 18S rDNA de Cryptosporidium 
spp., onde se destaca o pico de “melting” a aproximadamente 80 ºC. Cada linha corresponde a uma 

amostra; neste ensaio correram 24 amostras em duplicado referentes à exploração E2. 

 

A prevalência média obtida pela técnica de qPCR foi de 87,1% e os resultados discriminados 

por exploração encontram-se resumidos na Tabela 10. 

De forma a realizar a quantificação absoluta da quantidade de oocistos presentes nas 

amostras, foi traçada uma curva padrão (Gráfico 3) obtida a partir de amostras padrão de 

concentração conhecida. 
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Gráfico 3- Curva padrão originada a partir dos valores de Cq e fluorescência de amostras padrão. 
Uma amostra de oocistos de Cryptosporidium spp. com concentração inicial conhecida (INI Crypto), 

foi sujeita a várias diluições (1:10, 1:100, 1:1.000, 1:10.000) que deram origem às diferentes amostras 
padrão. 

 

 

 

Tabela 10- Prevalências obtidas pela técnica de nested-PCR e qPCR nas diferentes explorações. 

Exploração 
nested-PCR qPCR 

N.º positivos/n.º amostras (%) 

E1 29/39 (74,4%) 32/39 (82,1%) 

E2 18/24 (75%) 22/24 (91,7%) 

E3 3/4 (75%) 3/4 (75%) 

E4 15/17 (88,2%) 16/17 (94,1%) 

E5 4/5 (80%) 4/5 (80%) 

E6 12/12 (100%) 12/12 (100%) 
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Gráfico 4- Número de casos positivos a Cryptosporidium spp. detetados pelas técnicas de nested-
PCR e qPCR nas diferentes explorações. 

 

 

 

Tabela 11- Valores máximos, mínimos e médios de oocistos excretados/g de fezes (ooc/g de fezes) de 
acordo com os resultados obtidos da quantificação pela técnica de qPCR. 

Exploração Mínimo Média Máximo Desvio Padrão 

E1 0 1,82x108 6,92x109 1,11x109 

E2 0 1,44x108 2,61x109 5,38x108 

E3 0 2,96 7,80 3,62 

E4 0,78 2,03x108 1,12x109 3,8x108 

E5 0 7,65x105 3,83x106 1,71x106 

E6 10,9 2,71x107 2,52x108 7,18x107 
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4.1.3.  Avaliação do impacto do alimento complementar mineral Nova 

Calforce® 

4.1.3.1. Positividade a Cryptosporidium spp., morbilidade e 

terapêutica nos diferentes grupos  

Tabela 12- Prevalência, morbilidade e terapêutica adjuvante instituída na exploração E1 de acordo 
com os grupos de estudo. 

 Nova Calforce Controlo Total 

Nº % Nº % Nº % 

Positivo a Cryptosporidium spp. 15 83,3 17 81 32 82 

Ocorrência hipertermia 1 5,6 0 0 1 2,6 

Ocorrência diarreia 4 22,2 4 19 8 20,5 

Aplicação terapia adjuvante 0 0 0 0 0 0 

Total 18 46,2 21 53,4 39 100 

 

 

Tabela 13- Prevalência, morbilidade e terapêutica adjuvante instituída na exploração E2 de acordo 
com os grupos de estudo. 

 Nova Calforce Controlo Total 

Nº % Nº % Nº % 

Positivo a Cryptosporidium spp. 12 92,3 10 91 22 91,6 

Ocorrência hipertermia 4 30,8 0 0 4 16,7 

Ocorrência diarreia 3 23 1 9 4 16,7 

Aplicação terapia adjuvante 3 23 0 0 3 12,5 

Total 13 54,1 11 45,8 24 100 
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Tabela 14- Prevalência, morbilidade e terapêutica adjuvante instituída na exploração E4 de acordo 
com os grupos de estudo. 

 Nova Calforce Controlo Total 

Nº % Nº % Nº % 

Positivo a Cryptosporidium spp. 7 87,6 9 100 16 94,1 

Ocorrência hipertermia 0 0 1 11,1 1 5,9 

Ocorrência diarreia 5 62,5 2 22,2 6 35,3 

Aplicação terapia adjuvante 0 0 2 22,2 2 11,8 

Total 8 47,1 9 52,9 17 100 

 

 

Tabela 15- Prevalência, morbilidade e terapêutica adjuvante instituída na exploração E6 de acordo 
com os grupos de estudo. 

 Nova Calforce Controlo Total 

Nº % Nº % Nº % 

Positivo a Cryptosporidium spp. 6 100 6 100 12 100 

Ocorrência hipertermia 1 16,7 0 0 1 8,3 

Ocorrência diarreia 5 83,3 6 100 11 91,7 

Aplicação terapia adjuvante 1 16,7 0 0 1 8,3 

Total 6 50 6 50 12 100 

 

 

Os resultados das explorações E3 e E5 não foram apresentados neste subtópico, devido à 

baixa amostragem obtida relativamente aos animais sujeitos a tratamento (n=1). 
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4.1.3.2. Avaliação do impacto do alimento complementar mineral 

Nova Calforce® na excreção de Cryptosporidium spp. 

De forma a avaliar a distribuição de probabilidade associada a uma distribuição normal testou-

se a normalidade dos resultados obtidos da excreção de oocistos logaritmizada, recorrendo 

aos procedimentos do PROC UNIVARIATE do programa SAS. 

 

 

Gráfico 5- Distribuição do Log (oocistos excretados) das amostras recolhidas 

 

Os valores de Log (quantidade de oocistos) foram submetidos a uma análise de variância com 

os procedimentos PROC GLM do programa SAS (107). Utilizou-se um modelo que incluía as 

variáveis exploração e tratamento (com ou sem Nova Calforce®).  

Apenas o efeito da exploração apresentou significância estatística (p=0,0023) nos valores de 

oocistos excretados. Para o efeito Nova Calforce não apresentou significância estatística na 

excreção do parasita (p=0,2758). 
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Figura 18- Efeito do tratamento na quantidade de oocistos de Cryptosporidium spp. excretados nas 
diferentes explorações 

 

 

Numa segunda fase avaliou-se se as variáveis registadas (sexo, “score” fecal, diarreia e 

hipertermia) influenciaram a quantidade de oocistos excretados, utilizando os procedimentos 

GLM Procedure. Verificou-se que as associações com o sexo (p=0,1039), “score” fecal 

(p=0,9082), presença de diarreia (p=0,8727) e hipertermia (p=0,5822) não são 

estatisticamente significativas, pelo que apresento seguidamente uma análise descritiva dos 

resultados. 
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4.2. Análise descritiva dos resultados 

4.2.1.  Frequência de positivos obtidos em função do sexo 

Das amostras positivas para Cryptosporidium spp., 37% (33/89) eram fêmeas e 63% (56/89) 

machos. A amostragem consistiu de um total de 39 fêmeas (38,6%) e 62 machos (61,4%). 

 

Tabela 16- Números e percentagens de positivos a Cryptosporidium spp. em função do sexo dos vitelos 

 

 

 

 

 

  

 Fêmea Macho Total 

Nº % Nº % Nº % 

Positivo a Cryptosporidium spp. 33 37 56 63 89 100 

Total 39 38,61 62 61,39 101 100 

37%

63%

Fêmea Macho

Gráfico 6- Percentagens de positivos a Cryptosporidium spp. em função do sexo dos vitelos 
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4.2.2.  Frequência de positivos em função do “score” fecal 

A Tabela 17 e o Gráfico 7, representam a distribuição dos “scores” fecais dos animais positivos 

e negativos a Cryptosporidium spp.  

 

Tabela 17- Distribuição no número dos positivos segundo o “score” fecal. 

 

 

Gráfico 7- Percentagens dos “scores” fecais dos animais positivos e negativos a Cryptosporidium spp. 

 

De forma a estudar a associação entre a positividade de Cryptosporidium spp. e o “score” 

fecal foi aplicado um modelo linear generalizado (procedimento GLM do programa SAS) 

tendo-se obtido diferenças significativas (p= 0.0195).  

 
Tabela 18- Associação entre os valores de positividade a Cryptosporidium spp. obtidos e o “score” 
fecal. 

Cryptosporidium spp. Frequência %  Média Score Fecal Desvio Padrão p-valor 

Positivo 89 88,1  1,81 0,08 
0.0195 

Negativo 12 11,9  1,25 0,22 
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Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Positivo a Cryptosporidium spp. 3 3,4 27 30,3 43 48,3 16 18 89 100 

Negativo a Cryptosporidium spp.  1 8,3 8 66,7 2 16,7 1 8,33 12 100 

Total 4 3,96 35 34,65 45 44,55 17 16,83 101 100 
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4.2.3. Frequência na ocorrência de diarreia  

Além dos animais que apresentaram um quadro de diarreia no momento da recolha, 

classificados com “score” fecal 3, houve outros casos reportados pelos produtores, de terem 

ocorrido anteriormente à recolha episódio(s) de diarreia, tendo sido registados, totalizando-se 

um valor de 30 animais que apresentaram um quadro de diarreia.  

 

Tabela 19- Número e percentagens de animais positivos a Cryptosporidium spp. em função da 
ocorrência de episódios de diarreia 

 

 

 

 

 

 

  

 Ocorrência de diarreia Total 

Nº % Nº % 

Positivo a Cryptosporidium spp. 23 25,8 89 100 

Total 30 29,7 101 100 

26%

74%

Com episódio de diarreia Sem episódio

Gráfico 8- Percentagens de positivos a Cryptosporidium spp. em função da ocorrência 
de episódios de diarreia 
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4.2.4.   Frequência na ocorrência de hipertermia  

Dos 89 animais positivos a Cryptosporidium spp., seis animais apresentaram uma 

temperatura corporal entre 39,2 e 39,4º C e oito animais apresentaram hipertermia com uma 

temperatura igual ou superior a 39,5º C. 

 

 

 

4.3. Inquérito de exploração 

De forma a caracterizar as explorações que integraram no estudo, apresento uma breve 

descrição das medidas de maneio adotadas.  

4.3.1.   Imunidade passiva 

O volume de colostro ingerido varia entre as explorações, sendo que na maioria das 

explorações (5/6), o volume administrado foi superior ou igual a 2 litros. A primeira toma foi 

administrada logo que possível, não sendo garantida a administração nas primeiras 6 horas 

de vida, nomeadamente nos casos em que o parto ocorreu durante a noite. A segunda toma 

é sempre realizada nas primeiras 12 horas de vida em todas as explorações. 

Duas das explorações, caso o vitelo não tivesse ingerido voluntariamente o colostro, foi 

utilizado o método de intubação de forma a garantir a transmissão da imunidade passiva.   

  

Gráfico 9 - Percentagens de positivos a Cryptosporidium spp. em função da 
ocorrência de hipertermia 

9%

91%

Com hipertermia Temperatura normal
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4.3.2.    Alimentação e origem da água de abeberamento  

Em todas as explorações em estudo, o leite fornecido às fêmeas era de substituição, contudo 

em três das explorações, os machos eram alimentados com leite materno ou leite mamítico.  

O material utilizado para alimentação, apenas em três das explorações faziam 

simultaneamente a sua lavagem e desinfeção. Apenas numa exploração em particular, cada 

vitelo dispunha do seu balde com tetina, nas restantes geralmente os animais partilhavam o 

material de alimentação.   

Relativamente à água fornecida no abeberamento dos vitelos, apenas numa das explorações, 

a qualidade da água não era controlada. A água era fornecida em baldes individuais 

suspensos aquando viteleiros individuais.  

 

4.3.3.    História de diarreia neonatal e tratamento 

As doenças neonatais referidas como mais frequentes nas explorações antes do início do 

estudo, foram as pneumonias e as diarreias. Sendo as diarreias um problema mais precoce 

apontado como mais frequente nos primeiros 10 dias de vida e as pneumonias apontadas 

para um problema mais tardio, apontado após as 2/3 semanas. Como opções de tratamento 

adjuvante no caso das diarreias neonatais, foram mencionados pelos proprietários a utilização 

de suplementos à base de eletrólitos, vitaminas e glucose; como antibióticos a paramomicina 

e a danofloxacina. A paramomicina foi a primeira opção de tratamento dos proprietários, 

sendo que em duas das explorações, anteriormente ao estudo, era administrada de forma 

profilática.  

 

4.3.4.   Instalações 

4.3.4.1. Alojamento das progenitoras na altura do parto  

Das seis explorações, apenas uma das explorações não tinha um espaço reservado para os 

partos. Os materiais utilizados como cama foram o serrim e maioritariamente a palha. A sua 

desinfeção ocorreu esporadicamente (uma vez por semana ou de 2 em 2 semanas). Uma 

prática transversal a todas as explorações foi a separação do vitelo logo após o nascimento.  
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4.3.4.2. Alojamento e contenção dos vitelos 

Em 83,3% das explorações (5/6), os vitelos eram abrigados em viteleiros mantidos no interior, 

apenas uma das explorações mantinha os viteleiros, num abrigo exterior. Todas as 

explorações utilizavam o sistema de viteleiros individuais, mas duas das explorações, 

possuíam ambos, viteleiros individuais e um parque coletivo, sendo que, quando em grupo, 

os animais possuíam diferentes idades. 

 

4.3.4.3. Tipo de piso e higiene dos alojamentos interiores 

O piso de terra com cama de palha foi o mais representativo em 66,6% das explorações (4/6), 

seguido dos pisos de ripado em ferro e ripado em PVC. As camas eram compostas por palha 

na sua maioria, exceto numa das explorações que os vitelos não dispunham de cama. 

Relativamente à higienização dos alojamentos, a maioria das explorações (5/6) realizava 

muda da cama e apenas uma das explorações não procedia à muda de cama entre vitelos. 

Nos pisos de terra das explorações em estudo, a desinfeção foi realizada com cal.  

 

 

 

Figura 19- Diferentes tipos de piso dos alojamentos individuais de duas explorações do estudo: A- 
Piso de terra com cama de palha, B-Piso de terra com cama de palha (Fotos originais) 
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Figura 20- Diferentes tipos de piso dos alojamentos individuais de duas explorações do estudo: A- 
Piso ripado em PVC, B- Piso ripado em ferro (Fotos originais) 
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5. Discussão   

A prevalência de Cryptosporidium na região centro de Portugal foi anteriormente caracterizada 

por Martins et al. (108), envolvendo 30 explorações e 183 vitelos, em que a prevalência 

encontrada foi de 25% a 100%, destacando-se uma prevalência de 89% em animais com 

idades compreendidas entre 7 e 14 dias de idade. Mendonça et al. (58) registou uma 

prevalência de criptosporidiose de 25,4% em vitelos, em 66 explorações pertencentes à região 

Beira Litoral e Norte. Em Espanha, segundo a prevalência obtida por De la Fuente et al. (33), 

envolvendo um estudo com animais de várias faixas etárias, o grupo de animais com idades 

entre 8 e 14 dias apresentou uma maior prevalência (71,9%).  

No presente estudo, os números registados foram de 75% a 100% para as cinco explorações 

na região centro, 94,1% para a exploração localizada no distrito do Porto, sendo prevalências 

superiores quando comparadas com as de estudos semelhantes. Contudo, Thomson et al. 

(36) realçam que o desenho do estudo e os métodos de deteção utilizados influenciam 

significativamente a prevalência. É importante salientar que, nos estudos anteriormente 

comparados, o método de diagnóstico aplicado foi a microscopia direta, com maior uma maior 

amostragem. Perante um estudo epidemiológico, De Waele et al. (109), demonstraram que a 

microscopia adequa-se melhor na identificação de animais com elevada carga parasitária e 

com quadro clínico de enterite devido à baixa sensibilidade que apresenta. 

Apesar da utilização de técnicas de elevada sensibilidade e especificidade, as prevalências 

obtidas por nested-PCR e qPCR foram distintas, havendo um maior número de animais 

positivos diagnosticados pela técnica de qPCR, o que traduz concordância com um estudo de 

comparação entre métodos diagnóstico realizado por De Waele et al. (109), em que a 

prevalência obtida pela técnica de nested-PCR foi inferior. Não existe um método de 

referência (“gold standard”) para a deteção de Cryptosporidium, mas segundo o mesmo 

estudo comparativo de métodos de diagnóstico, a técnica de qPCR demonstrou ser a mais 

sensível durante a fase neonatal, considerando o método ideal para identificação de animais 

numa fase precoce de infeção antes do aparecimento de sinais clínicos. (109) A técnica de 

PCR tem como desvantagem o custo associado aos reagentes, equipamento e a necessidade 

de pessoas qualificadas para a análise; já a técnica de nested-PCR tem menores custos 

associados e apresenta vantagem para a deteção, com uma maior sensibilidade relativamente 

às técnicas de microscopia (88).  

A quantificação absoluta por qPCR permitiu obtenção de valores desde 0 até 6,92x106 

oocistos, tendo sido este último valor o máximo quantificado e associado a um animal com 8 

dias de idade, fêmea, assintomático. Esta identificação de animais com infeção subclínica e 

com elevado nível de excreção permite atuar de forma profilática, de forma a evitar infeção 
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dos restantes animais, estando igualmente este animal sujeito a maior atenção por parte dos 

tratadores para aplicação de medidas de maneio diferenciadas. Contudo, foram também 

identificados animais, com níveis de excreção reduzidos (<1000 oocistos / g de fezes), que 

podem sugerir um início da fase de excreção. Segundo Zambriski et al. (41) o padrão de 

excreção varia consoante a dose infetante inicial, sendo que baixas doses infetantes originam 

um início de excreção mais tardio.  

Os maiores níveis de excreção verificaram-se em animais pertencentes à exploração E1, E2, 

E4, e E6, sendo os maiores valores registados 6,92x109, 2,61x109 e 1,12x109 2,52x108, 

respetivamente. Nydam et al. caracterizaram um padrão de excreção de oocistos na ordem 

de 3,89x1010 entre o 4º e 12º dias de vida, sendo que o 12º dia correspondeu ao pico de 

excreção. Perante os resultados obtidos, os valores mais elevados resultam de recolhas a 

partir de animais com idades de 7, 8 e 12 dias, o que revela concordância com o padrão de 

excreção nestas idades estabelecido por Nydam. (110)  

Em média, verificou-se que os valores de oocistos excretados foram menores no grupo sujeito 

a tratamento com Nova Calforce® em comparação com o grupo controlo, embora sem 

significância estatística (p=0,2847). Com estes dados não é possível inferir uma menor 

excreção devida ao tratamento.   

Relativamente às diferenças significativas verificadas na variabilidade dos valores de oocistos 

excretados, foram atribuídas ao efeito exploração (p<0,05). Esta significância poderá estar 

associada com o diferente maneio aplicado entre as explorações.  

Vários outros estudos utilizam um sistema de classificação para avaliar a consistência das 

fezes. No presente estudo foi adotado um sistema de classificação pré-existente definido pela 

Universidade de Wisconsin-Madison. Contudo, Brook et al. (48) refere que a classificação 

pode ser influenciada pela presença de grandes quantidades de muco. Relativamente ao 

“score” fecal no momento da recolha, dos animais positivos a Cryptosporidium, 48,3% 

apresentaram um “score” 2 e 18% um “score” 3. Nos animais negativos ao parasita, 

verificamos que 66,7% obtiveram um “score” 1. Verificou-se estatisticamente (p<0,05) que a 

positividade ao agente influenciou o “score” fecal, dado que os animais positivos a 

Cryptosporidium spp., apresentaram uma maior distribuição nos “scores” fecais 2 e 3, e os 

animais negativos uma maior distribuição nos “scores” 0 e 1.  

Segundo Quilez et al. (111), a consistência das fezes pode ser associada a diferentes níveis 

de intensidade de infeção por Cryptosporidium spp. Extrapolando-se esta premissa para este 

estudo, na exploração 6 existiu uma total concordância entre “scores” mais elevados (2 e 3) 

e uma elevada excreção (média de 2,71x107 oocistos/g de fezes) de Cryptosporidium spp., 

observando-se um elevado nível de infeção associada a uma baixa consistência das fezes.  
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Tendo em conta outros indicadores de saúde, vários estudos (46, 80, 78, 111, 115) associam 

um quadro de diarreia à infeção por Cryptosporidium spp. Perante os resultados obtidos, um 

quadro clínico de diarreia foi observado num total de 30 animais, dos quais 76,7% (23/30) 

eram positivos a Cryptosporidium spp. e 23,3% negativos, o que sugere a presença de outros 

agentes entéricos que desencadearam este quadro clínico (78). Idealmente, estas fezes 

classificadas com menor consistência (“scores” 2 e 3) deveriam ser igualmente testadas para 

E. coli, Salmonella spp., rotavírus e coronavírus, recorrendo por exemplo ao método de cultura 

e/ou “kits” rápidos de diagnóstico. (109) 

Em relação ao aumento da temperatura corporal, temperaturas superiores a 39,2º C já devem 

ser consideradas como um importante indicador de saúde, segundo a escala de Wisconsin-

Madison e o estudo realizado por Piccione et al. (112). No presente estudo, oito animais 

apresentaram temperatura entre 39,2 e 39,4º C e oito animais apresentaram hipertermia com 

uma temperatura igual ou superior a 39,5º C. Estes oito animais com hipertermia eram 

positivos a Cryptosporidium spp., e os restantes com temperaturas entre 39,2 e 39,4ºC, seis 

foram positivos para Cryptosporidium spp. A exploração E2 apresentou um maior número de 

casos de hipertermia registados, possivelmente explicados pelo maneio praticado em termos 

de sobrelotação e com simultânea presença de problemas respiratórios.  

A maioria dos estudos mede uma prevalência pontual em que apenas uma amostra é colhida 

por animal, numa determinada exploração, em determinado momento, o que pode ocultar a 

verdadeira prevalência, além da excreção poder ocorrer de forma intermitente. (113) 

Idealmente, várias recolhas do mesmo animal seriam uma melhor abordagem e uma maior 

aproximação aos valores de excreção ao longo do tempo, mas claramente requerem um maior 

investimento financeiro e logístico.  

A delimitação do tempo do estudo às duas primeiras semanas de vida dos vitelos deveu-se à 

elevada excreção que ocorre neste período e à elevada morbilidade e mortalidade associada 

às diarreias neonatais. Relativamente à inclusão de animais do sexo masculino, devido ao 

seu baixo valor económico em explorações leiteiras, é um fator limitante para a inclusão 

destes animais após as duas semanas de idade. Em várias explorações estes animais são 

vendidos, o que não permite o seu acompanhamento.   

As duas técnicas de diagnóstico utilizadas permitiram a deteção de Cryptosporidium apenas 

ao nível do género, contudo seis amostras utilizando os produtos do nested-PCR foram 

enviados para sequenciação, tendo sido identificado Cryptosporidium parvum como a única 

espécie infetante nos seis animais pertencentes a três das explorações em estudo. O facto 

de as amostras serem recolhidas em animais com idades inferiores a 6 semanas aumenta a 

probabilidade de C. parvum ser o agente envolvido, enquanto animais mais velhos 

apresentam outras espécies como mais prevalentes (36, 114).   
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Relativamente aos fatores de risco associados às explorações em estudo, é reconhecida a 

importância da administração de colostro para a transferência da imunidade passiva e 

consequentemente, para a prevenção das diarreias neonatais, devido à rica constituição em 

imunoglobulinas, vitaminas, minerais, leucócitos, gordura e proteínas. Está demonstrado que 

a ingestão de colostro nas primeiras 2 horas de vida diminui a incidência de diarreia, em 

comparação com animais que o fazem mais tardiamente. (113, 115) Em todas as explorações 

há o reconhecimento da importância desta administração; contudo quando os partos ocorrem 

durante a noite, a administração de colostro nas primeiras seis horas de vida nem sempre é 

assegurada. A ingestão mínima de 150 a 200g de IgG permite uma adequada transmissão da 

imunidade passiva. Desse modo, o volume de colostro recomendado na primeira toma é de 4 

litros, considerando que um colostro de boa qualidade possui 50 g de IgG/L (116). Nas 

explorações em estudo, o volume médio de colostro fornecido deveria ser aumentado e a 

qualidade avaliada, assim como assegurar a toma por entubação esofágica (117), que apenas 

é realizada em duas das explorações.  

Na sua maioria, o leite fornecido aos vitelos é leite de substituição, mas a utilização de leite 

mamítico ou de desperdício nos machos constitui uma prática comum em três das 

explorações. Relativamente a esta prática, estudos prévios demonstraram benefício na 

diminuição das diarreias, mas existem estudos (115, 118) que também demonstram o 

contrário. A este tipo de leite desperdício está associado o risco da presença de antibióticos 

que poderá modular a resistência dos vitelos a estas moléculas, especialmente se forem 

alimentados com leites em início de tratamento de mastites.  

Segundo um estudo realizado por Muhid et al. (114), a desinfeção dos materiais utilizados 

para alimentação está associada a menor prevalência. O facto de não ser realizada a 

desinfeção do material de alimentação em metade (3/6) das explorações funciona como 

possível fonte de infeção para Cryptosporidium spp..  

A água utilizada para abeberamento é controlada pelos produtores, com exceção de uma 

exploração que apesar do controlo analítico da água fornecida não estar assegurado, o 

produtor mostrou intenção em realizá-lo, pelo que a água será um fator de risco com baixo 

impacto nas explorações em estudo.   

Relativamente às instalações, o material da cama é um importante fator ambiental, que mostra 

benefícios no controlo das diarreias neonatais (46, 49). Todas as explorações envolvidas 

adotaram preferencialmente a palha como material de cama nos alojamentos dos animais, 

exceto uma exploração que não utilizava qualquer material de cama, tendo esta exploração 

elevada prevalência (94,1%) e elevado nível médio de excreção 2,0x108, possivelmente 

associados a uma mais fácil disseminação do agente, visto este material ter a capacidade de 

reter as fezes e aumentar dessa forma as condições de higiene, além de os animais estarem 
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menos expostos ao stresse térmico. Porém, apesar de existência de camas de palha, pisos 

de terra com cama de palha são um fator comum às três explorações com maiores 

prevalências do parasita. Segundo Castro-Hermida et al. (46), o risco associado a este tipo 

de piso é extremamente elevado.  

Em todas as explorações os viteleiros eram do tipo individual, no entanto numa das 

explorações o número de viteleiros não se adequava ao número de vacas em lactação e a 

sobrelotação dos animais criava condições favoráveis para a disseminação do agente (46). 

Além da elevada positividade a Cryptosporidium spp. encontrada nesta mesma exploração, 

foi observado um maior número de animais com hipertermia e sinais do foro respiratório, 

sendo um dos grandes fatores de risco provavelmente derivado da sobrelotação de animais. 

A lavagem e desinfeção frequente dos alojamentos dos animais está igualmente relacionada 

com um menor risco de infeção (46). Estas eram praticadas em 83,3% (5/6), sendo que 

apenas uma exploração não efetuava lavagem e desinfeção do alojamento dos animais, tendo 

associada uma prevalência de 91,7%. De destacar que o piso de terra é o piso mais 

representativo em 66,6% das explorações e está associado a explorações com elevadas 

prevalências, justificado por Castro-Hermida et al. (46) pela dificuldade que esse piso 

apresenta para uma eficaz desinfeção. De destacar que a cal sodada (mistura de hidróxido 

de cálcio e de hidróxido de sódio) foi o desinfetante vulgarmente utilizado nas explorações em 

estudo, contudo deve haver uma adequação dos desinfetantes aos agentes envolvidos e 

particularmente para Cryptosporidium spp., os desinfetantes à base de peróxido de hidrogénio 

e ácido paracético, são altamente eficazes ao inativar os oocistos presentes no ambiente 

(119).  

Como último fator de risco, a ausência de maternidade está associada à infeção por 

Cryptosporidium spp. na medida em que os animais estão em contacto com os restantes 

animais da exploração. Podendo a infeção subclínica por C. parvum estar presente nos 

adultos, irá resultar na infeção dos neonatos (61). Relativamente a esta prática, a maioria das 

explorações (5/6) são dotadas de maternidade, permitindo o isolamento dos adultos.  

A utilização da paramomicina como primeira opção de tratamento e de forma profilática 

levanta questões relativas à possível resistência de antibióticos e ao seu uso indiscriminado. 

Procuram-se alternativas à paramomicina e soluções terapêuticas com ação dirigida para 

Cryptosporidium spp. Com esse intuito foi avaliada o impacto da utilização de acidificantes à 

base de cálcio na excreção do parasita. Apesar dos resultados do seu impacto na excreção 

serem inconclusivos, seria interessante desenvolver um estudo com explorações com maior 

número de animais e durante um período mais prolongado de forma a confirmar se os 

resultados do nível de excreção de Cryptosporidium spp. são efetivamente menores no grupo 
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sujeito a tratamento, pois com um número de amostra maior, a significância estatística poderá 

ser comprovada. 

Todos os estudos de campo têm dificuldades de ser executados devido às variáveis que os 

regem e por isso, apesar das explorações em estudo serem diferentes relativamente às 

práticas de maneio e instalações, seria vantajoso estudar o efeito de Nova Calforce® nestas 

mesmas diferentes condições. A desistência de três das explorações limitou o estudo de 

Cryptosporidium spp., o que também teve impacto na análise estatística, pelo diferente 

tamanho de amostra relativo a cada exploração. A desistência foi associada a problemas 

relativos à diminuição da ingestão do leite, difícil imiscibilidade do produto no momento da 

mistura com o leite ou a falhas na administração, pelo que a amostragem obtida foi mais baixa 

do que a pretendida. De seguida, a exploração E4, aproximadamente um mês após o início 

do estudo, segundo o produtor devido à elevada mortalidade ocorrida neste período, abdicou 

do estudo. 

Sob o ponto de vista de prevalência, nas explorações E3 e E5, o número de animais avaliados 

não é suficiente para estimar uma real prevalência, tendo em conta a elevada dimensão 

destas mesmas explorações. Contudo, permitiu avaliar a presença do agente na exploração 

e o seu nível de excreção. Verificou-se que na exploração E5 haveria ótimas condições para 

a progressão deste estudo, devido à presença de Cryptosporidium spp. na exploração, sendo 

que 80% (4/5) dos animais foram positivos. 
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6. Conclusões 

Este estudo revelou uma prevalência de criptosporidiose de 75 a 100% em vitelos com idades 

entre os 7 e os 15 dias de vida nas cinco explorações da região Centro, e de 94,1% na 

exploração da região Norte. 

A aplicação de técnicas de biologia molecular, nomeadamente a de PCR quantitativo em 

tempo real permite, além de um resultado qualitativo e quantitativo, a identificação de animais 

com infeção subclínica, não só com elevados níveis de excreção, mas também com baixos 

níveis de excreção do agente, detetando desta forma uma fase inicial de infeção.  

Cryptosporidium parvum foi o único agente identificado, estando envolvido na infeção de 6 

animais de 3 diferentes explorações. É de destacar a presença desta espécie com elevado 

potencial zoonótico numa exploração com localização próxima de um rio principal da região 

centro.  

O melhoramento das práticas de maneio na maioria das explorações é imperativo segundo 

os níveis de excreção obtidos e perante as condições observadas, sendo o papel do Médico 

Veterinário de extrema importância no aconselhamento e planeamento das medidas 

profiláticas, diagnóstico e tratamento a aplicar, com a forte necessidade da identificação dos 

agentes endémicos da exploração.  

Neste estudo, o impacto de Nova Calforce® na excreção de Cryptosporidium spp. foi 

inconclusivo devido às diferenças entre os grupos não serem estatisticamente significativas. 

Atualmente são poucas as soluções de tratamento disponíveis no mercado, dirigidas 

especificamente a esta doença.  

Um grande investimento deverá ser feito no maneio através de um fornecimento adequado 

de colostro e leite de qualidade controlada, da separação dos vitelos com sinais clínicos e 

com elevada excreção, adequação das infraestruturas ao número de animais e de forma a 

diminuir a transmissão, nomeadamente através da separação física entre animais, onde nos 

seus alojamentos seja fornecida água, cama, com uma limpeza e desinfeção eficaz frequente, 

assim como dos utensílios utilizados na alimentação e limpeza das camas. Uma avaliação 

epidemiológica pontual tem como vantagem avaliar a eficácia das medidas de maneio 

adotadas e simultaneamente identificar animais que funcionam como reservatórios. 
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ANEXO 1 – Inquérito de exploração 

 

                         CRIPTOSPORIDIOSE EM VITELOS 

 

 

Exploração:  

• Maternidade 

Presente□ Ausente□ 

Material ____________________________________________________  

Desinfeção da maternidade? Sim □ Não □ 

Desinfectantes:__________________________________________ 

Frequência:_____________________________________________ 

Quando ocorre a separação da mãe? _____________________________ 

• Imunidade passiva 

Amamentação direta □ Amamentação Artificial □ Suplementação □  

____________________________________________________________ 

Qual a quantidade de colostro administrada na primeira toma? _________ 

Quando é realizada a 1ª toma de colostro? _________________________ 

A segunda toma de colostro é feita nas primeiras 12 horas de vida? 

 Sim □ Não □ Litros _____ 

• Vitelos 

Doenças mais frequentes:______________________________________ 

Diarreias? Sim □ Não □ Aspecto:__________________________________ 

Sazonalidade/Frequência:______________________________________ 

Idades mais frequentes: ______________________________________ 

Como trata as diarreias? ______________________________________ 

Utiliza de forma preventiva Gabrocol®/Halocur®/Parofor®, na exploração?  

Sim □ Não □ 

Mortalidade?           Sim □ Não □  

  



ii 
 

• Viteleiros 

Interior □ Exterior □ Individuais □ Coletivos □ 

Material das camas: 

____________________________________________________________ 

Material do viteleiro: 

____________________________________________________________ 

As instalações permitem contacto direto entre animais? Sim □ Não □ 

As instalações permitem contacto direto com solo? Sim □ Não □ 

As camas são mudadas entre vitelos? Sim □ Não □ 

Quando as camas são removidas é feita limpeza e desinfecção?  

Sim □ Não □ 

Desinfectantes:____________________________ 

  

• Alimentação 

Método de alimentação: __________________________________________ 

Desinfeção do material de alimentação       Sim □ Não □ 

 

Fêmeas  

Ração □ Leite Materno □ Leite de substituição □ Água □ Starter □ 

____________________________________________________________ 

Machos 

Ração □ Leite Materno □ Leite de substituição □ Leite mamítico □  Água □ Starter □ 

____________________________________________________ 

 

Origem da Água: _______________________ 
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Calf Health Scoring Criteria  
0 1 2 3 

 Rectal temperature 
 

 Cough 
 
 
 

 Nasal discharge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Eye scores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ear scores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fecal scores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 2- Escala de Wisconsin-Madison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.vetmed.wisc.edu/dms/fapm/fapmtools/8calf/calf_health_scoring_chart.pdf  
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ANEXO 3 - Alinhamento múltiplo de fragmentos de 
sequências do gene 18 S rDNA 

 

 

Alinhamento múltiplo de fragmentos de sequências do gene 18 S rDNA da amostra 6858 da 

exploração E1. Resultados obtidos pelo programa BLAST. 

 


