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RESUMO 

Os morcegos são reservatórios de diversas doenças, sendo portadores e disseminadores 

de diversas estirpes fúngicas e bacterianas com importância na saúde pública e animal.  

A Síndrome do Nariz Branco (WNS), foi detetada em 2006, em Nova Iorque e desde 

a sua deteção até ao ano de 2018, está presente em 33 estados dos EUA e em 7 províncias do 

Canadá, sendo que os dados apontam para a morte de cerca de 6 milhões de morcegos em várias 

regiões do continente americano. Em 2009, verificou-se que Pseudogymnoascus (Geomyces) 

destructans (Pd) era o agente causal desta infeção cutânea em morcegos. A presença de Pd, foi 

reportada no continente europeu em 2008 e confirmada com ferramentas moleculares em 2009, 

no entanto, a morte em massa não se verifica. 

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

os-Montes, o que mostra a importância dos objetivos deste trabalho no contexto da avaliação 

integrada da relevância ecológica dos morcegos. 

Os resultados obtidos confirmam a ocorrência de uma microbiota diversa e complexa 

nos quirópteros que são espécies-chave, isto é, desempenham um importante papel nos ecos-

sistemas onde se encontram.  

O isolamento de P.destructans em meios de cultura apropriados, revelou ser o método 

mais promissor, dada a morfologia característica das suas estruturas reprodutoras (conídeos as-

simetricamente curvos).  

Ao longo deste trabalho foram obtidos 226 isolados fúngicos e bacterianos, das amos-

tras recolhidas em morcegos, tendo sido identificados com ferramentas moleculares 44 estirpes. 

A identificação morfológica e molecular dos isolados revelou a presença de fungos filamento-

sos na superfície cutânea, nomeadamente Pseudogymnoascus destructans (3,5%), Pseu-

dogymnoascus pannorum (3,5%), Penicillium spp. (15,9%), entre outros. Foram também iden-

tificadas, com recurso a ferramentas moleculares, uma levedura (Holtermaniella wattica) e di-

versas espécies de bactérias, sendo o género com maior prevalência Pseudomonas spp. (4,9%). 

Curiosamente, nos testes de antagonismo realizados, este género mostrou ter elevadas percen-

tagens de inibição de P. destructans (84,8% e 100%), com um nível de antagonismo conside-

rado completo. 
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Os isolados de P. destructans, no presente estudo, têm maioritariamente 99% de simi-

laridade com as sequências anteriormente isoladas em Portugal, com a “Type strain” da Europa 

e com a da América do Norte. Porém, pela análise filogenética, as estirpes de P. destructans 

isoladas neste estudo apresentam diferenças entre si e, com as sequências das estirpes europeias 

e norte americanas, residindo essa diferença numa adenina, uma citocina, ou ambas, por uma 

timina.  

Palavras-chave: Pseudogymnoascus destructans, microbiota, Síndrome do Nariz 

Branco (WNS), morcegos, superfície cutânea, análise filogenética.  
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ABSTRACT 

Bats are reservoirs of several diseases, being carriers and disseminators of diverse fun-

gal and bacterial strains with importance in public and animal health. 

The White Nose Syndrome (WNS) was detected in 2006 in New York and since its 

detection, until the year 2018, is present in 33 states in the USA and in 7 provinces of Canada. 

The data indicate the death of about 6 million bats in various regions of the American continent. 

In 2009, it was verified that Pseudogymnoascus (Geomyces) destructans (Pd) is the causal agent 

of this cutaneous infection in bats. The presence of Pd was reported on the European continent 

in 2008 and confirmed with molecular tools in 2009, however, mass death has not been verified. 

In Portugal P. destructans was isolated for the first time in 2014 in the region of Trás-

os-Montes, which shows the importance of this work’s objectives in the context of the inte-

grated assessment of the ecological relevance of bats. 

The results confirm the occurrence of a diverse and complex microbiota in the chirop-

tera, which are key species, that is, they play an important role in the ecosystems where they 

are exist. 

Isolation of P. destructans in appropriate culture media has proved to be the most 

promising method, given the characteristic morphology of their reproductive structures (asym-

metrically curved conidia). 

Throughout this work, 226 fungal and bacterial isolates were obtained, directly from 

the samples collected in bats, and 44 strains were identified with molecular tools. The morpho-

logical and molecular identification of the isolates revealed the presence of filamentous fungi 

on the cutaneous surface, namely Pseudogymnoascus destructans (3.5%), Pseudogymnoascus 

pannorum (3.5%) and Penicillium spp. (15.9%), among others. It was also identified, with mo-

lecular tools, one yeast (Holtermaniella wattica) and bacterial species, being Pseudomonas spp. 

(4.9%), the genus with the highest prevalence. Curiously, in the antagonistic tests performed, 

this genus showed high percentages of inhibition against P. destructans (84.8% and 100%), 

with a complete level of antagonism. 

The isolation rate of P. destructans was high, compared to the results described in 

other previous studies. Pseudogymnoascus destructans isolates in the present study have mostly 

99% similarity to sequences previously isolated in Portugal, with the European Type strain and 
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the North American. However, by phylogenetic analysis, the strains of P. destructans isolated 

in this study show differences between themselves and with the sequences of the European and 

North American strains, this difference remaining in the exchange of an adenine, a cytokine, or 

both, instead of a thymine. 

Keywords: Pseudogymnoascus destructans, microbiota, White Nose Syndrome 

(WNS), bats, bat skin, phylogenetic analysis. 
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INTRODUÇÃO 

Os morcegos são o segundo grupo mais diverso de mamíferos (Blehert et al., 

2011; Mühldorfer et al., 2011), sendo considerados espécies-chave em vários ecossiste-

mas, dado que desempenham um importante papel na polinização de plantas, dispersão 

de sementes, regeneração das florestas e no controlo das populações de insetos (Chatur-

vedi et al., 2010; Wibbelt et al., 2010). Porém, as alterações causadas pelos seres humanos 

nos seus habitats naturais têm vindo a afetar o ciclo de vida e a evolução de agentes pa-

togénicos (Altizer et al., 2003). 

De acordo com Frick e colaboradores (2010), as doenças infeciosas emergentes 

podem ser consideradas como agentes diretos ou indiretos da extinção dos animais selva-

gens. Um exemplo é Pseudogymnoascus (Geomyces) destructans, um fungo emergente, 

agente etiológico da infeção cutânea em morcegos hibernantes: “White Nose Syndrome” 

(Síndrome do Nariz Branco - WNS) (Blehert et al., 2009; Meteyer et al., 2009; Brooks, 

2011). Este fungo foi detetado pela primeira vez em 2006 nos Estados Unidos da América 

(EUA), tendo provocado a morte em massa de cerca de 6 milhões de morcegos, causando 

extinções regionais preocupantes (Blehert et al., 2009; Chaturvedi e Chaturvedi, 2011; 

Caven et al., 2012; Vanderwolf et al., 2016).  

A presença de P. destructans foi reportada no continente europeu em 2008 e 

confirmada com ferramentas moleculares em 2009 (Puechmaille et al., 2010; Burger et 

al., 2013; Barlow et al., 2015). No entanto, neste continente não foi detetada mortalidade 

significativa relacionada com o agente.  

Em Portugal, a primeira deteção de P. destructans ocorreu em 2013 na região de 

Trás-os-Montes, com o isolamento do fungo em três morcegos da espécie Myotis blythii 

na Mina de Maria Isabel, localizada em Vila Real (Paiva-Cardoso et al., 2014). 

Segundo Lorch e colaboradores (2016), os isolados europeus exibem maior va-

riabilidade genética do que os isolados da América do Norte, o que apoia a hipótese das 

estirpes americanas serem um único genótipo clonal, podendo isso justificar a rápida dis-

persão de WNS nesse continente (Rajkumar et al. 2011; Blehert, 2012). Contudo, os au-

tores ressalvam que a rápida dispersão também pode ter ocorrido devido ao transporte de 

esporos por humanos e animais, pelo vento ou pela água. Apesar de não existir uma taxa 

de mortalidade significativa a nível europeu, é importante perceber de que modo o fungo 
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na Europa difere das estirpes norte americanas, pelo que o estudo da dispersão deste 

agente nos dois continentes é de grande importância, para ser possível compreender os 

mecanismos de patogenicidade e estabelecer medidas apropriadas. 

As medidas necessárias podem passar por um planeamento estratégico de prote-

ção dos morcegos e sensibilização da população e investigadores, dos riscos, de forma a 

impedir ou reduzir a possibilidade de passagem de esporos de um abrigo para outro 

(Blehert et al., 2011, 2012; Becky e Grenier, 2012; Leopardi et al., 2015).  

O tratamento das populações de morcegos é considerado difícil, devido à susce-

tibilidade dos animais, à sua ampla distribuição e ao acesso condicionado aos hibernácu-

los. Segundo Cornelison et al. (2014a), estes fatores tornam urgente e necessário o de-

senvolvimento de opções de controlo, nomeadamente de antifúngicos que tenham uma 

boa atividade inibitória a baixas concentrações. P. destructans já demonstrou possuir sen-

sibilidade a fungicidas, biocidas e antifúngicos, no entanto, o tratamento com derivados 

biológicos, poderá minimizar impactos nos ecossistemas terrestres e, principalmente, nos 

ecossistemas microbianos da superfície cutânea dos morcegos, o microbioma cutâneo 

(Chaturvedi et al., 2011; Cornelison et al., 2014b; Lemieux-Labonté et al., 2017).  

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

Montes, estudar a microbiota da superfície cutânea dos quirópteros e procurar potenciais 

antagonistas, foram definidos os seguintes objetivos para o presente estudo: 

 Isolar e identificar, macro e microscopicamente, os microrganismos isolados da 

superfície cutânea dos quirópteros;  

 Isolar e identificar, morfológica e molecularmente, os microrganismos isolados 

da superfície cutânea dos quirópteros; 

 Verificar a existência de antagonismo entre P. destructans e outros fungos que 

ocorrem naturalmente na superfície cutânea dos morcegos; 

 Verificar a existência de antagonismo entre P. destructans e bactérias, que ocor-

rem naturalmente na superfície cutânea dos morcegos; 

 Aplicar técnicas de Bioinformática para a identificação taxonómica dos isolados; 

 Estabelecer relações filogenéticas entre os isolados de Pseudogymnoascus des-

tructans da região de Trás-os-Montes, isolados da Europa e do Norte da América. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ORDEM CHIROPTERA 

Os morcegos compõem o segundo grupo mais diverso de mamíferos (Blehert et 

al., 2011; Mühldorfer et al., 2011), com mais de 1200 espécies conhecidas no mundo 

(Fenton e Ratcliffe, 2010; Wibbelt et al., 2010; Caven et al., 2012). Estes animais perten-

cem à ordem Chiroptera [palavra que tem origem no grego cheir (mão) e pteron (asa)] 

(Fenton e Ratcliffe, 2010; BCI, 2018).  

Os quirópteros são considerados como espécies-chave, isto é, desempenham um 

importante papel nos ecossistemas onde se encontram, uma vez que são responsáveis pela 

polinização de plantas, dispersão de sementes, regeneração das florestas e controlo das 

populações de insetos (Chaturvedi et al., 2010; Wibbelt et al., 2010).  

A ecolocalização é uma característica que aliada à capacidade de voar, confere 

aos morcegos a possibilidade de caçar insetos durante a noite (Fenton e Ratcliffe, 2010). 

Apesar de os morcegos exercerem as suas atividades durante o período noturno, existe 

apenas uma espécie de morcegos conhecida com atividade diurna, Pteropus samoensis 

(BCI, 2018).  

Devido à diversidade de espécies, a sua dieta pode ser também muito variada. 

Desta forma, os morcegos podem ser insectívoros, herbívoros, carnívoros (podem ali-

mentar-se de pássaros, répteis ou de outros pequenos morcegos), frugívoros, piscívoros e 

até hematófagos (Fenton e Ratcliffe, 2010; Kunz et al., 2011; BCI, 2018). 

Em Portugal existem 27 espécies de morcegos, sendo duas endémicas dos arqui-

pélagos dos Açores e da Madeira (Cabral et al., 2005; Vieira, 2018). Todas as espécies 

estão protegidas por lei [“Bonn Convention, Bern Convention, Habitats Directive and the 

Agreement on the Conservation of Populations of European Bats” (EUROBATS)]; assim 

como os seus habitats (“Bern Convention and the European Habitats Directive”) (Barros, 

2012). Por sua vez, na América do Norte, existem cerca de 45 espécies de morcegos co-

nhecidas, todas elas insectívoras, sendo o género Myotis o que apresenta maior diversi-

dade de espécies a viver nas florestas da América do Norte, razão pela qual existem mui-

tos estudos sobre estes animais (Brigham, 2007; BCI, 2018).  
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Muitas espécies de morcegos são solitárias, mas outras são sociáveis, sendo co-

mum a ocorrência de colónias, nos EUA, com mais de 1000 indivíduos em algumas es-

pécies (Fenton e Ratcliffe, 2010). Nos EUA, estado do Texas, encontra-se a maior colónia 

de morcegos (Tadarida brasiliensis) com cerca de 15 milhões de indivíduos (BCI, 2018). 

Muitas espécies podem viver mais de 10 anos, chegando a ultrapassar os 30 anos de idade. 

A capacidade de partilharem informações sobre fontes de alimento e a sua flexibilidade 

comportamental, torna-os aptos a diferentes ambientes, aumentando assim, as suas chan-

ces de sobrevivência (Fenton e Ratcliffe, 2010). 

Os morcegos são mamíferos de pequeno porte, podendo um adulto pesar de 2 g 

a 1,5 kg e apresentar uma envergadura de asa de 12 cm a 2 m, sendo que a maioria destas 

espécies pesam menos de 50 g, o que lhes permite ocupar espaços pequenos (Fenton e 

Ratcliffe, 2010). Estas características conferem aos morcegos uma elevada relação entre 

a superfície da área e o volume, o que acarreta elevados custos energéticos (Brigham, 

2007). 

Os morcegos do Norte da América e da Europa acumulam energia semanas antes 

do período de hibernação, quando ainda existem insetos disponíveis (Cryan et al., 2010). 

A hibernação é uma forma de conservação de energia, comum a várias espécies, caracte-

rizada por longos ciclos de torpor, conferindo a alguns animais endotérmicos a possibili-

dade de sobreviverem durante períodos de condições adversas, tais como falta de alimento 

e/ou de água (Brigham, 2007; Cryan et al., 2010). 

O torpor envolve uma grande redução, embora controlada, da temperatura cor-

poral (Tb – “Body temperature”). Os morcegos adoptam temperaturas corporais próximas 

da temperatura do local em que se encontram, normalmente entre 2 a 7 ºC ou 0 a 10 ºC 

(Cryan et al., 2010; Blehert et al., 2011). Assim, ao entrarem no estado de torpor, os 

morcegos são capazes de dispensarem a necessidade de manterem uma temperatura cor-

poral constante (Carey et al., 2003). Durante a hibernação, a taxa metabólica passa para 

níveis basais (2 a 4%) e os parâmetros fisiológicos funcionam a taxas mínimas, como 

acontece com o batimento cardíaco e a respiração (Carey et al., 2003; Brigham, 2007). 

Sabe-se ainda, que nas fêmeas, o torpor afeta negativamente a capacidade de gestação e 

de produção de leite (Brigham, 2007).  

O período de torpor é interrompido por períodos breves de atividade metabólica, 

em que o animal necessita de aumentar a sua Tb para temperaturas próximas de 36 ºC, 
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restaurando os níveis fisiológicos normais e manter-se assim por algumas horas, até voltar 

novamente ao estado de torpor (Carey et al., 2003). A termorregulação advém de fontes 

endógenas, sendo que parte dessa energia armazenada é usada nos breves períodos em 

que despertam a fim de ingerirem água e conseguirem assim, repor o balanço hídrico 

(Cryan et al., 2010).  

As alterações fisiológicas e a capacidade de tolerar condições de hipotermia são 

únicas dos animais com capacidade hibernatória (Carey et al., 2003). Durante a hiberna-

ção, as funções metabólicas e imunitárias encontram-se deficitárias ou mesmo inibidas, 

na verdade, cada espécie de morcego desenvolveu diferentes estratégias de comporta-

mento para aumentar as suas chances de sobrevivência (Carey et al., 2003; Cryan et al., 

2010). As estratégias dos quirópteros passam, por exemplo, pela escolha de certas áreas 

nos abrigos, o que sugere que as espécies de morcegos diferem entre si relativamente às 

necessidades de temperatura e humidade, o que indica que algumas espécies são mais 

suscetíveis à perda de água por evaporação, do que outras (Cryan et al., 2010; 2013a).  

O torpor reduz a quantidade de leucócitos presentes no sangue em cerca de 90%, 

pelo que, no caso de uma infeção, a resposta imunitária será bastante fraca e rudimentar 

(Caven et al., 2012). Além disso, durante o período hibernatório, os quirópteros ficam 

extremamente vulneráveis a predadores, e como o sistema imunitário se encontra depri-

mido, existe também uma maior vulnerabilidade a infeções (Brigham, 2007; Lemieux-

Labonté et al., 2017).  

A temperatura e a humidade entre os hibernáculos, assim como a localização 

geográfica, parecem influenciar a microbiota de forma relevante (Kooser et al., 2015; 

Lemieux-Labonté et al., 2017). No entanto, o sexo e a idade dos morcegos, bem como o 

estado fisiológico podem ser fatores que tornam os animais mais suscetíveis a doenças, 

dado o maior número de mortes em morcegos neonatos e de fêmeas adultas, bem como o 

aumento da prevalência de infeções (parasitárias e endoparasitárias) e outras doenças, 

nomeadamente bacterianas e víricas, nas épocas de reprodução (Mühldorfer et al., 2011). 

2.1.1 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E ABRIGOS 

Os morcegos estão dispersos por quase todos os habitats terrestes, adaptados aos 

mais diversos ambientes, com diferentes diversidades (Figura 1). Têm maior diversidade 
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de espécies nos trópicos e nas regiões subtropicais, podendo nestes locais atingir mais de 

100 espécies diferentes. Os morcegos encontram-se presentes em todos os continentes, 

exceto no Ártico e na Antárctica, em algumas ilhas mais remotas, como a Polinésia Fran-

cesa (Fenton e Ratcliffe, 2010; Mühldorfer, 2012; BCI, 2018). 

A espécie Myotis myotis teve origem na Europa ocidental e, atualmente, está 

distribuída pelo este, centro e sul da Europa, exceto nas ilhas britânicas, na Islândia e na 

Escandinávia, onde está extinta (Asan e Albayrak, 2011). Por sua vez, a espécie Myotis 

blythii teve origem na Ásia, existindo atualmente com ampla distribuição nesse continente 

e na Europa (Asan e Albayrak, 2011). A família Vespertilionidae, tem membros de di-

versos géneros tanto na América do Norte, como na Europa (Frick et al., 2015).  

 

 

Figura 1: Mapa da diversidade mundial de espécies de morcegos (Adaptado de BCI, 2018). 

 

Os quirópteros habitam em diversos habitats, sendo possível encontrá-los em fo-

lhagens de árvores, caves, minas, sótãos, pontes, abrigos artificiais, entre outros (Figura 

2) (Fenton e Ratcliffe, 2010; Coleman e Reichard, 2014; Avena et al., 2016; BCI, 2018). 

Os abrigos dos morcegos que hibernam são conhecidos como hibernáculos (Coleman e 

Reichard, 2014). 
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Figura 2: Exemplos de abrigos utilizados por morcegos: A), B), C), D) e E) Minas nos distritos de Vila 
Real e Bragança; F) Antigo forno utilizado para a secagem dos figos (Fotografias da autora, fevereiro 
e março de 2018). 

2.1.2 ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO DOS MORCEGOS 

A conservação dos morcegos é extremamente importante, uma vez que a sua 

ecologia tem um profundo impacto na biodiversidade, agricultura e economia (Kunz et 

al., 2011). Os impactos antropogénicos na diversidade dos morcegos são inúmeros: a) 

perda de habitat, devido à desflorestação; b) crescente número de geradores de energia 

eólica (os morcegos embatem nas turbinas, o que os deixa gravemente feridos ou mortos); 

c) procura de guano (fezes de morcego), para uso como fertilizante; d) turismo; e) con-

sumo e medicina tradicional (principalmente no Sudeste da Ásia) e f) abate dos animais

pela crença em mitos (principalmente na América latina, em que se acredita que os mor-

cegos são vampiros) (Fenton e Ratcliffe, 2010; Kunz et al., 2011; BCI, 2018).

Em Portugal, os riscos para as comunidades de morcegos prendem-se principal-

mente à construção de barragens (ex: barragem do Tua, barragem do Alqueva), agricul-

tura homogénea e intensificação florestal (a redução da variedade da paisagem tem im-

pacto na diversidade das espécies de morcegos) e o uso de pesticidas, muito associado a 
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elevadas taxas de mortalidade nestes animais (Rainho et al., 2006). Além destes impactos, 

provocados pelo ser humano, há outros fatores que os colocam em risco.  

A maioria das espécies de morcegos têm poucos anos de vida e reproduzem-se 

lentamente, dado que cada fêmea tem um ou dois descendentes e raramente surgem ni-

nhadas. Assim, torna-se difícil que a totalidade dos morcegos afetados sejam capazes de 

recuperar de uma patologia emergente, como a Síndrome do Nariz Branco (“White Nose 

Syndrome” - WNS) (Fenton e Ratcliffe, 2010; Becky e Grenier, 2012). 

A União Internacional para a Conservação da Natureza (“International Union for 

the Conservation of Nature” - IUCN), aponta 24 espécies de morcegos, como criticamente 

em perigo, isto é, em risco de extinção, 53 espécies em perigo e 104 com o estatuto de 

vulneráveis. No entanto, há cerca de 226 espécies sobre as quais não existem dados sufi-

cientes para se saber qual o seu estado de conservação, sendo por isso necessário uma 

maior observação e estudo das mesmas (IUCN citado por BCI, 2018).  

Em Portugal, 9 espécies estão identificadas como ameaçadas: Rhinolophus 

euryale, R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, Myotis bechsteinii, M. blythii, 

M. myotis, M. nattereri e Miniopterus schreibersii (Cabral et al., 2005; Barros, 2012; 

Rainho et al., 2013). Existindo outras nove espécies de morcegos: Barbastella barbas-

tellus, Myotis emarginatus, M. mystacinus, Hypsugo savii, Nyctalus leisleri, N. noctula, 

N. lasiopterus, Plecotus auritus e Tadarida teniotis, sobre as quais não se tem informação 

suficiente para ser possível classificá-las sobre o seu verdadeiro estatuto (Barros, 2012; 

Rainho et al., 2013). 

A conservação dos morcegos, nas últimas décadas, passou muito por evitar as 

consequências antropogénicas, como a destruição dos seus habitats ou entradas em abri-

gos (Blehert et al., 2011). Contudo, com o surgimento da WNS, a conservação dos mor-

cegos torna-se cada vez mais difícil, uma vez que às ameaças anteriormente descritas, se 

acrescenta mais um fator, uma doença que afeta animais selvagens, algo que raramente é 

possível de ser erradicado (Blehert et al., 2011). Assim, a adoção de novas medidas é um 

assunto de elevada importância e de carácter urgente.  
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2.1.3 MORCEGOS COMO RESERVATÓRIOS E FONTE DE DISSEMINAÇÃO

DE DOENÇAS INFECIOSAS

As doenças emergentes, constituem um novo e devastador problema para várias 

populações selvagens (Voyron et al., 2011). A associação entre morcegos e doenças hu-

manas é feita há mais de um século e estudos recentes confirmam a relação entre os mor-

cegos e os agentes virais, sendo vários os agentes patogénicos que coevoluíram com estes 

mamíferos (Wibbelt et al., 2010; Brook e Dobson, 2015). No entanto, a invasão dos vários 

ecossistemas por humanos tem introduzido agentes infeciosos em ecossistemas que mui-

tas vezes não estão preparados para se defenderem dos novos invasores (Wibbelt et al., 

2010). 

Nas últimas décadas, tem sido dada muita importância às doenças transmitidas 

por morcegos, em parte, devido ao facto de grande parte serem zoonoses (Mühldorfer et 

al., 2011). Apesar da importância do estudo das doenças que os morcegos podem trans-

mitir aos humanos, a maioria das investigações que têm sido realizadas incidem na raiva 

e no seu agente etiológico (Lyssavirus) (Wibbelt et al., 2010; Mühldorfer et al., 2011). 

Os morcegos são reservatórios de várias doenças, nomeadamente de vírus, que 

possuem RNA como material genético e que são muitas vezes, fatais para humanos, mas 

nem sempre fatais para os morcegos (Brook e Dobson, 2015). Um exemplo de vírus co-

mum nos morcegos é o vírus de Marburgo, agente causador da febre hemorrágica, que é 

bastante comum em morcegos da fruta do Egipto (Rousettus aegyptiacus), que são tam-

bém reservatórios do vírus Ébola (Jurado et al., 2010). Além destes, os morcegos podem 

ser reservatórios de henipavírus (vírus de Hendra e vírus de Nipah), coronavírus respon-

sáveis pela SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e pela MERS (Síndrome Respi-

ratória por coronavírus do Médio Oriente) (Fenton e Ratcliffe, 2010; Brook e Dobson, 

2015; Frick et al., 2016). Apesar de, na maioria dos casos, os vírus não provocarem do-

enças graves nos morcegos, poucos são os estudos que avaliam os impactos dos vírus na 

fisiologia destes animais (Brook e Dobson, 2015). Os morcegos podem ser também re-

servatórios e, simultaneamente, susceptíveis a microrganismos patogénicos não virais, 

tais como bactérias, fungos e parasitas (Mühldorfer, 2012). Podem ser hospedeiros de 

Trypanosoma cruzi, um parasita responsável pela doença de Chagas ou de bactérias, 

como Pasteurella multocida e Bartonella spp. (Brook e Dobson, 2015; Beltz, 2018a).  
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No que diz respeito às estirpes fúngicas, foi verificado que os morcegos podem 

ser reservatórios de fungos zoonóticos, nomeadamente Histoplasma capsulatum (Taylor 

et al., 1999; 2012; Brook e Dobson, 2015). Os morcegos podem também ser portadores 

de ectoparasitas, tais como carraças da espécie Argas Vespertilionis, vetores da Borrelia 

burgdorferi sensu lato, agente causal da doença de Lyme, ou de Coxiella burnetti que 

causa a Febre Q (Beltz, 2018a).  

Dado que os morcegos podem adquirir microrganismos por ingestão de água e 

alimentos, contacto com insetos e ambiente, nomeadamente com locais frequentados por 

humanos, podem contituir fontes de transmissão de microrganismos resistentes a antibi-

óticos (Mühldorfer, 2012). Tendo em conta todos estes fatores, é possível perceber que 

os morcegos são importantes reservatórios de microrganismos patogénicos, que também 

têm importância na saúde humana (Chaturvedi et al., 2010). 

Os hospedeiros ao estarem expostos a diversos organismos patogénicos devem 

ser capazes de desenvolver resistência imunitária que os protejam, o que ocorre nos mor-

cegos (Altizer et al., 2003). As doenças infeciosas desempenham um papel importante 

nos ecossistemas, influenciando a diversidade genética do hospedeiro e o processo de 

evolução das espécies nas comunidades ecológicas. No entanto, a possibilidade de alte-

ração da dinâmica epidemiológica das doenças infeciosas evoluindo para epidemias, 

torna-as um importante problema a abordar na conservação das espécies (Altizer et al., 

2003). 

É importante salientar que, além dos morcegos, também os abrigos podem cons-

tituir reservatórios de microrganismos patogénicos, alguns dos quais de importância mé-

dica ainda desconhecida (Mühldorfer, 2012). Este factor representa um perigo para a sa-

úde pública, principalmente nos locais que são pontos de turismo, uma vez que nos últi-

mos anos se tem verificado que diversos fungos, bactérias e vírus encontrados nestes lo-

cais são altamente patogénicos para humanos (Jurado et al., 2010). Contudo, os cientistas 

devem favorecer um convívio saudável entre os seres humanos, os morcegos e os seus 

habitats, comunicando às populações os riscos, mas também a importância destes ani-

mais, dado que são essenciais ao normal funcionamento dos ecossistemas, apesar de se-

rem reservatórios de doenças gravíssimas (Wibbelt et al., 2010). 

 



11 

2.2 OS FUNGOS COMO AGENTES PATOGÉNICOS 

O Reino Fungi foi assim denominado por Whittaker (1969), englobando orga-

nismos na sua maioria terrestres, que requerem água para viver, que não possuem cloro-

fila, com uma parede rígida, composta maioritariamente por polissacarídeos (glucanos e 

quitina) e glicoproteínas (Mitchell, 2011). A parede rígida dos fungos, desempenha fun-

ções importantes durante a infeção, uma vez que estes componentes se fixam às células 

do hospedeiro (Mitchell, 2011). Os fungos são organismos ubiquitários, isto é, estão em 

todo o lado e têm um papel fundamental na vida dos ecossistemas e dos seres humanos 

(Murray et al., 2009; Ferreira et al., 2010).  

As estimativas mais conservadoras apontam para a existência de 1,5 milhões de 

espécies de fungos, embora os dados mais recentes apontem para números entre os 2,2 e 

3,8 milhões de fungos (Hawksworth, 2001; Hawksworth e Lücking, 2017). Destes, só 

120.000 são espécies conhecidas, o que representa cerca de 3 a 8% do total estimado 

(Blehert, 2012; Hawksworth e Lücking, 2017). Menos de 400 destas espécies fúngicas 

têm importância médica, isto é, possuem capacidade de causarem patogenicidade no or-

ganismo humano e/ou animal e dada a sua importância clínica, estes fungos são o objeto 

de estudo da área da Micologia Médica (Ferreira et al., 2010; Mitchell., 2011). 

A taxonomia clássica dos fungos, baseia-se no tamanho, na forma e no modo de 

produção dos esporos, tendo estes aspetos um papel importante na sua classificação 

quanto ao género e à espécie (Murray et al., 2009). Os fungos filamentosos são compostos 

por um talo (corpo do fungo), que cresce e se ramifica em elementos filiformes que são 

as hifas, que no seu conjunto, formam o micélio (Ferreira et al., 2010; Mitchell, 2011). 

Diversos fungos podem ser classificados como dimórficos, pois podem existir na forma 

de levedura, em certas fases da sua vida e noutras fases, podem apresentar-se na forma de 

fungo filamentoso (Murray et al., 2009). 

A reprodução dos fungos pode ocorrer de forma sexuada (por esporos sexuados) 

ou assexuadamente (por esporos assexuados), podendo também ocorrer, nalguns casos, 

os dois tipos de reprodução, simultaneamente. A reprodução assexuada é a forma de re-

produção mais importante neste tipo de organismos, dada a capacidade de dispersão dos 

esporos e a capacidade de multiplicação que pode ocorrer diversas vezes ao ano. Além 

disso, os esporos, podem garantir a sobrevivência da espécie, uma vez que são capazes 
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de resistir a condições adversas. Os estados assexuados ou imperfeitos dos fungos desig-

nam-se de fase anamórfica e o estado sexuado, de fase teleomórfica (Ferreira et al., 2010).  

Os fungos são organismos eucariotas, quimio-heterotróficos, que obtêm a sua 

energia através da degradação, por enzimas, de compostos orgânicos (Ferreira et al., 

2010; Mitchell., 2011). Entre as diversas funções que desempenham, os fungos são res-

ponsáveis pela decomposição de material orgânico, estando envolvidos em diferentes ci-

clos de nutrientes (ex: ciclo do azoto, ciclo do carbono) e têm a capacidade de deteriorar 

comida, tecidos, metais e madeiras (Ferreira et al., 2010). Podem ser parasitas, simbion-

tes, ou comensais, ou ainda, saprófitas (vivem em matéria morta ou decomposta), como 

acontece com a maioria dos fungos (Ferreira et al., 2010; Mitchell, 2011).  

A maioria dos fungos patogénicos para plantas e animais são do filo Ascomycota 

(Ferreira et al., 2010; Leushkin et al., 2015). Os fungos patogénicos para plantas estão 

muitas vezes associados a grandes prejuízos económicos na agricultura, como é o caso de 

Helminthosporium oryzae (responsável pelo míldio do arroz) e Claviceps purpurea (res-

ponsável pela cravagem do centeio) (Ferreira et al., 2010; Mitchell, 2011).  

Nas últimas décadas, vários fungos têm sido também associados a alergias e in-

feções humanas (Murray et al., 2009; Ogórek et al., 2012). As infeções provocadas pelos 

fungos designam-se de micoses e, surgem maioritariamente em pessoas imunodeprimi-

das, atuando como fungos oportunistas (Murray et al., 2009; Mitchell, 2011). Alguns 

exemplos de fungos capazes de infetarem humanos são: Talaromyces marneffei e Can-

dida albicans (Ferreira et al., 2010). Além destes, há vários exemplos de fungos patogé-

nicos para vertebrados que se têm tornado um problema ecológico, como Batracho-

chytrium dendrobatidis e Batrachochytrium salamandrivorans, responsáveis pela Chitri-

diomicose, que têm afetado populações de anfíbios e Ophidiomyces ophiodiicola, que 

provoca doença em cobras (Berger et al., 1998; Garner et al., 2009; Eskew e Todd, 2013; 

Drees et al., 2017a).  

Por outro lado, muitas espécies de fungos são utilizadas na indústria, para pro-

duzir cerveja, fabricar pão ou queijos. Várias espécies podem também ser usadas na in-

dústria farmacêutica, como por exemplo para a produção de cortisona e de penicilina 

(Murray et al., 2009; Ferreira et al., 2010; Mitchell., 2011). Curiosamente, alguns fungos 

têm sido estudados como potenciais fontes de antioxidantes naturais (Salar et al., 2017). 
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2.3 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE PSEUDOGYMNOASCUS DES-

TRUCTANS

Pseudogymnoascus (Geomyces) destructans é o agente causal da infeção que 

afeta a superfície cutânea dos morcegos (Blehert et al., 2009; Meteyer et al., 2009). Após 

ser detetado em vários hibernáculos verificou-se que o fungo era o agente etiológico de 

“White Nose Syndrome” (Síndrome do Nariz Branco) (Blehert et al., 2009; Brooks, 

2011).  

Em algumas regiões dos EUA e do Canadá, a Doença do Nariz Branco, aumen-

tou a taxa de mortalidade dos morcegos, para mais de 90%, o que se refletiu na morte de 

cerca de 5 a 6 milhões de animais (Blehert et al., 2009; Barlow et al., 2015; Leopardi et 

al., 2015). Esta brutal redução de indivíduos, pode fazer com que existam populações de 

morcegos que nunca recuperem totalmente desta doença, que é considerada das mais ca-

tastróficas na América do Norte (Wibbelt et al., 2010; Barlow et al., 2015) e, o maior 

colapso da vida selvagem, no último século (Lorch et al., 2011; Becky e Grenier, 2012; 

Blehert, 2012; Frick et al., 2016; BCI, 2018).  

A WND, afeta principalmente espécies da família Vespertilionidae, sendo que 

Perimyotis subflavus, Myotis septentrionalis, M. lucifugus, M. sodalis e M. grisescens, 

estão sinalizadas com o estatuto de “em risco de extinção” (Courtin et al., 2010; Becky e 

Grenier, 2012; Frick et al., 2016; Drees et al., 2017a, b).  

Os morcegos desempenham importantes papéis ecológicos, como polinização de 

plantas, disseminação de sementes e regeneração das florestas (Blehert et al., 2009; Ca-

ven et al., 2012; Vieira, 2018). A deposição de guano, por exemplo, mostra a importância 

dos quirópteros na dinâmica dos ecossistemas dado que os excrementos que se vão acu-

mulando, são uma das fontes primárias de nutrientes para as comunidades bióticas com 

que coabitam (Drees et al., 2017a). 

Também na indústria da biotecnologia, os morcegos são importantes, dada a 

aplicação dos mecanismos de orientação para pessoas invisuais, que se baseia no sistema 

de ecolocalização dos quirópteros (Vieira, 2018). Apesar da sua importância muitas vezes 

ser negligenciada, os morcegos são animais não domesticados com alto valor económico 

e a sua conservação é importante para a dinâmica dos ecossistemas e da economia inter-

nacional (Boyles et al., 2011). Na verdade, a infeção e morte dos morcegos acarreta, além 
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de prejuízos ecológicos, grandes prejuízos económicos que não são limitados ao Norte da 

América (Boyles et al., 2011; Blehert et al., 2011, 2012; Becky e Grenier, 2012; Corne-

lison et al., 2014a).  

Os morcegos são os principais predadores noturnos de insetos, particularmente da 

ordem Diptera (Brooks, 2011). Um morcego consegue numa noite, comer centenas de 

insetos, constituindo assim, uma forma biológica de controlo de pragas (Boyles et al., 

2011; Brooks, 2011; MicrobeWiki, 2012). Uma análise estimou que estes pequenos ma-

míferos têm para a agricultura norte americana, um valor de 22,9 mil milhões de dólares 

por ano (Boyles et al., 2011; Blehert, 2012). Este valor deve-se ao facto de os morcegos, 

na América do Norte, se alimentarem maioritariamente de insectos, que são pragas para 

a agricultura nesse continente, constituindo assim, uma forma de controlo biológico de 

pragas (Becky e Grenier, 2012). Esta estimativa inclui a redução de custos em pesticidas, 

mas não inclui os gastos envolvidos no impacto de pesticidas nos ecossistemas (Boyles 

et al., 2011). No entanto, os produtores continuam a gastar milhões de dólares a combater 

as pragas, o que com o declínio dos morcegos, os obrigará a gastar ainda mais recursos, 

aumentando os riscos para a saúde dos seres humanos e dos animais (MicrobeWiki, 2012; 

Drees et al., 2017a).  

O estudo de Pseudogymnoascus destructans (Pd) revela-se assim, de grande im-

portância para se conseguir compreender a biologia do fungo, de que forma provoca a 

infeção, o que torna os morcegos os seus únicos hospedeiros e de que forma se podem 

desenvolver ferramentas para combater ou desacelerar a sua propagação, para se reduzir 

os diversos impactos da doença e desenvolver estratégias de monitorização (Coleman e 

Reichard, 2014; Cornelison et al., 2014a). Estas novas linhas de investigação são extre-

mamente oportunas, dado que, vários modelos defendem que a redução do crescimento 

de Pd, pode prevenir, ou mesmo evitar a ocorrência de WNS (Micalizzi et al., 2017). 

 

2.3.1 HIPÓTESES SOBRE A ORIGEM DO FUNGO 

No início dos anos 80 foi reportada a presença de estruturas fúngicas brancas nos 

focinhos dos morcegos na Alemanha e, nos anos 90, foram tiradas fotografias na Eslová-

quia e na República Checa, a morcegos infetados com o mesmo fungo (Martinková et al., 

2010; Feldmann, 1984 em Burger et al., 2013). No entanto, a atenção para o microrga-

nismo, que se verificou ser Pseudogymnoascus destructans, só aconteceu após o declínio 
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de milhões de morcegos na América do Norte (Burger et al., 2013). Contudo, na Europa 

não se têm registado mortes em massa, apesar da constante monitorização ao longo de 

várias décadas (Blehert et al., 2011; Puechmaille et al., 2011; Cryan et al., 2013a; Ban-

douchova et al. 2014; Frick et al., 2015).  

O facto de não se verificar a alta taxa de mortalidade em morcegos na Europa, 

sugere que as espécies de morcegos europeias podem ter coevoluído com o fungo (Bürger 

et al., 2013; Bandouchova et al. 2014), desenvolvendo resistência e tolerância à coloni-

zação por Pd, como verificou Wibbelt e colaboradores (2010), na Hungria. Atualmente, 

vários estudos indicam que os morcegos na Europa são capazes de transportar esporos de 

P. destructans sem apresentarem sinais clínicos de infeção (Eskew e Todd, 2013). Por

outro lado, a taxa de mortalidade que se observa na América do Norte pode dever-se ao

facto de as espécies de morcegos americanas formarem um novo hospedeiro para o fungo,

que já estava adaptado a outros hospedeiros semelhantes, mas em diferentes condições

(Drees et al., 2017a). No passado, o fungo pode ter diminuído ou até extinguido, popula-

ções de morcegos na Europa, alteração essa que pode estar a ocorrer, atualmente, com as

populações de morcegos norte americanas (Martinková et al., 2012; Frick et al., 2015).

Como não existe migração de morcegos entre a Europa e a América do Norte, a 

hipótese mais provável é que o fungo seja originário da antiga Eurásia e tenha sido depois 

introduzido no continente americano (Blehert et al., 2011; Leopardi et al., 2015; BCI, 

2018). Assim, Pd pode ser um novo agente patogénico introduzido, acidentalmente noutra 

região geográfica, numa população naive sem imunidade para o agente (Caven et al., 

2012; Cryan et al., 2013a; Eskew e Todd, 2013). Este facto, reforça a ideia de que pode 

ocorrer introdução de novos agentes patogénicos em populações selvagens, como resul-

tado da globalização. Além destes fatores, também o comércio global, as alterações cli-

máticas e alterações na qualidade dos habitats, podem estar a influenciar o desenvolvi-

mento de novas variantes dos agentes e a forma de dispersão destes (Altizer et al., 2003). 

O facto de Pd não afetar todos os morcegos na América do Norte, pode dever-se 

às condições do ambiente onde os animais se encontram, podendo isso limitar a virulência 

do microrganismo patógenico (Caven et al., 2012). Com marcadores de alta resolução, 

Drees e colaboradores (2017a), demonstraram que existe perda de diversidade nas estir-

pes norte americanas de P. destructans (NAPd). Estes fatores corroboram a hipótese de 

Pd ser um novo agente patogénico para a população de morcegos norte-americanos. No 
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entanto, outra hipótese defende que a elevada taxa de mortalidade nos morcegos ameri-

canos, pode dever-se a substâncias tóxicas, que lhes causam imunossupressão, deixando-

os vulneráveis à infeção por Pd. Porém, não se verificaram níveis elevados de toxinas nos 

morcegos da América do Norte (Caven et al., 2012). Além destas hipóteses, alguns auto-

res sugerem que os morcegos europeus e americanos podem ter diferenças nos sistemas 

imunológicos ou que a infeção por Pd nos morcegos norte-americanos pode dever-se a 

um conjunto de várias condições fisiológicas do animal, que resultam em imunossupres-

são e que permitem, consequentemente a infeção (Wibbelt et al., 2010).  

Para estudar a filogenia de Pd, Drees et al. (2017a), usaram SNPs (“Single Nu-

cleotide polymorphs”) da sequência de todo o genoma e microssatélites. Os autores veri-

ficaram que a diversidade genética era maior nos isolados de origem europeia e que os 

isolados asiáticos eram divergentes dos isolados europeus e americanos, o que pode indi-

car que o fungo provavelmente tem origem europeia e não origem asiática (Drees et al., 

2017a). Além disso, os dados do estudo de Drees e colaboradores (2017a), parecem su-

gerir que as estirpes do Norte da América e da Europa, divergem em cerca de 100 anos e 

que o ancestral do isolado americano, cerca de 3400 anos. 

Vários estudos sugerem que os humanos podem ter sido veículo de transmissão 

intercontinental, ao transportar esporos de Pd para a turística cave em Nova Iorque, no 

material ou no vestuário (Leopardi et al., 2015; Frick et al., 2016). O avanço de Pd na 

Europa e a realização de estudos em diversos países, tem permitido avanços no conheci-

mento deste fungo. No entanto, estudos deste género podem ser dificultados pela cres-

cente globalização, que tem permitido a introdução de agentes patogénicos em popula-

ções onde antes não existiam, dificultando a reconstituição da sua evolução epidemioló-

gica (Bandouchova et al. 2014; Drees et al., 2017a). 

 

2.3.2 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA DOENÇA 

A Síndrome do Nariz Branco/ Doença do Nariz Branco (WNS/WND) foi docu-

mentada pela primeira vez a 16 de fevereiro de 2006 com uma fotografia (Figura 3), ob-

tida na “Howes Cave”, a 52 km de Albany, Nova Iorque (Blehert et al., 2009; Gargas et 

al., 2009; Meteyer et al., 2009; Cryan et al., 2010), um local conhecido por ser altamente 

turístico (Eskew e Todd, 2013). 
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A WND é uma doença epizoótica e a sua dispersão continua a decorrer muito 

rapidamente, de tal modo que as entidades competentes pela proteção da vida selvagem 

têm de alterar o mapa da sua dispersão várias vezes ao ano (Jurado et al., 2010; Caven et 

al., 2012; Drees et al., 2016). Atualmente, o fungo está presente em quase todos os hiber-

náculos do Este da América do Norte, em alguns do Oeste e em várias províncias do 

Canadá, sendo que perto do epicentro (“Howes Cave”), poucos são os abrigos que não 

foram afetados (Dzal et al., 2011; Lorch et al., 2016; Drees et al., 2017a).  

Figura 3: Fotografia de morcegos mortos na “Howes Cave”, durante o Inverno de 2006. Esta fotografia 
esteve na origem do estudo da Doença do Nariz Branco (WND), que se veio a verificar ser provocada 
por um fungo psicrófilo, Pseudogymnoascus destructans. Foto de Al Hicks (Frick et al., 2016). 

A dispersão da doença tem sido crescente na América do Norte (5% em 2007, 

49% em 2008 e 59% em 2009), percorrendo cerca de 200 a 900 km por ano (Frick et al., 

2010; Lorch et al., 2016). Desde a deteção de Pd em 2006 até ao ano de 2018, WNS foi 

detetada em 33 estados nos EUA e em 7 províncias do Canadá (Figura 4) (BCI, 2018; 

USFWS, 2018). Vários autores apontam que até ao ano de 2012, a WND matou cerca de 

6 milhões de morcegos em várias regiões dos EUA (Chaturvedi e Chaturvedi, 2011; Ca-

ven et al., 2012; Vanderwolf et al., 2016).  

Estima-se que a perda de morcegos em hibernáculos tenha ultrapassado os 75% 

(Cryan et al., 2010), sendo que no Nordeste dos EUA, foi verificada uma diminuição de 

73% a 75% nos indivíduos do género Myotis, que aparentam ser os animais mais sensíveis 
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à doença (Brooks, 2011). Com isto, Myotis septentrionalis e Myotis leibii foram conside-

radas espécies com o estatuto de protegidas, devido à alta taxa de mortalidade causada 

por WND, que ronda os 75-90% (Dobony et al., 2011; Frick et al., 2016; Lemieux-La-

bonté et al., 2017). Uma das espécies mais comuns no ocidente da América do Norte, 

Myotis lucifugus, foi a espécie mais afetada por WND, sendo que a perda de morcegos 

hibernantes nesta região pode chegar a 90% (Cryan et al., 2010; Dzal et al., 2011; Blehert, 

2012). Devido à diminuição de indivíduos desta espécie, nos EUA, vários autores prevêm 

que a mesma possa desparecer totalmente de algumas regiões do país, em 2026 (Coleman 

e Reichard, 2014).  

 

 

Figura 4: Mapa da ocorrência de “White Nose Syndrome” (WNS), na América do Norte, em agosto de 
2018 (Adaptado de USFWS, 2018. In: Bat.org). 

 

Nos EUA, ocorrem 45 espécies de morcegos, 25 das quais são hibernantes e 

destas, 7 foram documentadas com WNS e associadas a altas taxas de mortalidade (Myo-

tis lucifugus, M. grisescens, M. spentrionalis, M. leibii, M. sodalis, Perimyotis subflavus 

e Eptesicus fuscus) (Meteyer et al., 2009; Frick et al., 2016). Todas estas espécies são 

insectívoras e armazenam energia para o período de hibernação (Cryan et al., 2010; 

Blehert et al., 2011; Becky e Grenier, 2012). Além destas, na América do Norte, nomea-

damente no estado do Texas, outras espécies foram sinalizadas como positivas para Pd, 
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mas sem evidência de doença ou de mortalidade (Caven et al., 2012; Coleman e Reichard, 

2014; BCI, 2018). A mesma situação ocorreu no Wyoming, com as espécies Myotis veli-

fer, M. grisescens e M. austroriparius (Becky e Grenier, 2012; Caven et al., 2012; Burger 

et al., 2013).  

No ano de 2016, um morcego debilitado (Myotis lucifugus) foi encontrado em 

King County, Washington, que foi depois reportado com a Síndrome do Nariz Branco 

(Lorch et al., 2016). Após análises genéticas ao fungo, os investigadores verificaram que 

a estirpe, presente no animal, era similar à encontrada em Nova Iorque, o que indica que 

o fungo conseguiu atravessar os EUA (Lorch et al., 2016; BCI, 2018). Segundo Burns e

colaboradores (2014), as regiões do sudeste do Canadá podem servir como “pool” gené-

tico para M. lucifugus, o que pode justificar a rápida dispersão da WND naquela região.

Atualmente, estima-se que se a dispersão continuar de igual forma, a população de mor-

cegos, poderá ser 1% da população que existia antes da doença ser detetada. Se assim for,

a WND tornar-se-á um grave problema que pode levar à extinção de muitas espécies em

menos de 20 anos e a danos irreparáveis nos ecossistemas (Frick et al., 2010).

As espécies de morcegos diferem entre si nas condições de temperatura e humi-

dade que necessitam, o que pode influenciar a gravidade da infeção por Pd, consoante a 

região, país e continente em que a espécie de morcego habita (Cryan et al., 2013a). Se-

gundo Frick e colaboradores (2015), a WND é capaz de alterar e modelar os padrões 

macroecológicos de uma população, ao alterar o número de indivíduos em diversos locais, 

podendo isso refletir-se, futuramente, na diminuição da abundância de morcegos no Norte 

da América, para níveis iguais aos que são encontrados na Europa (Frick et al., 2015). 

A presença de Pd, foi reportada no continente europeu em 2008 e confirmada com 

ferramentas moleculares em 2009 (Puechmaille et al., 2010; Burger et al., 2013; Barlow 

et al., 2015). Na Europa, Pd foi identificado em várias espécies da família Vespertilioni-

dae (Eptesicus nilssonii, Plecotus auritus, Miniopterus schreibersii, Murina hilgendorfi 

e Barbastella barbastellus) e da família Rhinolophidae (Rhinolophus hipposideros e R. 

euryale) (Frick et al., 2016; Zukal et al., 2016). Tendo sido também reportado em várias 

espécies do género Myotis (M. bombinus, M. gracilis, M. petax, M. macrodactylus, M. 

dasycneme, M. mystacinus, M. blythii, M. daubentonii, M. brandtii, M. emarginatus, M. 

nattereri, M. bechsteinii, M. escalerai e M. myotis) (Burger et al., 2013; Sachanowicz et 

al., 2014; Frick et al., 2016).  
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Até ao ano de 2018, Pd foi detetado por métodos moleculares em 15 países eu-

ropeus (Tabela 1): França, República Checa, Polónia, Portugal, Grã-Bretanha, Roménia, 

Eslováquia, Eslovénia, Bélgica, Letónia, Suíça, Alemanha, Estónia, Hungria, Holanda e 

Ucrânia (Martínková et al., 2010; Puechmaille et al., 2010; Kubátová et al., 2011; Pikula 

et al., 2012, 2017; Paiva-Cardoso et al., 2014; Sachanowicz et al., 2014; Barlow et al., 

2015; Zukal et al., 2016). Recentemente, P. destructans foi detetado na região asiática e 

siberiana da Rússia e na China, o que prova a presença do fungo em três continentes 

(Burger et al., 2013; Hoyt et al., 2016; Zukal et al., 2016; Pikula et al., 2017).  

Pseudogymnoascus destructans foi também detetado por fotografias ou visual-

mente, na Áustria, República Checa, Dinamarca, Roménia, Luxemburgo e Turquia (Mar-

tinková et al., 2010; Bürger et al., 2013).  

 

Tabela 1: Revisão bibliográfica sobre os locais onde foi identificado Pseudogymnoascus destructans em 
morcegos. 

Local Espécie de morcego 
Zona do 

corpo 
amostrada 

Fungo visível 
(Sim/Não) Referência 

EUA (Nova Iorque, Wil-
liam Hotel Mine) Myotis lucifugus Asa Sim Gargas et al., 2009 

França (Périgueux) Myotis myotis Nariz Sim Puechmaille et al., 
2010 

Áustria (Hermann’s 
Cave) Myotis myotis Nariz Sim Bürger et al., 2013 

Portugal  
(Mina de Maria Isabel) Myotis blithii Nariz e orelha Sim Paiva-Cardoso et al., 

2014 

Grã-Bretanha Myotis daubentonii Nariz Sim Barlow et al., 2015 

República Checa 
(Cave Stará Dratenická) Myotis myotis Focinho Sim Pikula et al., 2012 

República Checa  
(Podyjí National Park e 
JesenõÂky Mountains), 
Eslovénia, Letónia, 
Polónia, Rússia, EUA 

Myotis daubentonii 
Myotis myotis 

Myotis septentrionalis 
Asa Sim Pikula et al., 2017 

República Checa 
(Malá Amerika Mine) 
e Eslováquia 

Myotis myotis 
Myotis bechsteinii 

Myotis. blythii 
Myotis dasycneme 
Myotis mystacinus 
Myotis nattereri 

Lesão, 
focinho e/ou 

asa 

Nãoa 
Simb 

Martinková et al., 
2010 

Croácia (Uviraljka) Myotis myotis Carcaça Não se aplica Pavlinić et al., 2014 

República Checa 
Barbastella barbastellus 

Eptesicus nilssonii 
Nariz, focinho 

e asas Sim Zukal et al., 2016 
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Myotis alcathoe 
Myotis bechsteinii 

Myotis brandtii 
Myotis dasycneme 
Myotis daubentonii 
Myotis emarginatus 

Myotis myotis 
Myotis nattereri 
Plecotus auritus 

Plecotus austriacus 
Rhinolophus hipposideros 

Polónia  
(Mina Blachówka) Myotis myotis Focinho Sim Sachanowicz et al., 

2014 
Eslováquia  
(Mina Pod Medveďou 
skalou) 

Myotis myotis Nariz Sim Šimonovičová et al., 
2011 

Eslováquia 

Miniopterus schrebersii 
Myotis emarginatus 

Myotis myotis 
Rhinolophus euryale 

Nariz, focinho 
e asas Sim Zukal et al., 2016 

China  
(Nordeste da China, regi-
ões de Jilin, Liaoning, 
Beijing e Shandong) 

Myotis macrodactylus 
Myotis chinensis 

Myotis ussuriensis 
Myotis petax 

R. ferrumequinum
Myotis leucogaster

Nariz e asa Sim Hoyt et al., 2016 

Letónia 

Eptesicus nilssonii 
Myotis brandtii 

Myotis dasycneme 
Myotis daubentonii 

Nariz, focinho 
e asas Sim Zukal et al., 2016 

Rússia 

Eptesicus nilssonii 
Myotis brandtii 

Myotis dasycneme 
Myotis daubentonii 

Plecotus auritus 

Nariz, focinho 
e asas Sim Zukal et al., 2016 

Rússia  
(Norte, Oeste e Sul dos 
montes Urais, Baikal e 
extremo oriente da Rús-
sia) 

Eptesicus nilssonii 
Myotis bombinus 
Myotis brandtii 

Myotis dasycneme 
Myotis daubentonii 

Myotis gracilis 
Myotis macrodactylus 

Myotis petax 
Murina hilgendorfi 

Plecotus auritus 
Plecotus ognevi 

Asa Sim Kovacova et al., 2018 

a Nesses casos foi amostrada a zona da lesão; b Foi amostrada a zona infetada.
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2.3.3 CARACTERIZAÇÃO DO FUNGO 

O agente etiológico da Síndrome do Nariz Branco (WNS), Pseudogymnoascus 

destructans, foi isolado em 2009 de quatro espécies de morcegos (Myotis lucifugus, M. 

septentrionalis, Eptesicus fuscus e Perimyotis septentrionalis) (Blehert et al., 2009; Gar-

gas et al., 2009). Após o seu isolamento, foi posicionado no género Geomyces (género de 

fungos geralmente presentes em solos frios), pela análise da morfologia dos conídios e 

pelos resultados da amplificação com os “primers” SSU (“Small Subunit of rRna”) e ITS 

(“Internal Transcribed Spacer of rRNA”), recebendo juntamente o nome destructans 

(Gargas et al., 2009). No entanto, segundo Blehert e colaboradores (2009), este fungo 

diferia morfologicamente de todos os outros fungos descritos do género Geomyces. Com 

isto, foi proposta uma mudança taxonómica com base na análise e comparação filogené-

tica das estirpes Geomyces destructans e Pseudogymnoascus roseus, do Norte da América 

(Minnis e Lindner, 2013). A classificação taxonómica de Pseudogymnoascus destructans 

pode ser consultada na Tabela 2. Após a reclassificação do fungo, foi verificado que este 

preenchia os requisitos do postulado de Koch e foi declarado como o agente causal da 

WNS (Gargas et al., 2009; Lorch et al., 2011; Fisher et al., 2012). Além disso, a virulência 

e a velocidade com que o fungo se dispersa entre os morcegos colocam-no conforme as 

características de um novo agente patogénico (Burger et al., 2013). 

 

Tabela 2: Classificação taxonómica de Pseudogymnoascus destructans. 

Super reino Eukaryota Referência 

Domínio Eukarya Black, 2013 

Reino Fungi 

Filo Ascomycota Blehert et al., 2009; 2011; 
2012. Leushkin et al., 2015 

Sub-filo Pezizomycotina www.cabi.org 
Classe Leotimycetes incertae sedis* Kubátová et al., 2011 
Ordem Helotiales Blehert et al., 2009, 2011 
Família Pseudeurotiaceae Leushkin et al., 2015 
Género Pseudgymnoascus Minnis e Lindner, 2013 
Espécie Pseudogymnoascus destructans 

*Com posição incerta. 

Vários estudos sugerem que Pd não necessita de hospedeiros para sobreviver, 

podendo permanecer nos abrigos, ou fora destes, se existirem condições onde a tempera-

tura seja baixa e haja condições propícias para a obtenção de nutrientes através de outras 
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fontes (Blehert et al., 2011; Hoyt et al., 2015a).O fungo pode ser encontrado em matéria 

orgânica nos ambientes subterrâneos e os seus esporos podem ser levados pela água, ani-

mais e fómites (como por exemplo equipamentos e roupas) (Beltz, 2018b). 

Apesar do nome sugestivo da síndrome (WNS) e da doença (WND), o cresci-

mento do fungo também ocorre noutras regiões do corpo dos morcegos. O micélio de Pd 

pode aparecer com cor branca no focinho, pavilhões auriculares, membranas alares e 

membros posteriores dos morcegos afetados. Na verdade, a aparência do fungo depende 

de diversos fatores como as condições climáticas regionais e o microclima dos hiberná-

culos (Burger et al., 2013). Os sinais característicos da manifestação da WNS são, na 

verdade, a produção dos conídios e, apesar de ser o crescimento do fungo no nariz que dá 

nome à doença, o propósito deste parece ser alastrar-se para as asas, devido à grande 

superfície que pode colonizar (Cryan et al., 2010). No entanto, muitas vezes, quando os 

animais saem dos hibernáculos deixam de ser vistos com o fungo branco na superfície 

cutânea, porém o animal pode continuar infetado e a transportar esporos (Meteyer et al., 

2009). 

À medida que começa a ocorrer a esporulação, o micélio branco desenvolve uma 

cor acinzentada, mas mantém um halo branco, como se pode observar na Figura 5 (Ima-

gem A) (Martinková et al., 2010; Barlow et al., 2015). As colónias de P. destructans, 

podem apresentar exsudado e cores no reverso da colónia, que podem passar de branco a 

cinza e por fim, tornarem-se castanhas escuras (Martinková et al., 2010; Khankhet et al., 

2014). A temperatura de incubação e o meio, influenciam o exsudado produzido e a pig-

mentação (Khankhet et al., 2014).  

Na observação ao microscópio, o fungo apresenta esporos (artroconídios) pe-

quenos, unicelulares, curvados e assimétricos (que geralmente medem entre 5-12 × 2-3,5 

µm), com conidiósporos eretos ramificados (Gargas et al., 2009; Chaturvedi et al., 2010; 

Martinková et al., 2010; Kubátová et al., 2011; Hayes, 2012; Nilsson, 2012; Barlow et 

al., 2015), como se pode observar na Figura 5 (Imagem B).  
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Figura 5: Morfologia macroscópica de Pseudogymnoascus destructans, em meio de cultura “Potato Dex-
trose Agar” (A). Morfologia microscópica de Pseudogymnoascus destructans (B), após coloração 
com lactofenol de azul de algodão, ao microscópio ótico composto com ampliação total de 400x. É 
possível observar os conidiósporos eretos ramificados (*) e os conídios curvados e assimétricos (**) 
(Fotografias da autora). 

 

A reprodução ocorre, normalmente, de forma assexuada pelos conídios que estão 

nas extremidades dos longos conidiósporos (Beltz, 2018b). Numa fase inicial, o fungo 

produz conídios haplóides e a reprodução sexual também pode ocorrer, apesar de nunca 

ter sido observada (Leushkin et al., 2015; Drees et al., 2017a; Dool et al., 2018). A ocor-

rer, a reprodução sexual de Pd é heterotálica, devido à existência de dois “Mating Types” 

do locus MAT (MAT1-1 e MAT1-2), ambos encontrados na Europa, mas na América do 

Norte, apenas um foi identificado (Palmer et al., 2014; Drees et al., 2017a; Dool et al., 

2018). A reprodução sexual é fundamental na evolução das estirpes, pelo que a confirmar-

se a existência dos dois “Mating Types” na América do Norte, podem ser gerados mais 

genótipos virulentos, com maior capacidade de adaptação, o que consequentemente po-

derá acarretar mais dificuldades para a conservação de morcegos nesse continente (Pal-

mer et al., 2014; Dool et al., 2018). 

Pseudogymnoascus destructans é um fungo psicrófilo, adaptado a condições de 

baixas temperaturas (Brooks, 2011; Kubátová et al., 2011; Blehert, 2012; Drees et al., 

2016), proteolítico (Chaturvedi et al., 2010), e queratinófilo (Caven et al., 2012; Chatur-

vedi et al., 2018), que pode crescer em substratos com pH entre 5 e 11 (Raudabaugh e 

Miller, 2013). O fungo exibe maior crescimento quando tem fontes de fósforo e de nutri-

entes e, apesar de possuir proteínas com funções enzimáticas, proteolíticas e hidrolíticas, 
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necessita de ácido α-linoleico como fonte de carbono, encontrando-se por isso, nas glân-

dulas dos morcegos e entre os pêlos, locais onde são excretados os ácidos gordos da dieta 

(Whistle et al., 2011; Zhang et al., 2014; Chaturvedi et al., 2018). 

Vários autores indicam que P. destructans é capaz de excretar enzimas proteolí-

ticas, lipolíticas, queratinolíticas e de se especializar em atividades catabólicas que lhe 

permitam crescer e sobreviver em hibernáculos onde os nutrientes são escassos (Rau-

dabaugh e Miller, 2013; Chaturvedi et al., 2018). Segundo Chaturvedi e colaboradores 

(2010), P. destructans pode ser capaz de produzir enzimas como a fosfatase ácida, fosfa-

tase alcalina, esterase lipase, esterase e lipase, que podem favorecer o crescimento fún-

gico, no entanto, não é capaz de produzir β-galactosidase, β-glucosidase e tripsina, por 

exemplo. Algumas das peptidases descritas no secretoma de Pd incluem enzimas com 

capacidade para degradar o colagénio (proteína que constitui maior parte do tecido dos 

morcegos) e outras enzimas similares às encontradas em fungos patogénicos para huma-

nos (O’Donoghue et al., 2015). Contudo, os resultados de Raudabaugh e Miller (2013), 

sugerem que Pd não é capaz de degradar quitina, mas os substratos com este polissacarí-

deo, são importantes por serem fonte de compostos nutricionais como proteínas e lípidos. 

Além disso, Pd é capaz de hidrolisar ácidos gordos, que também existem na superfície 

cutânea e nas secreções glandulares dos morcegos (Raudabaugh e Miller, 2013). No en-

tanto, os mecanismos patogénicos de P. destructans ainda não estão totalmente compre-

endidos, uma vez que não foram descritos, até ao momento, outros fungos com capaci-

dade de desenvolverem patogenicidade a baixas temperaturas (Chaturvedi et al., 2018). 

Figura 6: Crescimento de colónias de Pseudogymnoascus destructans, em meio de cultura “Cornmeal 
Agar”, às temperaturas de 3, 7, 14 e 20 ºC. É possível observar que à temperatura de 20 ºC, o cres-
cimento das colónias não ocorre (Adaptado de Blehert et al., 2011). 
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Pseudogymnoascus destructans é um fungo de crescimento lento in vitro (Me-

teyer et al., 2009; Khankhet et al., 2014), com capacidade de crescimento de 10 mm a 4 

ºC, em duas semanas em meio de cultura “Sabouraud Dextrose Agar” (SDA) (Gargas et 

al., 2009; Blehert et al., 2011; Barlow et al., 2015). Segundo Barlow e colaboradores 

(2015), os conídios desenvolvem a sua forma característica à medida que a colónia vai 

envelhecendo.  

Este fungo é psicrófilo, estando por isso adaptado ao frio e à humidade (Beltz, 

2018b; Donaldson et al., 2018). No entanto, a 15 ºC o micélio cresce, mas os conídios 

podem surgir deformados e a temperaturas acima de 20 ºC e perto de -10 ºC, o fungo não 

é capaz de crescer (Chaturvedi et al., 2010; Beltz, 2018b; Donaldson et al., 2018), como 

se observa na Figura 6. Esta característica, pode justificar a colonização de Pd quando os 

morcegos estão a hibernar, e não quando os animais estão ativos e têm uma Tb superior 

(Blehert et al., 2011). Na verdade, o crescimento ótimo de Pd parece ocorrer entre 5 a 15 

ºC (Meteyer et al., 2009; Caven et al., 2012; Burger et al., 2013; Khankhet et al., 2014; 

Paiva-Cardoso et al., 2014). Estas temperaturas, apesar de serem descritas para o cresci-

mento in vitro, são as temperaturas que podem ser encontradas nos hibernáculos dos mor-

cegos, como por exemplo os locais onde a WNS foi já reportada (Meteyer et al., 2009; 

MicrobeWiki, 2012; Burger et al., 2013; Khankhet et al., 2014). Em laboratório, o cres-

cimento de P. destructans parece variar consoante o meio de cultura e a temperatura de 

inoculação utilizados (Kubátová et al., 2011).  

Para aumentar o sucesso do estudo da origem de Pd, de que forma ocorreu a sua 

dispersão e como evoluiu em termos de patogenicidade, Drees e colaboradores (2016), 

descreveram o genoma do fungo, verificando que este contém 38,17% de sequências re-

petidas.  

 

2.3.4 PATOLOGIA 

Qualquer doença infeciosa envolve interação entre um hospedeiro suscetível, um 

agente patogénico e o ambiente (Blehert et al., 2011). A WNS é uma infeção cutânea, que 

infeta morcegos hibernantes, sendo o seu agente causal o fungo extracelular, Pseu-

dogymnoascus destructans, que infeta tecidos vivos (Meteyer et al., 2009; Wibbelt et al., 

2010; Cryan et al., 2013; Brook e Dobson, 2015).  
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O fungo começa a invadir a superfície cutânea e os pêlos dos morcegos durante 

a hibernação (Chaturvedi e Chaturvedi, 2011). A WNS infeta várias espécies de morce-

gos, mas até ao momento não foi detetada noutros animais domésticos ou selvagens 

(Blehert, 2012; Frick et al., 2016). Com isto, pode inferir-se que a WNS é específica de 

morcegos, o que sugere que estes devem ter características que os tornam hospedeiros 

ideias (Blehert et al., 2011). Contudo, morcegos do género Corynorhinus, ainda não fo-

ram reportados com infeção, apesar de viverem em locais com WNS (Frick et al., 2016). 

Devido às diferenças entre as patologias da América do Norte e da Europa, al-

guns autores propuseram a distinção entre doença e síndrome (Frick et al., 2016). Pela 

razão referida, Paiva-Cardoso e colaboradores (2014), sugeriram a nomenclatura de 

WND (“White Nose Disease”) para a doença clínica que conduz a elevada mortalidade 

tal como ser apresenta na América do Norte, e WNS para a apresentação da colonização 

fúngica sem mortalidade, como observado na Europa. 

A doença afeta morcegos insectívoros que hibernam durante os meses frios, para 

sobreviverem quando a quantidade de insetos disponível para se alimentarem é baixa 

(Coleman e Reichard, 2014; Cornelison et al., 2014b). Os animais infetados estão abri-

gados nas zonas frias e húmidas dos abrigos e, até ao momento, não se verificou a doença 

em morcegos que utilizam árvores para o período de torpor (Caven et al., 2012; Coleman 

e Reichard, 2014; Avena et al., 2016; Drees et al., 2016).  

Os morcegos são infetados no outono quando voltam aos abrigos e o pico da 

transmissão ocorre no inverno, quando os animais entram em torpor (Puechmaille et al., 

2011). Nos EUA, o fungo começa a ser visível em janeiro, com maior incidência em 

fevereiro e março, dependendo da região, sendo que cerca de 50% dos animais morrem, 

após 150 dias de hibernação, no pico de março (Lorch et al., 2011; Puechmaille et al., 

2011; Frick et al., 2016). Assim, os animais morrem antes do início da primavera, quando 

há aumento de insetos disponíveis para se alimentarem (Frick et al., 2016).  

Ao que tudo indica, a gravidade da infeção por Pd depende das condições de 

humidade e de temperatura das superfícies cutâneas dos morcegos hibernantes (Cryan et 

al., 2013a). Os morcegos que habitam zonas com invernos mais curtos, ou que tenham 

mais alimento disponível, têm capacidade para manterem as suas reservas energéticas e 

podem ser capazes de recuperar da infeção por WNS (Cryan et al., 2013a). 

Quando a infeção ocorre, dá-se a destruição dos folículos pilosos e das glândulas 

sudoríparas e sebáceas (Blehert et al., 2009; Cryan et al., 2010). Durante a hibernação, o 
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agente patogénico penetra a epiderme, erodindo a queratina e provocando úlceras que são 

diferentes e mais severas do que as dermatofitoses (Blehert et al., 2009; Courtin et al., 

2010; Blehert et al., 2011; Chaturvedi e Chaturvedi, 2011; Burger et al., 2013).  

As mudanças na superfície cutânea dos morcegos são inconsistentes e pouco es-

pecíficas. O fungo provoca lesões erosivas cutâneas na epiderme da superfície do focinho, 

dos pavilhões auriculares, das membranas alares e dos membros posteriores, além de se 

fixar nas glândulas sebáceas e sudoríparas, e de permanecer entre os folículos do pêlo 

(Meteyer et al., 2009; Courtin et al., 2010; Cryan et al., 2010; Blehert et al., 2011; Mi-

crobeWiki, 2012). No caso de os folículos capilares estarem infetados com outros micror-

ganismos, como bactérias, por exemplo, o dano nos tecidos pode ser mais grave (Caven 

et al., 2012). Além disso, a quebra na integridade da asa pode ter consequências na defesa 

contra invasores e desequilibrar a microbiota existente (Lemieux-Labonté et al., 2017). 

A erosão da queratina provoca perda nas propriedades regulatórias das asas, que 

consistem em duas membranas de epitélio, separadas por uma fina camada de vasos san-

guíneos e linfáticos, com músculos e nervos delicados (Cryan et al., 2010; 2013b; Becky 

e Grenier; 2012; Barlow et al., 2015). Nos quirópteros, a pele das asas tem um importante 

papel, nomeadamente em manter a homeostase durante a hibernação, permitir as trocas 

gasosas e as perdas de água por evaporação, que ocorrem em maior número, aquando da 

infeção e que podem levar a perturbações durante a hibernação, morbilidade e consequen-

temente à morte (Cryan et al., 2013a,b; Avena et al., 2016; Frick et al., 2016). As asas, 

geralmente, são o local preferencial de infeção, porque permitem ao fungo uma larga 

superfície para colonizar (Blehert, 2012). Após a infeção, a fina camada de pele das asas 

está vulnerável a danos, perde elasticidade, calor e reservas energéticas à medida que é 

substituída por colónias de P. destuctans (Courtin et al., 2010; Cryan et al., 2010; Caven 

et al., 2012). Os danos provocados podem levar à quebra dos processos termoregulatórios, 

do balanço hídrico, da circulação sanguínea e da respiração cutânea, além de comprome-

terem o voo (Blehert et al., 2011; Frick et al., 2016):  

Durante a infeção, o fungo não invade diretamente os vasos sanguíneos, no en-

tanto, a rutura que provoca, quando penetra a superfície cutânea, faz com que não haja 

fluxo sanguíneo na região afetada (Cryan et al., 2010). Além disso, o fungo pode, even-

tualmente, ser capaz de destruir os recetores responsáveis pelo controlo do voo (Cryan et 

al., 2010). Na verdade, as consequências da infeção, prolongam-se depois do inverno, 

dado que aumentam o custo energético, afetam defesas imunitárias e na capacidade de 
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recuperação, reduzindo as energias para o período de reprodução (Frick et al., 2016). 

Assim, as alterações provocadas nas asas dos morcegos, podem ser suficientes para causar 

as altas taxas de mortalidade reportada nos morcegos norte-americanos (Cryan et al., 

2010). 

Nas análises de sangue e de urina realizadas por Cryan e colaboradores (2013b), 

a morcegos infetados, os autores verificaram valores baixos de eletrólitos, o que pode 

justificar a dificuldade dos morcegos em manterem a sua homeostase. Além disso, os 

animais que têm erosões e úlceras, podem apresentar um estado clínico de hiponatremia 

ou hipocloremia (baixos níveis de Na+ ou Cl-, respetivamente) (Cryan et al., 2013b).  

O comportamento anormal dos quirópteros, nomeadamente uma maior atividade 

durante a hibernação, pode ser revelador da infeção, uma vez que os animais afetados 

podem não mostrar sinais de infeção fúngica (Brooks, 2011; BCI, 2018). A excitação 

exacerbada acelera o gasto das reservas energéticas e leva à desidratação e exposição às 

baixas temperaturas, devido ao cessar precoce do período de hibernação (Blehert et al., 

2011; Brooks, 2011; Becky e Grenier, 2012). Desta forma, a infeção causa fome (o animal 

gasta a energia guardada antes de terminar o período de hibernação e ainda não há ali-

mento suficiente disponível), fraqueza, desidratação, alteração da microflora intestinal e 

exposição às baixas temperaturas de inverno (Cryan et al., 2010; Wibbelt et al., 2010; 

Becky e Grenier, 2012; Burger et al., 2013; BCI, 2018). As sucessivas excitações que os 

despertam do torpor podem também dificultar o processo de aumento da temperatura cor-

poral dos morcegos, aumentando os custos metabólicos (Cryan et al., 2010; Frick et al., 

2016).  

A infeção fúngica por Pd, induz uma resposta inflamatória que se traduz numa 

infiltração por neutrófilos, que ficam entre a zona da asa danificada e a zona da derme 

substituída pelo fungo. Estas infeções também ocorrem em morcegos europeus e é seme-

lhante nos morcegos da América do Norte, portanto, o que pode justificar a diferença da 

mortalidade pode não ser o patogénico em si, mas as relações entre o hospedeiro e o 

agente (Bandouchova et al. 2014). As interações entre agente patogénico e hospedeiro 

podem resultar numa evolução conjunta, em que o hospedeiro é capaz de se adaptar ao 

agente infecioso (Bandouchova et al. 2014). Segundo Donaldson e colaboradores (2018), 

o fungo minimiza a expressão de proteínas secretadas, o que consequentemente, pode

diminuir a resposta imunitária do hospedeiro. Os quirópteros norte-americanos estudados

durante o período de hibernação e que estavam infetados, não demonstraram resposta
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inflamatória, mas apresentavam edemas e neutrófilos na região conectiva do tecido, e 

também alguns abcessos (Meteyer et al., 2009; Blehert et al., 2011). 

Normalmente, as doenças provocadas por fungos são mais comuns em organis-

mos de sangue frio, dado que os tecidos arrefecidos permitem o crescimento de estirpes 

fúngicas (Blehert et al., 2011). Os morcegos, assim como outros mamíferos que hiber-

nam, são endotérmicos quando estão ativos, porém, quando hibernam a sua Tb baixa e as 

funções imunitárias ficam inibidas, fatores que os podem tornar suscetíveis à infeção por 

Pd (Eskew e Todd, 2013). Além disso, não é conhecido se Pd é capaz de produzir uma 

toxina, ou outros metabolitos, que possam causar a falha de órgãos ou o mau funciona-

mento destes, nos morcegos (Chaturvedi et al., 2010). Porém, segundo Courtin e colabo-

radores (2010), não existem evidências que apontem para a falência de órgãos. 

Atualmente, as lesões na pele detetadas visualmente ou por transiluminação por 

UV, podem ser sugestivas da doença (Figura 7), assim como a observação da morfologia 

característica dos conídios. No entanto, a sequência dos produtos da PCR convencional 

(Reação em Cadeia de Polimerase), qPCR (PCR quantitativo em tempo real) e a exami-

nação histopatologia dos tecidos afetados (por coloração “ácido periódico de Schiff”), são 

necessários para confirmar a doença (Meteyer et al., 2009; Chaturvedi e Chaturvedi, 

2011; Zukal et al., 2016, Pikula et al., 2017).  

 

 

Figura 7: Fotografias de transiluminação por UV de uma asa de um morcego da espécie Myotis myotis, 
exposta a uma lâmpada de 366 nm. Nas fotografias retiradas ao longo de vários dias (A e F têm uma 
diferença de 15 dias), é possível observar a diminuição da fluorescência, o que indica que está a 
ocorrer um aumento de lesões, compatível com a progressão da infeção por WNS (Pikula et al. 
2017). 

 



31 

2.3.5 MEDIDAS DE CONTROLO, TRATAMENTO E ANTAGONISMO 

A dispersão de P. destructans pode ocorrer entre morcegos de hibernáculos di-

ferentes, ou nas colónias de maternidade, durante a época reprodutiva, pela inalação de 

esporos, ou através do contacto dos morcegos com o solo ou com as paredes dos abrigos 

(Brooks, 2011; Caven et al., 2012). O transporte de esporos de P. destructans, pode ser 

feito pelo contacto entre morcegos, de diferentes espécies, uma vez que durante a hiber-

nação, os morcegos normalmente encontram-se agrupados em grande número (Cryan et 

al., 2010; Blehert et al., 2011; Lorch et al., 2011; Caven et al., 2012). No entanto, a dis-

persão pelos seres humanos parece ter importância na emergência de doenças fúngicas, 

pelo que a biossegurança, com o objetivo de diminuir a dispersão de possíveis agentes 

patogénicos deve ser uma das principais estratégias para o controlo da WNS (Eskew e 

Todd, 2013; Sachanowicz et al., 2014; Frick et al., 2016; BCI, 2018). Na verdade, foram 

isolados esporos de Pd em vestuário e em material de espeleologia, mas é importante 

referir que os humanos não são os disseminadores primários da doença (Caven et al., 

2012).  

De acordo com Vanderwolf e colaboradores (2016), os artrópodes, além do am-

biente, foram identificados como reservatórios de esporos de P. destructans, que podem 

ser viáveis, nos abrigos subterrâneos, após um ano da erradicação total ou parcial de mor-

cegos, por WNS. Os autores conseguiram obter culturas viáveis de Pd, mas consideram 

que é improvável que os artrópodes sejam uma das principais fontes de transmissão, dado 

que não são capazes de percorrer grandes distâncias (Vanderwolf et al., 2016). No en-

tanto, por serem transportadores de esporos podem estar a potencializar a sua natural dis-

persão, podendo ser particularmente importantes na dispersão, apesar de indiretamente, 

em caves ou grutas onde não há chuvas e o ar é rarefeito (Vanderwolf et al., 2016). A 

estratégia mais eficaz de prevenção da dispersão, é impedir que o fungo chegue aos hi-

bernáculos (Coleman e Reichard, 2014). Não obstante, a descontaminação de abrigos tem 

um papel muito importante, dado que o fungo pode persistir em substratos abióticos, au-

mentando assim a sua chance de dispersão para outras áreas (Gargas et al., 2009; Eskew 

e Todd, 2013; Hoyt et al., 2015a; Frick et al., 2016; Beltz, 2018b).  

As medidas necessárias, para o controlo da doença, podem passar por um plane-

amento estratégico de conservação e sensibilização da população e investigadores dos 

riscos, como o cuidado em descontaminar o equipamento, material e vestuário após visi-

tas a abrigos, diminuir as atividades de turismo e espeleologia, para assim, ser possível 
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minimizar ou impossibilitar a dispersão de esporos (Blehert et al., 2011, 2012; Becky e 

Grenier, 2012; Leopardi et al., 2015).  

Ao que tudo indica, P. destructans é capaz de persistir nos hibernáculos mesmo 

sem hospedeiro, o que pode fazer com que as populações que sobrevivam no Inverno, 

possam ser afetadas na hibernação seguinte (Zhang et al., 2014; Beltz, 2018b). Perto do 

local onde foi detetado o fungo pela primeira vez, foi realizado um estudo para monitori-

zar uma colónia Myotis lucifugus durante o verão, de forma a perceber os impactos da 

WNS. Nesse estudo, foram observados morcegos que recuperaram da WNS e outros ca-

pazes de sobreviverem com a infeção durante o verão, podendo isso indicar que os ani-

mais podem ter capacidade de recuperarem da infeção (Martinková et al., 2010; Dobony 

et al., 2011; Coleman e Reichard, 2014). Além disso, os animais conseguem recuperar 

das lesões nas asas ao fim de várias semanas, se mantiverem uma temperatura constante 

de 38 ºC, por um longo período (Cryan et al., 2013a).  

De forma a controlar o fungo e impedir que morcegos recuperados da infeção, 

voltem a ser infetados, várias entidades, nomeadamente a USFWS (U.S. Fish and Wildlife 

Service), inviabilizaram o acesso a minas e outro tipo de abrigos de morcegos e fizeram 

protocolos de limpeza e sequestro de abrigos e descontaminação de equipamentos (Cha-

turvedi et al., 2011; Caven et al., 2012; Coleman e Reichard, 2014; Frick et al., 2016; 

National White-Nose Syndrome Decontamination Protocol - Version 04.12.2016, 2016; 

Canadian Wildlife Health Cooperative, 2017). Estas medidas de sequestro e descontami-

nação são de enorme importância, dado que se pode evitar a contaminação por esporos 

de P. destructans em populações de morcegos que não estão infetadas, nomeadamente 

nas regiões da Nova Zelândia, oeste da América do Norte, sul da Austrália e em algumas 

regiões da América do Sul (Hoyt et al., 2016). 

Uma medida proposta para reduzir a mortalidade dos morcegos é a colocação de 

abrigos artificiais perto dos hibernáculos reportados com WNS. Esta medida pretende que 

os animais possam encontrar abrigo rapidamente, após a procura por alimento, de forma 

a aumentarem a sua temperatura corporal, mantendo as reservas de energia e evitando a 

fome (Caven et al., 2012). Alguns modelos sugerem que se esta medida for implemen-

tada, poderá aumentar a taxa de sobrevivência para 75% (Caven et al., 2012). A mesma 

ideia também poderá ser aplicada durante o verão, com abrigos artificiais, fáceis de des-

contaminar, onde os morcegos possam permanecer entre os períodos de hibernação, evi-

tando que os hibernáculos sejam fontes de contágio (Caven et al., 2012). Além disso, 
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alguns autores defendem que fornecer acesso a suplementos de eletrólitos, durante a hi-

bernação, pode ser uma forma de terapia de suporte para os morcegos infetados (Frick et 

al., 2016).  

O tratamento das populações de morcegos é considerado difícil, devido à susce-

tibilidade dos animais, à sua ampla distribuição e ao acesso condicionado aos hibernácu-

los (Cornelison et al., 2014b; Lemieux-Labonté et al., 2017). Todos estes fatores mostram 

a necessidade do desenvolvimento de opções para o controlo do fungo, nomeadamente 

de antifúngicos que tenham uma boa atividade inibitória a baixas concentrações (Corne-

lison et al., 2014a). Posto isto, a principal preocupação é o desenvolvimento de tratamen-

tos a partir de derivados biológicos, sem que existam impactos nos ecossistemas dos abri-

gos, para que não se altere o microbioma do ecossistema, nem a microbiota da pele dos 

morcegos (Cornelison et al., 2014b; Lemieux-Labonté et al., 2017).  

Segundo Caven e colaboradores (2012), os tratamentos antifúngicos não invasi-

vos podem ser uma forma de diminuir o impacto de P. destructans nos abrigos, sem alte-

rar as relações microbianas existentes nesses locais. Porém, no caso de existir uma terapia 

capaz de inibir Pd a baixas temperaturas, outro desafio será a administração da substância 

a uma população de morcegos na natureza (Caven et al., 2012). Assim, Chaturvedi e co-

laboradores (2011), sugerem o uso de biocidas e fungicidas para a descontaminação de 

locais afetados pelo fungo. Alguns investigadores têm estudado a potencialidade de usa-

rem “Terbinafine” na superfície cutânea dos morcegos afetados, mas devido ao custo 

económico, ao tempo prolongado de ação e há possibilidade de se criarem resistências 

aos antifúngicos, este método não parece muito viável (Caven et al., 2012). 

Segundo Frank e colaboradores (2016), alguns dos ácidos gordos da epiderme 

das asas dos morcegos são capazes de inibir o crescimento de Pd e as diferentes compo-

sições de ácidos gordos na epiderme parecem influenciar o seu crescimento. Como os 

morcegos têm diferentes quantidades de ácidos gordos entre si, isso pode ser relevante no 

que diz respeito à capacidade de sobrevivência (Whistle et al., 2011; Donaldson et al., 

2018). 

Na Natureza, existem outros microrganismos que podem influenciar o cresci-

mento de Pd (Hoyt et al., 2015a), pelo que, os antagonistas naturais poderão ser ferra-

mentas bastante úteis no desenvolvimento de opções para um controlo eficaz da doença. 

No estudo de Chaturvedi e colaboradores (2011), P. destructans demonstrou ser sensível 
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a fungicidas, biocidas e antifúngicos. No que se refere à sensibilidade a antifúngicos, Pd 

foi inibido nas concentrações mínimas inibitórias (MICs), por Anfotericina B, Itraco-

nazol, Cetoconazol, Posaconazol e Voriconazol, próximo dos valores de inibição de fun-

gos e leveduras patogénicas (Chaturvedi et al., 2011). Apesar dos resultados animadores, 

a administração destes antibióticos a morcegos ainda deve ser estudada, uma vez que 

podem ter efeitos tóxicos (Collazos et al., 1995; Garner et al., 2009).  

No estudo de Micalizzi e colaboradores (2017), foram analisados mais de 100 

microrganismos e foi verificado que alguns, pela segregação de compostos voláteis ou 

pelo contacto, inibem o crescimento de Pd. Também com o objetivo de identificarem 

potenciais controlos biológicos e químicos, para o tratamento in situ da WNS, Cornelison 

e colaboradores (2014a), avaliaram seis compostos voláteis orgânicos [“Volatile Organic 

Compounds” (VOCs)]. Os VOCs, são naturalmente produzidos por bactérias dos géneros 

Pseudomonas e Bacillus, e foram testados para avaliar a sua capacidade de inibirem P. 

destructns, in vitro. Os estudos foram realizados a 15 ºC e a 4 ºC, e obtiveram resultados 

positivos. Além disso, os autores utilizaram tecido de um morcego infetado e verificaram 

que um VOC produzido pela bactéria Rhodococcus rhodochrous estirpe DAP 96253, im-

possibilitou o crescimento dos conídios de Pd. Segundo os mesmos autores, o desenvol-

vimento de opções químicas e biológicas são prioridades das agências estatais e federais. 

Por sua vez, Hoyt et al. (2015b), propõem o desenvolvimento de probióticos com estirpes 

de Pseudomonas. 

No estudo realizado por Vanderwolf e colaboradores (2016), os autores verifi-

caram que as estirpes fúngicas presentes em artrópodes são semelhantes às presentes em 

morcegos que coabitam os mesmos locais. Os autores observaram que alguns artrópodes 

presentes nos abrigos, além de consumirem fungos, regulando o seu crescimento, têm 

capacidade de produzir substâncias antimicrobianas que lhes permite prevenir infeções 

fúngicas (Vanderwolf et al., 2016). Adicionalmente, O’Donoghue et al. (2015), notaram 

que as atividades hidrolíticas de Pd possibilitam a invasão e destruição dos tecidos dos 

morcegos, pelo que propõem uma ferramenta capaz de inibir essas atividades.  

Todas estas medidas permitem verificar que a emergência da WNS alterou dras-

ticamente os planos de conservação e monitorização de morcegos (Frick et al., 2016). 

Além destas medidas, é necessário reconhecer que o controlo de qualquer doença requer 

o estudo de como se deu a emergência da mesma, o que muitas vezes aliado à origem 
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geográfica e à filogenia é capaz de providenciar dados fundamentais sobre a epidemiolo-

gia da doença em estudo dado que podem ajudar a descobrir novas formas de profilaxia 

e epidemiovigilância (Eskew e Todd, 2013).  

2.4 MICROBIOTA PRESENTE NA SUPERFÍCIE CUTÂNEA DOS 

MORCEGOS 

Os microrganismos ocupam diversos habitats, nomeadamente os nichos subter-

râneos, locais de hibernação dos morcegos, onde não existe luz natural e a temperatura é 

constante (Jurado et al., 2010). Contudo, pouco se sabe sobre as comunidades microbia-

nas existentes na superfície cutânea dos quirópteros, dada a dificuldade em recolher e 

preservar as amostras e ao facto de os estudos de Microbiologia, nestes animais, se foca-

rem principalmente na flora intestinal (Mühldorfer, 2012; Avena et al., 2016).  

A comunidade microbiana que se encontra num hospedeiro, isto é, a microbiota, 

pode influenciar a resistência ou a tolerância a uma infeção/doença. Além disso, o hospe-

deiro e o ambiente interagem de forma a determinarem os microrganismos presentes na 

pele (Lemieux-Labonté et al., 2017).  

A pele é um órgão que atua como uma barreira entre o hospedeiro e o ambiente, 

sendo que os microrganismos que aí existem denominam-se de comensais. A relação mi-

crobioma-hospedeiro depende de vários fatores, tais como a temperatura, humidade, re-

gião do corpo, doenças, nutrientes e substâncias inibitórias (Mitchell, 2011; Ross et al., 

2018).  

Devido à infeção cutânea emergente, que na última década tem afetado os quiró-

pteros, o estudo sobre a microbiota presente na superfície cutânea destes, é pertinente. O 

conhecimento sobre a microbiota da pele dos quirópteros, pode elucidar os cientistas so-

bre a coevolução destes animais com o agente causal, Pseudogymnoascus destructans 

(Pd). Além disso, esse estudo pode também ajudar a caracterizar e distinguir as caracte-

rísticas da pele quando o animal está saudável e doente, desenvolvendo assim uma forma 

de caracterização da doença (Lemieux-Labonté et al., 2017; Ross et al., 2018). Segundo 

Avena e colaboradores (2016), existem vários géneros de microrganismos que são co-

muns entre diferentes espécies de morcegos, assemelhando-se ao microbioma de outros 

mamíferos, como os cães (Avena et al., 2016).  
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Lemieux-Labonté e colaboradores (2017), compararam a microbiota da pele de 

morcegos de locais com e sem Síndrome do Nariz Branco (WNS), e verificaram que nos 

locais com WNS, ocorriam mudanças na microbiota dos morcegos que aí habitavam. Os 

autores verificaram também, uma menor diversidade de microrganismos nos morcegos 

que habitavam locais onde P. destructans fora reportado, havendo predominância de bac-

térias do género Rhodococcus, Pseudomonas e Janthinobacterium, que curiosamente são 

capazes de inibir o crescimento de Pd (Lemieux-Labonté et al., 2017). Assim, além das 

características das regiões e da espécie, também a infeção pode influenciar a microbiota 

presente na superfície cutânea dos morcegos, no entanto, a microbiota pode conferir al-

gum tipo de equilíbrio, impedindo ou controlando o desenvolvimento de doença (Flory 

et al., 2012; Avena et al., 2016; Ross et al., 2018).  

Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar e estão presentes em ha-

bitats diversos, fatores que os expõem ao contacto com diferentes microrganismos, sendo 

importante referir que os morcegos são capazes de interagir com indivíduos da sua espé-

cie e de espécies diferentes, podendo assim, ocorrer transmissão de microrganismos entre 

os indivíduos (Avena et al., 2016). Assim, o estudo da microbiota presente na superfície 

cutânea destes animais é de grande importância devido à emergência da WNS e pela ne-

cessidade de se detetar microrganismos com propriedades antagonistas para Pd (Hoyt et 

al., 2015b; Avena et al., 2016; Micalizzi et al., 2017).  

 

2.4.1 FUNGOS FILAMENTOSOS DETETADOS NA SUPERFÍCIE CUTÂNEA DOS 

MORCEGOS  

O impacto da WNS na América do Norte, nos últimos anos, despertou o interesse 

de vários investigadores para o estudo dos fungos existentes em abrigos subterrâneos 

(Vanderwolf et al., 2016).  

Após uma revisão bibliográfica sobre quais as espécies de fungos, que não P. 

destructans, que podem ser encontrados na superfície cutânea de diferentes espécies de 

morcegos vivos, os dados recolhidos foram reunidos na Tabela 3. 
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Tabela 3: Revisão bibliográfica de outros fungos, que não P. destructans, presentes na superfície cutânea 
de diferentes espécies de morcegos vivos. 

Microrganismo Espécie de morcego Referência 

Rhizopus spp. Rhinolophus ferrumequinum 

Plecotus auritus 

Myotis nattereri 

Myotis daubentonii  

Myotis sp. 

Pipistrelle sp. 

Barlow et al., 2015 

Scopulariopsis spp. 

Gliocladium spp. 

Paeciliomyces spp. 

Myceliophthora spp. 

Penicillium spp. Myotis lucifugus  

Mtotis septentrionalis 

Eptesicus fuscus 

Perimyotis subflavus 

Courtin et al., 2010 

Barlow et al., 2015 

M. blythii Paiva-Cardoso et al., 2014 

Mucor spp. M. lucifugus

M. septentrionalis

Eptesicus fuscus

 Perimyotis subflavus 

Courtin et al., 2010 

M. blythii Paiva-Cardoso et al., 2014 

Barlow et al., 2015 

Tolypocladium cylindrosporum M. blythii Paiva-Cardoso et al., 2014 

Verticillium leptobactrum 

Histoplasma spp. 

Pseudogymnoascus pannorum M. lucifugus Chaturvedi et al., 2010 

Aspergillus terreus M. lucifugus

M. septentrionalis

Eptesicus fuscus

Perimyotis subflavus 

Courtin et al., 2010 

Trichophyton terrestre 

Isaria farinosa M. myotis Sachanowicz et al., 2014 

Cladosporium macrocarpum 

Alternaria tenuissima 

Aspergillus fumigatus var. fumigatus Tadarida teniotis Voyron et al., 2011 

Pipistrellus nathusii 

Aspergillus sydowii Hypsugo savii 

Candida spp. Pipistrellus nathusii 

Cladosporium cladosporoides Hypsugo savii 

Trichosporon chiropterorum Tadarida teniotis 
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O nome Penicillium deriva de “penicillus” que significa pequena escova, termo 

introduzido por Link em 1809 e que se deve às características frutificações do fungo (Vi-

sagie et al., 2014). Este género, com mais de 200 espécies descritas é amplamente estu-

dado, devido ao seu interesse na biotecnologia, indústria farmacêutica e alimentar, o que 

acaba por lhe conferir importância económica (Laich et al., 2002; Tlamçani e Er-rami, 

2013). Fungos filamentosos do género Penicillium spp. podem ser amplamente encontra-

dos em solos de abrigos de morcegos, onde a WNS foi reportada, além de serem patogé-

nicos para indivíduos imunodeprimidos (Voyron et al., 2011; Zhang et al., 2014).  

O género Cladosporium engloba fungos saprófitas, comuns em muitas partes do 

mundo, que podem ser bastantes diversos entre si (Torres et al., 2017). Os esporos podem 

ser encontrados em amostras do ar, solo e água e requerem ambientes húmidos, como as 

encontradas em hibernáculos, para esporularem e germinarem (Ogórek et al., 2012). Re-

lativamente ao género Cladosporium, tem sido descrito um comportamento antagonista 

para com alguns fungos patogénicos, nomeadamente para Puccinia horiana, responsável 

pela ferrugem branca do crisântemo (Torres et al., 2017). Pode ser um agente patogénico 

para indivíduos imunodeprimidos, sendo que as infeções em humanos causadas por Cla-

dosporium spp. são maioritariamente infeções da pele e dos tecidos subcutâneos (Voyron 

et al., 2011; Ogórek et al., 2012). 

 

2.4.2 LEVEDURAS DETETADAS NA SUPERFÍCIE CUTÂNEA DOS MORCEGOS 

Os fungos leveduriformes (leveduras), são unicelulares, podendo ter forma esfé-

rica ou elíptica, com diâmetros entre 3 a 15 µm e podem reproduzir-se por gemulação 

(Mitchell, 2011).  

As leveduras são amplamente utilizadas na indústria, nomeadamente para o fa-

brico de comida fermentada, como o pão, a cerveja ou o vinho (Hierro et al., 2004). Além 

disso, os metabolitos secundários das leveduras podem ser utilizados para a produção de 

antibióticos e vitaminas (Hierro et al., 2004).  

As leveduras são classificadas taxonomicamente com base na sua morfologia e 

propriedades bioquímicas, no entanto, o progresso da Biologia Molecular, tem sido fun-

damental para o desenvolvimento de técnicas para a identificação e caracterização destes 

microrganismos (Hierro et al., 2004).  
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2.4.3 BACTÉRIAS DETETADAS NA SUPERFÍCIE CUTÂNEA DOS MORCEGOS 

As bactérias são fonte de produtos comerciais de grande valor, nomeadamente 

herbicidas, substâncias antivirais, anti tumorais e imunológicas (Ferreira et al., 2010; Ju-

rado et al., 2010; Lemieux-Labonté et al., 2017).  

Estes microrganismos apresentam-se geralmente na forma de: i) cocos, quando 

ao microscópio ótico se observam células esféricas; ii) bacilos, quando se observam for-

mas de bastonetes e iii) espirilos, quando são células espiraladas (Unesp, 2012). Estas 

formas podem estar sujeitas a variações, sendo as formas alternativas designadas de for-

mas pleomórficas (Unesp, 2012).  

As bactérias podem ser classificadas consoante a especificidade de nutrientes 

que requerem, podendo ser designadas de fastidiosas quando se desenvolvem pouco, ou 

nada, nos meios considerados tradicionais, sendo necessário o uso de meios com condi-

ções específicas, geralmente com mais nutrientes, para que possam crescer (Monteiro, 

2005). A classificação mais comum nas bactérias, deve-se à composição da sua mem-

brana e divide-as em bactérias Gram positivas e bactérias Gram negativas.  

As bactérias Gram negativas possuem um importante fator de virulência: o pili 

e as proteínas externas de membrana, que lhes permite aderirem às superfícies celulares. 

Estes fatores de adesão também são encontrados em bactérias Gram positivas, nomeada-

mente em estreptococos e em estafilococos (Monteiro, 2005). Os fatores de virulência de 

algumas bactérias são bem conhecidos, nomeadamente das bactérias Escherichia coli e 

Proteus mirabilis (Monteiro, 2005; Madhaiyan et al., 2010).  

Nos ambientes subterrâneos, o filo Proteobacteria (bactérias Gram negativas) 

apresenta-se com maior número de espécies, e o filo Bacteroidetes (que engloba três clas-

ses de bactérias Gram negativas) surge com uma menor percentagem nos abrigos (Le-

mieux-Labonté et al., 2017). Por outro lado, o filo Actinobacteria (composto por bactérias 

Gram positivas), constitui o grupo que tem maior número de isolados, mas com menor 

variedade de espécies nos abrigos (Jurado et al., 2010; Lemieux-Labonté et al., 2017).  

Após uma revisão bibliográfica sobre as espécies de bactérias que podem ser 

encontradas na superfície cutânea de diferentes espécies de morcegos vivos, os dados 

obtidos foram reunidos na Tabela 4. 
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Tabela 4: Revisão bibliográfica de bactérias presentes na superfície cutânea de diferentes espécies de mor-
cegos vivos. 

Microrganismo Espécie de morcego Referência 

Pseudomonas fluorescens Eptesicus fuscus Hoyt et al., 2015b 

Knoelia spp., Nitrosovibrio spp., Microbacterium 
spp., Sphingobacterium spp., Chryseobacterium 

spp., Ralstonia spp., Janthinobacterium spp., 
Rhodococcus spp., Pseudomonas spp., Flavobac-
teriaceae, Enterobacteriaceae, Micrococcaceae. 

Myotis lucifugus Lemieux-Labonté et al., 
2017 

Serratia vespertilionis Myotis bechsteinii García-Fraile et al., 2015 

 

As infeções bacterianas nos morcegos são comuns, sendo maioritariamente 

oportunistas, mas que podem levar à morte dos animais (Mühldorfer et al., 2011). Foi 

verificado que as bactérias Serratia liquefaciens e Escherichia coli são capazes de provo-

car infeções sistémicas e pneumonias nos morcegos, por sua vez, as bactérias do género 

Bacillus apenas são conhecidas como causadoras de pneumonias (Mühldorfer et al., 

2011).  

O género Pseudomonas engloba bactérias Gram negativas, que têm forma de 

bacilo e que se movem graças ao seu flagelo (Peix et al., 2009; Jin et al., 2011; Arnau et 

al., 2015). Estas bactérias, podem ser isoladas de diversos sedimentos, animais doentes e 

de amostras clínicas (Peix et al., 2009). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 AMOSTRAGEM E ÁREA DE ESTUDO 

O trabalho prático realizado no contexto desta dissertação foi desenvolvido em 

duas partes: o trabalho de campo e o trabalho de laboratório. 

Durante o trabalho de campo foram realizadas visitas a diferentes hibernáculos 

nos distritos de Vila Real e de Bragança, supervisionados pelo Laboratório de Ecologia 

Aplicada (LEA-CITAB) no âmbito de programas de monitorização de populações de 

morcegos (Programa PIMA), nos meses de fevereiro e março de 2018 (ANEXO II).  

Foram efetuadas zaragatoas a partir da superfície cutânea de quirópteros presen-

tes nos abrigos e medidos os parâmetros biométricos de cada animal amostrado, assim 

como parâmetros ambientais relevantes. Estas visitas decorreram com o apoio de técnicos 

do LEA-CITAB, especializados e credenciados na manipulação e monitorização de 

quirópteros. 

O trabalho laboratorial consistiu no isolamento e identificação (macroscópica e 

microscópicamente) de fungos filamentosos, fungos leveduriformes e bactérias obtidas a 

partir das zaragatoas colhidas durante o trabalho de campo, de 2018, nos distritos de Vila 

Real e Bragança (e de zaragatoas previamente colhidas nas campanhas de monitorização 

de 2014, nos mesmos distritos). O isolamento e identificação dos microrganismos teve 

lugar nas instalações do Laboratório de Microbiologia Médica, do Departamento de Ci-

ências Veterinárias, ECAV, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

A caracterização molecular e filogenética dos microrganismos isolados decorreu nas ins-

talações da Unidade de Microbiologia Molecular do Laboratório de Micologia e Micro-

biologia do Solo (Departamento de Agronomia, UTAD). 

Os abrigos visitados nos distritos de Vila Real e Bragança encontram-se distri-

buídos geograficamente conforme se observa na Figura 8 e na Figura 9, respetivamente.  

Para o presente estudo foi necessária a manipulação de espécimes de morcegos, 

o que requer a atribuição de uma licença específica, concedida pelo Instituto de Conser-

vação da Natureza e Florestas (ICNF) e o respeito de um conjunto de normas legais [“Gui-

delines of European Community Directive 92\43\EEC” (http://ec.europa.eu/envi-

ronment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm)] e “UNEP/EUROBATS -

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
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Agreement on the Conservation of Populations of European Bats” (http://www.euro-

bats.org/), que visam limitar o impacto no bem estar animal (como por exemplo a proibi-

ção da amostragem invasiva em morcegos, para fins científicos). 

Dada a sensibilidade destes animais a distúrbios, as amostras foram colhidas com 

a menor perturbação possível. A manipulação dos animais, quando necessária, foi efetu-

ada por técnicos credenciados pelo ICNF. 

Nos locais onde os técnicos credenciados não manipularam os animais, as amos-

tragens foram recolhidas em morcegos localizados em pontos acessíveis ao braço do ope-

rador, a partir do chão do abrigo ou com o auxílio de um escadote. Na maioria dos casos 

em que não houve manipulação do animal, não foi possível determinar o sexo do mesmo. 

Em cada hibernáculo foi feita uma área de trabalho, constituída por uma mesa de 

superfície lisa e higienizável, onde foi colocado o material de laboratório necessário à 

recolha de amostras, com o intuito de minimizar o risco de contaminação. Por cada animal 

amostrado foi usado material descartável novo e o material não descartável, foi devida-

mente descontaminado entre os diferentes locais amostrados, de forma a evitar contami-

nações cruzadas, conforme descrito por Dobony e colaboradores (2011). Todo o material 

e equipamento usado encontra-se listado na Tabela 5. 

Vários parâmetros foram registados numa ficha de campo criada para essa fina-

lidade (ANEXO I), entre eles: a) o nome e coordenadas do hibernáculo visitado, b) con-

dições atmosféricas dentro e fora do hibernáculo, c) o número total de indivíduos e total 

de indivíduos por espécie, d) espécie, sexo, idade, e) região do corpo amostrada e f) pre-

sença/ausência de sinais visíveis de crescimento fúngico. 

As condições atmosféricas registadas foram a temperatura e a humidade do ex-

terior e do interior do hibernáculo, para posterior análise do potencial efeito destas variá-

veis no crescimento de Pseudogymnoascus destructans. As medições foram feitas com 

uma estação meteorológica portátil “Kestrel 4000 Weather Tracker” (gentilmente cedida 

pelo Laboratório de Ecologia Aplicada). 

 

http://www.eurobats.org/
http://www.eurobats.org/
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Figura 8: Distribuição geográfica dos pontos de amostragem no distrito de Vila Real, no ano de 2014 
(ícones vermelhos) e no ano de 2018 (ícones amarelos) (Google Earth ProTM). 

Figura 9: Distribuição geográfica dos pontos de amostragem no distrito de Bragança, no ano de 2014 
(ícones azuis) e no ano de 2018 (ícones amarelos) (Google Earth ProTM). 
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Tabela 5: Materiais e equipamentos utilizados na recolha de amostras da superfície cutânea de morcegos 
em seus hibernáculos. 

Lista de Materiais e Equipamentos 

Fato macaco impermeável esterilizado Botas impermeáveis 

Luvas descartáveis Máscaras faciais 

Lanternas Álcool a 97% 
Canetas de acetato resistentes à água, 

lápis e caneta 
Tubos de ensaio com 2 ml de NaCl (0,9%)  

estéreis 
Mala isotérmica Estação meteorológica 

Fichas de campo Zaragatoas esterilizadas 

Etiquetas Fita-cola 

Lamparina Fósforos 

Tesoura Pinça 

Sacos esterilizados “Zip Lock” Sacos de plástico para o lixo 

 

Com o objetivo de detetar e estudar a microbiota presente nos morcegos, as 

amostras foram recolhidas com zaragatoas de algodão estéreis. Cada zaragatoa foi reti-

rada do invólucro e mergulhada num tubo contendo solução salina (0,9% NaCl) (Tabela 

25, ANEXO III), estéril e o tubo foi novamente fechado. A zaragatoa embebida foi cui-

dadosamente esfregada na superfície cutânea do morcego e de seguida mergulhada no 

mesmo tubo depois da colheita (Figura 10). Todo este procedimento foi efetuado em pro-

ximidade da chama de uma lamparina, para reduzir o potencial de contaminação da amos-

tra. As amostras foram recolhidas de diferentes pontos da superfície cutânea dos morce-

gos (superfície do focinho, pavilhões auriculares, membros alares e membros posterio-

res), nas partes do corpo do animal onde é frequente aparecerem lesões características da 

Síndrome do Nariz Branco (WNS).  

Os tubos foram identificados com um marcador permanente, resistente à água e 

acondicionados numa mala isotérmica refrigerada para transporte até ao Laboratório de 

Microbiologia Médica, no Edifício da Escola das Ciências Agrárias e Veterinárias 

(ECAV), da UTAD, onde foram acondicionadas a 4 ºC até as amostras serem processa-

das. 
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Figura 10: Recolha de amostras da superfície cutânea de um morcego da espécie Rhinolophus ferru-
mequinum, com auxílio de uma zaragatoa embebida em NaCl (0,9%) na região de Bragança (Foto-
grafia da autora). 

3.2 NORMAS DE BIOSSEGURANÇA NO LABORATÓRIO 

Todos os procedimentos práticos, realizados ao longo deste trabalho foram efe-

tuados de acordo com as normas de biossegurança da UTAD (Despacho nº 15351/2013 

do Diário da República, 2.ª série- N.º 228 - 25 de novembro de 2013) e do Código de 

Boas Práticas de Biossegurança da UTAD (Código de Boas Práticas de Biossegurança da 

UTAD, 2014).  

Este conjunto de medidas, regras e ações no laboratório, tiveram como objetivo 

a prevenção de riscos, nomeadamente aqueles associados a agentes biológicos, agentes 

químicos, físicos e ergonómicos, de forma a minimizar potenciais riscos para a saúde 

humana e animal, além de proteger o ambiente e a saúde pública. Para o cumprimento 

das boas práticas laboratoriais, foram também utilizados Equipamento de Proteção Indi-

vidual (EPI) (bata e luvas) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) (câmara de fluxo 

laminar e “hotte”). 
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3.3 MÉTODOS E MEIOS DE CULTURA 

Com o objetivo de isolar e identificar a microbiota presente na pele dos morce-

gos, as amostras recolhidas foram inoculadas em meios apropriados, nomeadamente: i) 

“Potato Dextrose Agar” (PDA), ii) “Sabouraud Dextrose Agar” (SDA), iii) “Rose Bengal 

Chloramphenicol Agar” (RBC), iv) “Brain Heart Infusion” (BHI) e v) Meio de Aveia 

modificado (“Oatmeal” + CTAB + cloranfenicol).  

As bactérias e leveduras isoladas no presente estudo, foram conservadas em 

“Skim Milk Powder”. 

Todos os meios de cultura utilizados foram preparados de acordo com as instru-

ções do fabricante, encontradas nos rótulos das embalagens (Figura 11). Todos os meios 

de cultura foram sujeitos a prova de estufa antes de serem utilizados, para garantir a ine-

xistência de contaminantes prévios à inoculação. 

 

 

Figura 11: Pesagem de meio de cultura “Potato Dextrose Agar”, segundo as instruções dos fabricantes, na 
balança analítica (Fotografia da autora). 

 

Cada amostra recolhida com a zaragatoa foi inoculada em condições de assépsia, 

junto à chama do bico de Bünsen, para minimizar possíveis contaminações. As inocula-

ções foram feitas em placas de Petri, pela técnica de esgotamento, com os diferentes 

meios de cultura, anteriormente mencionados. Cada placa foi identificada com número 

de série e data de inoculação.  
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Após a inoculação, as placas de Petri foram seladas com ParafilmTM, para reduzir 

a possibilidade de contaminações e aumentar a humidade relativa do meio. Além disso, 

as placas inoculadas foram colocadas no escuro, dentro de caixas de plástico numa incu-

badora refrigerada, a temperaturas entre 8 °C e 12 ºC, que foi monitorizada diariamente. 

Das amostras recolhidas, foram inoculadas inicialmente duas placas por cada 

amostra: uma placa com meio de cultura PDA e uma placa com meio de cultura SDA. 

Sempre que se verificou crescimento microbiano nas placas, cada colónia diferente foi 

repicada para duas novas placas (PDA e SDA). Mais tarde, na tentativa de isolamento de 

Pd ou fungos e bactérias com potenciais antagonistas, foram utilizados os meios de cul-

tura RBC, BHI e Meio de Aveia modificado. 

3.3.1 “POTATO DEXTROSE AGAR” E “SABOURAUD DEXTROSE AGAR”

O meio de cultura “Potato Dextrose Agar” (PDA) é um meio pobre, em que a 

maioria dos esporos consegue esporular, sendo utilizado neste trabalho, para o cresci-

mento e isolamento de fungos filamentos e também leveduras. Segundo os fabricantes, o 

meio deve ser armazenado entre 2 °C e 30 °C (FisherScientific, 2018a).  

Por sua vez, “Sabouraud Dextrose Agar” (SDA) é um meio utilizado para cultura 

de fungos patogénicos e não patogénicos, designadamente dermatófitos. Os fabricantes 

sugerem que o meio seja mantido entre 2 °C e 25 °C (FisherScientific, 2018b). Neste 

trabalho o SDA foi utilizado, por permitir o crescimento de vários fungos, à semelhança 

do meio PDA, mas também com o intuito de comparar o crescimento microbiano de P. 

destructans e P. pannorum entre estes dois meios diferentes.  

Os meios de PDA e SDA, após a sua confeção (Tabela 18 e Tabela 19, respeti-

vamente, ANEXO III), foram distribuídos por placas de Petri de 90 e 45 mm de diâmetro, 

na câmara de fluxo laminar após a esterilização com luz ultravioleta (UV), de todos os 

materiais (placas, luvas, pipetas graduadas, lamparina de álcool), de 15 a 30 minutos. As 

placas de 90 mm foram utilizadas para melhorar a capacidade de isolamento das amostras 

nas culturas primárias e as placas de 45 mm foram utilizadas para isolar as colónias, mas 

também para redução de custos, redução dos resíduos de plástico e poupança de espaço 

na incubadora. Estas placas mais pequenas foram também utilizadas com celofane sobre 

o meio, para facilitar a remoção das culturas microbianas para a extração de DNA.
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É importante referir que o pH dos meios foi medido e ajustado, quando necessá-

rio, com HCl puro e com NaOH (10%), para se obterem os valores estipulados pelos 

fabricantes. 

 

3.3.2 “ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR”  

“Rose Bengal Chloramphenicol Agar” (RBC) é um meio seletivo para fungos 

filamentosos e leveduras, que foi desenvolvido por Jarvis em 1973 (Corry et al., 1995; 

Merck, 2018). Neste meio está incorporado um antibiótico, o cloranfenicol, utilizado para 

suprimir o crescimento da maioria das bactérias, no entanto parece não inibir o cresci-

mento de bactérias do género Bacillus (Corry et al., 1995). Segundo os fabricantes, o 

meio deve ser armazenado entre 15 °C e 25 °C (Merck, 2018). 

Após a confeção (Tabela 20, ANEXO III), RBC adquire uma cor rosa, (Figura 

12), o que segundo Corry e colaboradores (1995), permite restringir o crescimento e altura 

das colónias e observar a absorção de cor pelo fungo. 

 

 

Figura 12: Placa de Petri com meio “Rose Bengal Chloramphenicol Agar”. Nesta placa é possível observar 
o crescimento de dois fungos filamentosos: Penicillium sp. e Pseudogymnoascus pannorum (Foto-
grafia da autora). 
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3.3.3 “BRAIN HEART INFUSION”

O meio de cultura “Brain Heart Infusion” é um meio de crescimento, utilizado 

para uma grande variedade de organismos exigentes, como bactérias, leveduras e fungos, 

uma vez que é rico em nutrientes (NEOGEN Corporation, 2010; HiMedia Laboratories, 

2018). Este meio é muito utilizado para análise de amostras clínicas e possui na sua com-

posição azoto, carbono e vitaminas como fonte de energia (BD, 2018; HiMedia Labora-

tories, 2018). Pode ser utilizado em caldo (Figura 13, Imagem A) ou com agar, em que 

este é adicionado para que os microrganismos possam crescer em meio sólido, nas placas 

de Petri.  

Para verificar o crescimento de microrganismos no caldo, a interpretação é feita 

pela turvação do meio. Se o meio surgir turvo (Figura 13, Imagem B, Tubo 1), o resultado 

é positivo. Se o meio aparecer límpido (Figura 13, Imagem B, Tubo 2), não ocorreu cres-

cimento microbiano e o resultado é negativo (MBIOLOG Diagnósticos, 2010).  

Figura 13: Fotografia do meio de cultura “Brain Heart Infusion” e modo de interpretação dos resultados. 
Em A) é possível observar o meio distribuído em tubos de vidro de rosca, que se apresentam turbos 
ou límpidos consoante a existência, ou não, de crescimento microbiano. A interpretação dos resul-
tados faz-se como apresentado em B) onde se colocam os tubos contra a luz e se verifica a existência 
de crescimento microbiano (meio turvo - 1) ou não crescimento (meio límpido - 2) (Fotografias da 
autora). 

Neste trabalho o BHI foi feito das duas formas: “broth” (caldo) e com agar (meio 

distribuído por placas de Petri) (Tabela 21 e Tabela 22, ANEXO III). Inicialmente, o 

caldo de BHI foi confecionado e distribuído por tubos de vidro de rosca (5 ml de meio de 

cultura por tubo). Nos tubos com os meios, foram colocadas duas gotas da solução onde 

estavam embebidas as zaragatoas que tinham registo de presença de Pseudogymnoascus 
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destructans (Pd), uma vez que, se pretendia isolar Pd e outros microrganismos que coa-

bitam com este na superfície cutânea dos morcegos. Após a inoculação, o meio foi guar-

dado na estufa, por 48 horas, a 35 °C.  

A partir dos tubos onde se verificou o crescimento de microrganismos (turva-

ção), recolheram-se 2 gotas do crescimento microbiano e inocularam-se em placas de 

Petri de 45 mm com BHI com agar (meio sólido). As placas foram incubadas na estufa, a 

35 °C. 

 

3.3.4 MEIO DE AVEIA MODIFICADO  

O composto CTAB (brometo de cetiltrimetilamónio) é um reagente barato e co-

mum em laboratórios de Biologia Molecular. Este meio foi proposto por Posadas e cola-

boradores (2012), como um substituto da dodina (um fungicida à base de guanidinas), em 

meios de cultura seletivos para o crescimento de fungos entomopatogénicos do ambiente 

e dos solos. A dodina é um fungicida que inibe o crescimento de fungos não entomopa-

togénicos, no entanto, altera o metabolismo das células fúngicas. A sua substituição pelo 

CTAB deve-se ao facto de este ter uma estrutura química similar, além do baixo custo e 

da fácil acessibilidade (Posadas et al., 2012).  

No presente trabalho, utilizou-se o Meio de Aveia modificado que permitisse o 

crescimento de fungos entomatopatogénicos porque alguns artrópodes, que vivem em ca-

ves ou minas, podem ter um papel importante na disseminação de P. destructans (Van-

derwolf et al., 2016). Assim, após pesquisa bibliográfica, foi decidido utilizar o Meio de 

Aveia (“Oatmeal”) modificado, com adição de CTAB e cloranfenicol, na tentativa de se 

isolar Pseudogymnoascus destructans das amostras recolhidas da pele de morcegos, evi-

tando o crescimento concomitante de outros fungos.  

O cloranfenicol é um antibiótico de amplo espectro e foi utilizado na confeção 

dos meios. Os meios foram confecionados com diferentes quantidades de aveia, para ave-

riguar qual a quantidade ideal para o crescimento de microrganismos. As quantidades 

testadas foram: 5 gramas, 10 gramas e 15 gramas de aveia. Foi adicionado “Noble Agar” 

para tornar o meio sólido. O cloranfenicol (antibiótico) foi adicionado a todos os meios, 

exceto ao controlo negativo. O modo de preparação do Meio de Aveia modificado encon-

tra-se descrito na Tabela 23 (ANEXO III). 
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Neste meio foram inoculadas amostras nas quais se suspeitava da presença de P. 

destructans (Pd) e/ou de P. pannorum (Pp). Por ser um meio do qual não há registo de ter 

sido utilizado anteriormente, com estes fungos, realizaram-se também repicagens a partir 

de colónias puras de Pd e Pp, de forma a ter um controlo positivo e ser possível estudar a 

morfologia destes fungos no Meio de Aveia modificado.  

3.3.5 “SKIM MILK POWDER” 

Para conservar as bactérias e leveduras obtidas neste trabalho, foi usado o “Skim 

Milk” (Tabela 24, ANEXO III). O meio foi preparado e antes da conservação dos micror-

ganismos, foi guardado a 4 ºC. Após a inoculação dos microrganismos, as culturas foram 

guardadas a -20 ºC, uma vez que a esta temperatura as colónias podem ser conservadas 

por pelo menos, um ano. Segundo ANVISA (2006), a -70 ºC, as colónias podem ser pre-

servadas por 30 anos e manterem-se viáveis.  

3.4 IDENTIFICAÇÃO DE DIFERENTES MICRORGANISMOS 

Antes da extração de DNA e a fim de proceder à identificação prévia dos dife-

rentes microrganismos obtidos nas subculturas das amostras recolhidas da superfície cu-

tânea dos morcegos, foram utilizadas diferentes colorações para identificar presuntiva-

mente o tipo de microrganismo isolado. Este processo, além de facilitar a distinção entre 

microrganismos com colónias macroscopicamente semelhantes, também auxilia na esco-

lha das técnicas e ferramentas a adotar em termos métodos moleculares.  

É importante referir que em todas as culturas se procedeu ao registo fotográfico 

dos isolados, das placas e das colónias após a observação ao microscópio ótico composto 

(MOC). As fotografias das colónias, nos seus meios de cultura, foram tiradas com uma 

câmara fotográfica Nikon COOLPIX L349. Por sua vez, as fotografias das lâminas ob-

servadas ao MOC foram tiradas com a câmara do telemóvel (modelo ASUS_Z00VD v. 

5.1), com resolução de 8M 3264X2448 (4:3). 
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3.4.1 COLORAÇÃO DE LACTOFENOL COM AZUL DE ALGODÃO 

As observações macroscópicas das colónias dos fungos filamentosos, foram fei-

tas à lupa (M1B WILD LEITZ® 404234). Para a sua identificação microscópica, realiza-

ram-se colorações de lactofenol com azul de algodão. As placas com o fungo de interesse 

isolado, foram cuidadosamente abertas à chama do bico de Bünsen e com uma tira de fita-

cola, foi recolhida uma pequena porção do micélio aéreo do fungo filamentoso. A tira de 

fita-cola foi estendida e fixada em cima de uma lâmina, previamente preparada com uma 

gota do corante no centro. As lâminas foram observadas ao MOC (HM-LUX® 

OLYMPUS C011, com oculares CWHK10X-T/18L).  

 

3.4.2 COLORAÇÃO SIMPLES COM AZUL DE METILENO 

Para diferenciar as culturas de bactérias das culturas de leveduras foram feitas 

observações das colónias ao MOC. Para tal, foi colocada uma gota de solução tampão de 

PBS (“Phosphate Buffered Saline” – solução salina tamponada com fosfatos) numa lâ-

mina, onde depois se mergulharam com o auxílio de uma ansa esterilizada algumas coló-

nias das culturas a identificar. Foi colocada uma lamela sobre a gota e a diferenciação foi 

feita rapidamente ao microscópio.  

O uso do tampão de PBS foi preferido por não criar cristais após a secagem do 

esfregaço, o que se sucede com a água ultrapura ou com a solução salina e que acaba por 

dificultar a observação ao MOC. 

Para as leveduras foi efetuada a coloração simples com azul de metileno: Numa 

lâmina, foi identificado com uma caneta de acetato, o número do isolado a observar e foi 

desenhado um círculo com um lápis vermelho, próprio para lâminas, e do lado oposto ao 

círculo foi colocada uma gota de PBS com uma pipeta de Pasteur. Com o auxílio de uma 

ansa foi colocada uma pequena porção da cultura na lâmina e realizou-se a fixação das 

leveduras à chama. Depois de fixadas, as leveduras foram coradas com azul de metileno 

durante 3 a 5 minutos. Posteriomente, a lâmina foi lavada com água destilada para retirar 

o excesso de corante e seca entre duas folhas de papel de filtro. A lâmina foi depois ob-

servada ao microscópio com óleo de imersão a ampliação total de 1.000x (Tabela 30, 

ANEXO IV). 
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3.4.3 COLORAÇÃO DE GRAM 

A coloração de Gram, apesar de ser um método barato para diferenciar bactérias 

numa fase inicial, não é utilizado na maioria dos laboratórios, devido ao tempo gasto com 

este teste que é de baixa sensibilidade. No entanto, as informações fornecidas por este 

tipo de coloração, como a morfologia (cocos, bacilos, espirilos, etc.) e a cor retida (cons-

tituição da parede celular) pela báctéria, foram fundamentais neste estudo. Permitiram 

distinguir e monitorizar as culturas (verificar se as culturas se encontravam puras/mistas), 

bem como verificar se ocorreram erros técnicos, tal como proposto por Monteiro (2005). 

Este método permite a classificação das bactérias em dois grupos: bactérias Gram positi-

vas e bactérias Gram negativas.  

As bactérias Gram positivas coram com o violeta de metilo (ou cristal violeta) e 

não perdem a sua cor quando submetidas à ação de solventes orgânicos como o álcool, 

apresentando por isso, a cor azul quando observadas ao MOC (Unesp, 2012). Por sua vez, 

as bactérias Gram negativas coram com o primeiro corante e descoloram pelo solvente 

orgânico, ficando no final com a cor do corante de contraste ou corante final, o vermelho 

neutro, apresentando cor vermelha, quando observadas ao microscópio (Unesp, 2012). 

Assim, para discriminar se as bactérias eram Gram positivas ou Gram negativas realizou-

se o seguinte protocolo: Num dos lados de uma lâmina, foi desenhado um círculo com 

um lápis vermelho e do lado oposto, foi feita a identificação da respetiva cultura. Foi 

colocada uma gota de PBS com uma pipeta de Pasteur e com o auxílio de uma ansa foi 

diluída uma pequena porção da cultura da bactéria em estudo, em PBS e foi feita a fixação 

à chama. Inicialmente, a cultura foi corada com azul de metileno por 1 minuto, depois foi 

lavada com água destilada e de seguida foi colocado lugol (mordente) por 30 segundos. 

A cultura foi lavada com álcool e depois com água destilada, sempre de forma cuidadosa 

para não se tocar diretamente nas culturas. Como contraste, foi usado vermelho neutro, 

durante 1 ou 2 minutos seguido de nova lavagem com água destilada. A lâmina foi seca 

entre duas folhas de papel de filtro e as bactérias foram observadas ao MOC com óleo de 

imersão, na ampliação de 1000x (Tabela 30, ANEXO IV). 
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3.4.4 MICROCULTURAS 

Para observar a micromorfologia dos fungos, nomeadamente as hifas e os artro-

conídios (Hayes, 2012) de P. destructans e de P. pannorum, foram realizadas microcul-

turas em placas de Petri de vidro (Figura 14).  

Nas placas de Petri de vidro, foi colocado previamente papel absorvente. Após 

as placas serem embrulhadas em papel pardo, estas foram autoclavadas a 121 °C, durante 

30 minutos. Depois de esterilizadas, as placas de Petri foram abertas junto à chama e 

foram colocadas tampas de criotubos lavadas anteriormente em álcool a 70%, em cima 

do papel absorvente. As tampas dos criotubos serviram de apoio para a colocação de uma 

lâmina esterilizada, para que esta não ficasse em contacto direto com o papel absorvente. 

A boca de um tubo de rosca passado à chama foi usada para cortar um disco a partir de 

meio de cultura de uma placa com PDA. Este disco, foi gentilmente colocado sobre a 

lâmina que estava dentro da placa de Petri de vidro. Posteriormente, foi colocada uma 

lamela por cima deste e na sua lateral foram inoculados esporos das culturas puras pre-

tendidas, com auxílio de uma ansa. Por fim, o papel absorvente foi molhado com água 

destilada estéril, para impedir a desidratação no meio, sendo que as microculturas foram 

guardadas por 7 a 15 dias, a 8 ºC até se observar crescimento fúngico. 

 

 

Figura 14: Microcultura de Pseudogymnoascus destructans, ao microscópio de fundo escuro, com ampli-
ação total de 40x. É possível observar a micromorfologia do fungo, nomeadamente as hifas, os co-
nidiósporos e os artroconídios característicos (Fotografia da autora). 
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3.5 BIOLOGIA MOLECULAR 

Os estudos de Biologia Molecular na área da Microbiologia Médica assumem 

uma elevada importância. No caso concreto do estudo de P. destructans, é possível utili-

zar ferramentas moleculares para verificar as relações filogenéticas entre os isolados deste 

fungo de diferentes regiões do mundo e estabelecer relações, de forma a permitir com-

preender de que forma ocorre a invasão biológica (Drees et al., 2017a). 

3.5.1 PREPARAÇÃO DAS PLACAS DE MEIO DE CULTURA COM CELOFANE 

Para extração de DNA dos isolados puros, as colónias foram colocadas em pla-

cas de Petri com 45 mm de diâmetro, onde previamente se colocou celofane. O celofane 

foi utilizado com o intuito de reduzir a quantidade de meio de cultura que é arrastado 

quando são retiradas as culturas isoladas a partir dos meios para os microtubos de 1,5 ml. 

Para tal, o celofane foi esterilizado numa estufa por três horas a 180 °C. Momentos antes 

de ser aplicado sobre os meios de cultura a utilizar, o celofane foi sujeito a uma nova 

esterilização, com radiação UV, por 20 minutos, na câmara de fluxo laminar. Com o au-

xílio de uma pinça e tesoura, também esterilizadas por UV, o celofane foi recortado à 

medida da placa de Petri de forma a cobrir completamente a superfície do meio.  

As placas com celofane foram sujeitas a nova prova de estufa por 48 horas. Ter-

minada a prova de estufa, com o auxílio de uma ansa, alguns esporos ou colónias de 

bactérias, foram repicados para as placas com celofane, na câmara de fluxo laminar. As 

amostras foram guardadas numa incubadora refrigerada durante o decurso deste trabalho, 

a temperaturas entre os 8 - 10 ºC, até existir crescimento suficiente para extração de DNA. 

Após existir crescimento adequado para extração, cada placa de Petri foi aberta 

à chama do bico de Bünsen e a cultura foi raspada com auxílio de uma ansa para o interior 

de um microtubo de 1,5 ml procedendo-se depois à extração de DNA. 

3.5.2 EXTRAÇÃO DE DNA E OTIMIZAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Os protocolos utilizados para a extração de DNA (de fungos e de bactérias) 

(ANEXO V) foram otimizados, tendo em consideração outros protocolos existentes. Os 

protocolos usados para comparação foram: i) protocolo utilizado na extração de DNA de 
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carpóforos e ectomicorrizas (segundo o método que utiliza CTAB; Tabela 26, ANEXO 

III), ii) protocolo de extração pelo kit de colunas “ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrepTM 

ZYMO”, iii) protocolo segundo Bartlett e Stirling (2003), e iv) protocolo segundo Lõoke 

et al. (2011), para fungos leveduriformes.  

Após a comparação dos resultados do protocolo utilizado na extração de DNA 

de carpóforos e ectomicorrizas (segundo o método de CTAB), do protocolo de extração 

pelo kit colunas “ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrepTM ZYMO” e do estudo dos outros 

dois protocolos anteriormente referidos, foi verificado que para a otimização da extração 

de DNA, poderia ser vantajoso utilizar: i) Proteinase K, para digerir as proteínas, ii) clo-

rofórmio: álcool isoamílico (24:1) (Tabela 27, ANEXO III), para facilitar a separação da 

fase que contém os ácidos nucleicos (fase aquosa) da fase que contém proteínas desnatu-

radas (fase abaixo da interfase) e iii) substituir a água ultrapura esterilizada, na suspensão 

do DNA, por TE (Tabela 28, ANEXO III), que além de dissolver melhor o DNA também 

permite uma melhor conservação deste.  

 

3.5.3 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE  

Para verificar a presença e a qualidade do DNA, após a realização dos protocolos 

de extração foram realizadas eletroforeses em géis de agarose a 1% (peso/volume), antes 

e depois da PCR (Reação em Cadeia de Polimerase). 

Para a preparação do gel de agarose, foi pesada na balança analítica a quantidade 

de agarose necessária(SeaKem® LE Agarose, Lanza®). Com uma proveta foi medido o 

volume de TBE 0,5X (Tabela 29, ANEXO III) que foi adicionado à agarose, num Er-

lenmeyer, mexendo ligeiramente. A solução foi aquecida no micro-ondas até a agarose 

se dissolver completamente. Após a solução arrefecer, foram misturados suavemente 2 µl 

do corante RedSafeTM (“Nucleic Acid Staining Solution”), até se obter uma mistura ho-

mogénea.  

O gel de agarose foi depositado no suporte com o respetivo pente para formar os 

poços onde vão ser depositadas as amostras. Posteriormente, o gel foi deixado à tempe-

ratura ambiente, cerca de 25 minutos, coberto com uma folha de papel de alumínio, para 

a luz não degradar o corante e nos 5 minutos finais o gel foi colocado no frigorífico. Após 
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a polimerização, o pente foi retirado e o suporte com o gel foi transferido para uma tina 

de eletroforese, de forma a ficar totalmente submerso pelo tampão TBE 0,5%. 

3.5.4 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS E CONDIÇÕES DA ELETROFORESE 

Para verificar a qualidade e quantidade do DNA nas amostras, foi feita uma pri-

meira eletroforese em gel de agarose, em que se colocou 5 µl de DNA misturado com 3 

µl de “Loading Buffer” (Thermo Scientific® 6X DNA Loading Dye, 1 ml). O “Loading 

Buffer” permite a precipitação do DNA nos poços do gel, assim como a observação da 

deslocação das amostras na corrida, devido à sua cor. As amostras foram depositadas nos 

poços e as condições de eletroforese foram 90 V (voltagem) e 400 A (amperagem), du-

rante 30 minutos. 

Com a eletroforese, foi possível verificar a existência ou ausência de DNA na 

amostra (pela presença ou ausência de banda), a sua integridade e qualidade. No final da 

eletroforese o gel foi retirado do suporte e da tina, e colocado no visualizador de géis (Gel 

DocTM EZ Imager BIORAD) para captura de imagem com auxílio do “software” Image 

LabTM Software (BIO RAD) (Figura 15). 

Figura 15: Gel obtido no visualizador de géis, após extração de DNA de fungos e corrida no gel de eletro-
forese, para verificar presença do DNA, a sua integridade e qualidade. Foi utilizado um marcador 
molecular (M) de forma a confirmar o tamanho da banda, que deve estar entre 500-600 bp, uma vez 
que este intervalo engloba a região conservada do ITS1 (Fotografia da autora).  
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Após a primeira corrida de eletroforese, o DNA foi diluído a partir da solução 

“stock” de DNA extraído, para preparar as soluções de trabalho para a PCR. As diluições 

realizadas, foram feitas para se obterem as soluções de trabalho e a razão das diluições 

dependeram da quantidade de DNA disponível, que se traduziu na intensidade das bandas 

obtidas no gel. As bandas de forte intensidade, como as obtidas no gel da Figura 15, cor-

respondem a uma elevada quantidade de DNA, o que requer uma alta diluição (geral-

mente de 1:100). No entanto, bandas mais ténues correspondem a uma menor concentra-

ção de DNA e, consequentemente, a menores diluições (1:20 ou 1:50, por exemplo). Cada 

diluição foi preparada com água ultrapura esterilizada. 

Após a PCR, foi feito um novo gel de agarose, para verificar se ocorreu ampli-

ficação do gDNA inicial. Assim, para verificar a presença dos amplicões, foram coloca-

dos 3 µl de DNA amplificado (produto da PCR) misturado com 3 µl de “Loading Buffer”, 

em cada poço do gel, para a corrida de eletroforese. As condições de eletroforese foram 

as previamente mencionadas.  

Na Figura 16, está representado um gel obtido após a PCR, nesta imagem é pos-

sível observar que todo o gDNA foi amplificado, dado que existe presença de bandas, 

com qualidade e íntegras. 

Figura 16: Gel obtido no visualizador de géis, após a PCR para os fungos, e corrida no gel de eletroforese 
(Fotografia da autora). 
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3.5.5 REAÇÃO EM CADEIA DE POLIMERASE (PCR)

A Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) é uma ferramenta mais rápida e mais 

eficaz do que outros métodos convencionais bioquímicos, utilizados para a identificação 

de estirpes fúngicas. Esta técnica comprova o progresso que se tem gerado, na identifica-

ção genómica, na área da Microbiologia (Tlamçani e Er-rami, 2013).  

Para completar o presente estudo, a identificação dos isolados foi feita pela aná-

lise da sequenciação do produto da PCR, à semelhança de estudos anteriores (Paiva-Car-

doso et al. 2014). Assim, para um volume total de 15 µl, foi adicionado em cada tubo de 

PCR:  

 7,5 µl de “Master Mix” 2×MyTaq TM HS Mix (BIOLINE);

 1 µl de “Forward primer”;

 1 µl de “Reverse primer”;

 5,5 µl de DNA extraído.

Utilizou-se um termociclador modelo T100TM Thermal Cycler BIORAD®. As 

condições da PCR para os fungos filamentosos encontram-se na Tabela 6, fungos leve-

duriformes na Tabela 7 e para as bactérias na Tabela 8. 

Tabela 6: Condições da PCR para os fungos filamentosos. 

Condições da PCR para os fungos filamentosos 
Fases da amplificação Temperatura (ºC) Tempo Ciclos 

Desnaturação inicial 95 2 min 1 
Desnaturação 
Hibridação 
Elongação 

95 
50 
72 

30 s 
30 s 

1 min 
35 

Elongação Final 72 10 min 1 

Pausa 4 ∞ 1 
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Tabela 7: Condições da PCR para os fungos leveduriformes. 

 

Tabela 8: Condições da PCR para as bactérias. 

 

Foram utilizados quatro “primers” universais para as amplificações dos produtos 

da PCR. Os “primers” usados foram: 27F e 1492R para as bactérias e ITS1 e ITS4 para 

os fungos. Os “primers” utilizados amplificam as regiões conservadas do gene 16S do 

rDNA das bactérias e as regiões ITS do rDNA dos fungos. As sequências dos “primers” 

apresentam-se na Tabela 9. Neste estudo foram usadas as regiões ITS para amplificar a 

região “barcode” dos fungos, uma vez que a maioria dos estudos relacionados com WNS 

também os utiliza e, por ser um marcador de zonas conservadas, facilita a identificação 

molecular, bem como a sua comparação. O amplicão obtido pela PCR, tem entre 500 a 

600 bp (pares de bases) no caso dos fungos, e 1400 a 1500 bp em bactérias. 

 

 

 

 

  

Condições da PCR para os fungos leveduriformes 
Fases da amplificação Temperatura (ºC) Tempo Ciclos 

Desnaturação inicial 95 2 min 1 
Desnaturação 
Hibridação 
Elongação 

95 
50 
72 

30 s 
30 s 

1 min 
35 

Elongação Final 72 90 s 1 

Pausa 4 ∞ 1 

Condições da PCR para as bactérias 

Fases da amplificação Temperatura (ºC) Tempo Ciclos 

Desnaturação inicial 95 3 min 1 
Desnaturação 
Hibridação 
Elongação 

95 
54 
72 

30 s 
30 s 

2 min 
34 

Elongação Final 72 10 min 1 

Pausa 4 ∞ 1 
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Tabela 9: Sequências dos “primers” utilizados para os fungos (ITS1 e ITS4) e para as bactérias (27F e 
1492R). 

Primer Sequência do “Primer” bp Referência 

ITS1 5´ - TCC GTA GGT GAA CCT GCG G – 3´ 19 White et al., 1990 

ITS4 5´ - TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC - 3´ 20 White et al., 1990 

27F 5´- AGA GTT TGA TCC TGG CTC-AG 3´ 25 Lane, 1991 

1492R 5´- TAC GGC TAC CTT GTT ACG ACT TCA CCC C-3´ 28 Lane, 1991 

3.5.6 MEDIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE DNA E PURIFICAÇÃO

A quantificação do DNA presente nas amostras sujeitas a extração, foi efetuada 

com o medidor de DNA Nanodrop, após instalação do seu respetivo “software” de com-

putador ND – 1000 (Thermo Fisher Scientific®). A medição da concetração de DNA 

(ng/µl) em cada amostra foi sempre antecedida da medição da concentração de 1 µl de 

um controlo “branco” (TE, uma vez que foi utilizado como eluente), isento de DNA, para 

calibração do aparelho. 

Depois do aparelho estar calibrado, colocou-se 1 µl da amostra no aparelho e a 

concentração de DNA foi registada. Nas amostras em que se obteve bom rendimento de 

DNA (superior a 20 ng/µl) e em que se verificaram bandas fortes após a amplificação, 

procedeu-se à purificação do produto da PCR com o Kit “NucleoSpin® Gel and PCR 

Clean-up, Macherey-Nagel” e colunas de purificação “HiBind® DNA Mini columns, 

Omega Bio-tek” (ANEXO VI) (Figura 17), antes de se enviarem as amostras para sequ-

enciar. 



62 
 

 

Figura 17: Fotografia do kit “NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up, Macherey-Nagel” e colunas de purifi-
cação “HiBind® DNA Mini columns, Omega Bio-tek” utilizado para a purificação dos produtos da 
PCR (Fotografia da autora). 

 

Os amplicões amplificados e purificados foram enviados para sequenciação para 

a empresa STABvida®, Lisboa (Campus FCT UNL Edifício Departamental de Química, 

Laboratórios 007 e 009, 2825-516 Caparica – Portugal). A análise e a elaboração das 

árvores filogenéticas, foram feitas com o programa MEGA6 (Tamura et al., 2013), com 

o melhor modelo, T92+G, sugerido pelo programa (Figura 18 e Figura 19).  

As sequências resultantes da sequenciação, foram corrigidas com recurso ao soft-

ware BioEdit v7.05.3, submetidas numa base de dados, por BLAST® 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov), e alinhadas com sequências depositadas no “GenBank” 

(www.ncbi.nlm.nih.gov).  

Sempre que possível, as sequências foram alinhadas com as respetivas “Type 

strains” de fungos e bactérias, disponíveis no MycoBank (www.mycobank.org) e no 

LPSN (www.bacterio.net), respetivamente. A “Type strain” (estirpe Tipo) refere-se à pri-

meira sequência portadora do nome da espécie e, portanto, é de enorme importância usá-

la para comparação e consequente classificação de outras sequências que lhe são seme-

lhantes. Para a realização das árvores filogenéticas, obtiveram-se várias sequências do 

“GenBank”, mas que acabaram por ser retiradas com a correção. Nesse processo, foram 

utilizadas as estirpes tipo, sempre que possível, para as correções de cada isolado após se 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.mycobank.org/
http://(www.bacterio.net/
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verificar qual a sequência mais próxima. Quando não foi possível utilizar a “Type strain”, 

utilizaram-se as sequências mais próximas e com mais qualidade. Todas as sequências 

foram alinhadas por ClustalW e com recurso ao MAFFT (Katoch e Standley, 2013).  

Figura 18: Apresentação de 5 dos 24 modelos sugeridos pelo programa MEGA versão 6 (Tamura et al., 
2013), para a realização das árvores filogenéticas dos fungos filamentosos e leveduriforme, tendo 
sido utilizado o modelo identificado na caixa vermelha. 

Figura 19: Apresentação de 5 dos 24 modelos sugeridos pelo programa MEGA versão 6 (Tamura et al., 
2013), para a realização das árvores filogenéticas das bactérias, tendo sido utilizado o modelo iden-
tificado na caixa vermelha. 

3.5.7 TESTES DE ANTAGONISMO 

A realização dos testes de antagonismo foi efetuada segundo os métodos descri-

tos por Micalizzi e colaboradores (2017), (Figura 20, Imagem A). Os fungos e as bactérias 

testadas foram recolhidos da superfície cutânea dos morcegos e por isso, ocorrem natu-

ralmente na sua microbiota. Seguindo os métodos descritos por Micalizzi e colaboradores 

(2017), as bactérias e as leveduras utilizadas, foram inoculadas três dias após a inoculação 
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de Pd. Os fungos filamentosos foram inoculados no mesmo dia em que se procedeu à 

inoculação de Pd nas placas que serviram como controlo e nas placas de tratamento (Fi-

gura 20, Imagem B). Para todos os testes, o meio de cultura utilizado foi PDA. Todas as 

placas foram armazenadas entre 8 - 10 ºC e observadas ao fim de 14 dias. Para calcular a 

percentagem de antagonismo, foi utilizada a seguinte fórmula:  

 

1 −  
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡
× 100 

 

A área de controlo foi medida na placa utilizada como controlo, onde apenas se 

inoculou Pd e não se inoculou nenhum possível antagonista. Nesta placa, calculou-se a 

área do fungo numa faixa, obtendo-se o valor de 4,92 cm2. A área de tratamento foi obtida 

pelo produto do comprimento de uma faixa onde o fungo cresceu, pela sua largura. A área 

de tratamento, foi a área da zona de crescimento de P. destructans, na presença do possí-

vel antagonista. As medições da área de tratamento foram feitas sempre da mesma forma, 

em todas as placas, com recurso a uma régua.  

Para a captura das imagens foi utilizada uma câmara fotográfica Nikon 

COOLPIX L349, com lente de 4,0 - 12 mm. 

 

 

Figura 20: Fotografias da execução da placa de controlo, segundo a metodologia de Micallizi et al. (2017). 
Em A) é possível observar a marcação das linhas para a inoculação de P. destructans e em B) a 
inoculação de P. destructans, junto ao bico de Bünsen (Fotografias da autora). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 MORCEGOS AMOSTRADOS E HIBERNÁCULOS 

Neste estudo foram analisadas amostras colhidas de 5 abrigos no ano de 2014, 

que foram gentilmente cedidas, e amostras de 15 abrigos recolhidas no ano de 2018. As 

informações sobre o concelho, a localidade e o tipo de abrigo dos locais amostrados, en-

contram-se na Tabela 17 (ANEXO II). As amostras consistiam em zaragatoas efetuadas 

na superfície cutânea dos moscegos, acondicionadas em tubos de rosca. 

A espécie mais amostrada nas saídas de campo de 2014 e de 2018 foi Rhi-

nolophus ferrumequinum (45,5%), que pertence à família Rhinolophidae e a espécie me-

nos amostrada foi Plecotus austriacus (1,5%), que pertence à família Vespertilionidae 

(Tabela 10). A espécie Rhinolophus ferrumequinum foi encontrada em 17 dos 20 abrigos 

visitados, o que sugere uma grande distribuição desta espécie na região de Trás-os-Mon-

tes, o que pode explicar, o maior número de isolados terem sido recolhidos nesta espécie 

(19 estirpes microbianas).  

Nas saídas de campo de fevereiro e março de 2018, foram visitados 15 abrigos e 

amostrados 30 animais. As amostras foram recolhidas de animais que estavam abrigados 

no interior de minas e no interior de uma ponte. Dos animais amostrados, 14 são de abri-

gos do distrito de Bragança e 16 são de abrigos do distrito de Vila Real, tendo sido neste 

distrito, na localidade de Tresminas, que se observou o abrigo com o maior número de 

animais (7/30) (Tabela 11). Nenhum dos animais amostrados apresentava sinais visíveis 

de colonização por Pd. No entanto, nas minas de Vila Flor e em Tresminas, existiam 

registos anteriores de observação de fungo branco em regiões do corpo dos animais, o 

que não se verificou durante a visita ao abrigos durante o período de colheita das amos-

tras. 

No ano de 2018, foram recolhidas amostras de 30 animais de 7 espécies diferen-

tes, maioritariamente Rhinolophus ferrumequinum (19/30) e Rhinolophus hipposideros 

(4/30) (Tabela 11). No total foram recolhidas 65 amostras: 29 das membranas alares, 29 

dos focinhos, 3 dos pavilhões auriculares e 4 dos membros posteriores. 
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Tabela 10: Número de animais amostrados, por espécie, em cada local.  

Família Espécie Local n % IC a 95% 

Miniopteridae 
(Bonaparte, 1837) Miniopterus schreibersii 

Carrazeda de Ansiães 
Vila Flor 
Mirandela 

6 9,1 4,230 - 18,450 

Rhinolophidae 
(Gray, 1825) 

Rhinolophus euryale Campanhó 2 3,0 0,835 - 10,390 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Aldeia de Montes 
Vila Flor 

Carrazeda de Ansiães 
Campanhó 

Sabrosa  
Mirandela  

Alijó 
Tresminas 

30 45,5 34,024 - 57,385 

Rhinolophus 
hipposideros 

Vila Flor 
Campanhó 

Alijó 
Tresminas  
Brunheda 

7 10,6 5,233 - 20,312 

Vespertilionidae  
(Gray, 1821) 

Myotis blythii 
Aldeia de Montes 

Campanhó 
Tresminas 

9 13,6 7,343 - 23,930 

Myotis daubentonii Carrazeda de Ansiães 
Tresminas 4 6,1 2,382 - 14,573 

Myotis emarginatus Campanhó 
Tresminas 2 3,0 0,835 - 10,39 

Myotis myotis Aldeia de Montes 
Sabrosa 2 3,0 0,835 - 10,39 

Plecotus austriacus Aldeia de Montes 1 1,5 0,268 - 8,096 

Barbastella 
barbastellus 

Aldeia de Montes 
Sortes 3 4,6 1,558 - 12,533 

 Total 
= 66  

n - Número de animais amostrados; IC - Intervalo de confiança. 
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Tabela 11: Dados dos animais amostrados, por abrigo, no ano de 2018. 

Localidade/ 
Local amostrado 

Espécie Sexo Idade Condição 
corporal 

Zona do corpo 
amostrada 

Sabrosa/ Souto Maior 
(SBR XI) Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Sabrosa/ Vale da 
Gatas (SBR XII) 

Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Myotis myotis N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Sabrosa/ Vale das 
Gatas 
(SBR II e III) 

Rhinolophus ferrumequinum Macho Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum Fêmea Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum Fêmea Adulto Boa Asa e Focinho 

Bragança/ 
Vila Flor 
(VF II) 

Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Miniopterus schreibersii N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 
Bragança/ 
Vila Flor (VF IV) Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Bragança/ 
Vila Flor (VF V) Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Bragança/ 
Mirandela 
(MRN XVII) 

Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 
Bragança/ 
Mirandela (MRN XIV) Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Bragança/ 
Mirandela (MRN VIII) Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Bragança/ 
Mirandela (MRN V) Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Bragança/ 
Mirandela (MRN IV) Miniopterus schreibersii N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Vila Real/ 
Alijó (ALJ I) 

Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus hipposideros N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 
Bragança/ 
Carrazeda de Ansiães 
(CA XIX) 

Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Bragança 
Carrazeda de Ansiães 
(NPA XVII) 

Rhinolophus hipposideros Fêmea Adulto Boa Asa e Focinho 

Vila Real 
Vila Pouca de Aguiar 

Rhinolophus hipposideros N Ident. Adulto Boa Asa, Focinho e 
pata 

Rhinolophus hipposideros N Ident. Adulto Boa Asa, Focinho e 
pata 

Myotis blythii N Ident. Adulto Boa Asa, focinho, pata 
e orelha 

Myotis emarginatus N Ident. Adulto Boa Asa, focinho e 
orelha 

Myotis daubentonii Fêmea Adulto Boa Asa, focinho, pata 
e orelha 

Myotis daubentonii N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum N Ident. Adulto Boa Asa e Focinho 
N Ident. - Não Indentificado. 
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Nas saídas de campo do ano de 2018, relativamente ao género, foram amostrados 

2 machos, 10 fêmeas e em 18 animais não foi possível identificar o sexo. Os 30 animais 

analisados eram adultos e apresentavam boa condição corporal (Tabela 11).  

Como consta na Tabela 12, a temperatura e a humidade mais elevadas foram 

registadas em Bragança, no concelho de Mirandela, no local que tem como identificação 

“MRN XIV”. O menor valor de temperatura foi registado no mesmo distrito, no concelho 

de Carrazeda de Ansiães (“NPA XVII”). Por sua vez, o valor de humidade mais baixo foi 

registado no distrito de Bragança, no concelho de Mirandela, no local identificado como 

“MRN XVII”.  

 

Tabela 12: Valores de temperatura e humidade por cada local amostrado em 2018. 

Distrito Concelho Código do local 
amostrado 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Humidade no 
interior (%) 

Vila Real Sabrosa SBR XI 16 69 
Vila Real Sabrosa SBR XII 11,4 55 
Vila Real Sabrosa SBR II e III 8,6 82,3 
Bragança Vila Flor VF II 13,6 75,7 
Bragança Vila Flor VF IV 9,7 38,3 
Bragança Vila Flor VF V 11,1 50,5 
Bragança Mirandela MRN XVII 13,3 30,9 
Bragança Mirandela MRN XIV 18,9 83,9 
Bragança Mirandela MRN VIII 18,8 32,2 
Bragança Mirandela MRN V 15,3 67,8 
Bragança Mirandela MRN IV 13,2 31,4 
Vila Real Alijó ALJ I 13,4 68,8 
Bragança Carrazeda de Ansiães CA XIX 8,8 43 
Bragança Carrazeda de Ansiães NPA XVII 6,5 38,9 
Vila Real Vila Pouca de Aguiar Tresminas 10,7 59 

 

Relativamente às condições ambientais, não foi possível estabelecer uma corres-

pondência destas variáveis com o número de microrganismos isolados por abrigo. Esta 

relação não parece ocorrer, uma vez que se verificou que os locais com maior número de 

microrganismos isolados não têm maior valor de humidade e/ou menor valor de tempe-

ratura. Além disso, não se verificou uma relação entre essas variáveis atmosféricas e o 

isolamento de P. destructans. Porém, nos EUA, segundo Cryan e colaboradores (2010), 
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as espécies com maior taxa de mortalidade (Myotis lucifugus, M. septentrionalis e Pe-

rimyotis subflavus) encontram-se em lugares bastante húmidos e frios. Esse comporta-

mento parece colocar os animais em risco, uma vez que a baixas temperaturas, os animais 

estão mais suscetíveis de serem colonizados por Pd, apresentarem as asas danificadas e 

estarem desidratados (Cryan et al., 2010). Contrariamente, Beltz (2018b) observou que 

dentro do intervalo de temperatura de crescimento ótimo de Pd, o crescimento do fungo 

é mais lento a temperaturas mais baixas, verificando-se simultaneamente uma maior taxa 

de sobrevivência dos morcegos. 

Os locais com maior número de microrganismos têm valores de temperatura e 

humidade intermédios, dentro dos intervalos de valores registados, o que pode dever-se 

ao facto de os locais identificados como “VF II” e Tresminas apresentarem maior diver-

sidade de espécies de morcegos (quatro e sete, respectivamente). Além disso, nestes lo-

cais foram feitas amostragens de várias partes do corpo (focinho, pavilhões auriculares, 

membranas alares e membros posteriores), o que pode ter potencialmente influenciado o 

número total de microrganismos isolados. Desta forma, para verificar a existência de uma 

relação entre a humidade, temperatura e o número de microrganismos isolados, seria ne-

cessário fazer um diferente delineamento experimental. 

4.2 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DE FUNGOS 

Todas as placas foram observadas de dois em dois dias, de forma a se detetar a 

morfologia de Pseudogymnoascus destructans (Pd), de acordo com o descrito na biblio-

grafia. Nas placas, onde houve crescimento de Pd, verificou-se um crescimento lento in 

vitro, quando comparado com outros fungos isolados da superfície cutânea dos morcegos. 

O crescimento lento de Pd dificultou o seu isolamento em culturas puras, dado que outros 

microrganismos, com morfologia macroscópica semelhante, cresceram mais rapida-

mente, em concordância com o verificado por Teixeira (2017). 

Para este estudo, além de terem sido analisadas amostras recolhidas em saídas 

de campo no ano de 2018, foram analisadas 65 amostras, recolhidas em anos anteriores, 

gentilmente cedidas. Destas amostras não foi observado crescimento microbiano em 5 

(5/65), de acordo com o registado anteriormente.  
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Ao longo deste trabalho, além do isolamento de Pd, também foram isolados fun-

gos filamentosos e leveduriformes. Para tal, foi necessário realizar várias subculturas até 

à obtenção de colónias puras, uma vez que na maioria das culturas feitas, ocorreu cresci-

mento de mais do que um tipo de microrganismo.  

Neste estudo, foi também isolado Pseudogymnoascus pannorum (Pp), da super-

fície cutânea dos morcegos. O isolamento deste fungo psicrófilo, que está amplamente 

distribuído pelo Ártico e pela Antártida, pode justificar-se pelo facto de Pp ser um fungo 

saprófito, frequentemente encontrado em cavernas europeias, nomeadamente em sedi-

mentos dos solos (Chaturvedi et al., 2010, 2018; Jurado et al., 2010; Chaturvedi e Cha-

turvedi, 2011; Kubátová et al., 2011).  

O isolamento simultâneo de P. destructans e P. pannorum nos mesmos hiberná-

culos já havia sido descrito anteriormente, apesar de apenas Pd ser o agente etiológico de 

WNS (Chaturvedi et al., 2018). Contudo, Pp também pode ser patogénico para humanos 

e animais, tendo já sido descrito num cão com lesões líticas nos ossos, assim como em 

humanos como agente causal de infeções na pele e unhas em indivíduos imunodeprimidos 

(Erne et al., 2007; Christen-Zaecb et al., 2008; Chaturvedi e Chaturvedi, 2011).  

Como descrito por Paiva-Cardoso e colaboradores (2013), também no presente 

estudo foi possível isolar Pd a partir de zaragatoas feitas em diferentes partes do corpo 

dos morcegos.  

Foram observadas diferenças morfológicas das colónias consoante os meios uti-

lizados, para a mesma estirpe fúngica, o que poderá estar relacionado com as caracterís-

ticas bioquímicas dos meios (Khankhet et al., 2014; Donaldson et al., 2018).  

O meio de cultura “Rose Bengal Chloramphenicol Agar”, por exemplo, é um 

dos mais utilizados para isolamento e purificação de fungos, enquanto PDA é utilizado 

para induzir a esporulação (Chaturvedi et al., 2010). Na experiência com o Meio de Aveia 

modificado, verificou-se que com uma concentração de aveia de 20 g/L, não ocorreu o 

desenvolvimento de P. destructans nem P. pannorum. Por outro lado, quando se usaram 

maiores concentrações de aveia (40 g/L e 60 g/L), foi observado crescimento das coló-

nias, tendo sido observadas diferenças morfológicas entre elas. Com isto, é possível infe-

rir que nos meios com maior concentração de aveia foram proporcionadas melhores con-

dições de crescimento, tendo sido observado um crescimento mais rápido das colónias (2 

a 3 semanas) e a morfologia macroscópica dos fungos foi facilmente reconhecível.  
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Posadas e colaboradores (2012), reportaram resultados idênticos com Beauveria 

bassiana, Metarhizium anisopliae e Paecilomyces lilacinus, que são fungos saprófitas.  

Relativamente ao crescimento de P. pannorum, foi observado um crescimento 

mais rápido em SDA e em Meio de Aveia modificado, do que em meio de cultura PDA, 

ao contrário do que ocorreu com P. destructans, que demonstrou um maior desenvolvi-

mento em PDA do que em SDA (Figura 21). Estas diferenças de crescimento entre os 

fungos do mesmo género, podem ser justificadas pelas diferentes exigências nutricionais, 

dado que P. destructans é um fungo patogénico, aparentemente queratinofílico e, P. pan-

norum é considerado saprófita (Jurado et al., 2010; Kubátová et al., 2011; Caven et al., 

2012; Chaturvedi et al., 2018). Além disso, Pp tem maior atividade onde há abundância 

de carbono e azoto, além de ser tolerante a pH extremo e a certos compostos químicos, 

ao contrário de P. destructans (Chaturvedi et al., 2018). No entanto, foi observada maior 

capacidade de esporulação no Meio de Aveia modificado, do que em PDA ou em DAS, 

em ambas as espécies de Pseudogymnoascus estudadas. 

Figura 21: Fotografia de P. destructans inoculado em diferentes meios de cultura: “Sabouraud Dextrose 
Agar” (A) e “Potato Dextrose Agar” (B). É possível observar diferenças morfológicas entre as pla-
cas, nomeadamente a mudança de cor do meio (as datas presentes nas placas são as datas de confeção 
dos meios e não a data de inoculação, uma vez que a inoculação do fungo nos dois meios, foi feita 
no mesmo dia) (Fotografia da autora). 

No Meio de Aveia modificado, não ocorreu desenvolvimento de P. destructans 

quando a inoculação ocorreu a partir das zaragatoas recolhidas nas saídas de campo, mas 
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cresceu a partir de culturas puras. Nas zaragatoas previamente utilizadas em estudos an-

teriores, e que tinham registo de isolamento de Pd, apenas ocorreu o crescimento de Pe-

nicillium sp. e P. pannorum, sugerindo que o seu rápido crescimento possa, eventual-

mente, ter inibido o crescimento de Pd.  

Neste meio, P. destructans surgiu na forma de colónias brancas, que mudaram 

para uma tonalidade cinza com um halo branco à volta, enquanto P. pannorum surgiu na 

forma de colónias brancas, com uma textura granular e a sua coloração evoluiu gradual-

mente para um tom cinza. Pp apresentou morfologia semelhante nos meios de PDA, como 

se pode observar na Figura 22 (Imagem A). Para identificar P. pannorum, foram realiza-

das observações ao MOC, onde foi possível observar os esporos que têm a forma ovóide 

(Figura 22, Imagem B). 

 

 

Figura 22: Morfologia macroscópica de Pseudogymnoascus pannorum em meio de cultura “Potato Dex-
trose Agar” (A). Morfologia microscópica de Pseudogymnoascus pannorum, após coloração com 
lactofenol de azul de algodão, ao microscópio ótico composto com ampliação total de 400x (B). É 
possível observar os conidiósporos eretos ramificados (*) e os conídios ovóides (**) (Fotografias da 
autora). 

 

As diferenças fenotípicas observadas, podem dever-se a diferentes capacidades 

de adaptação às mudanças ambientais (Khankhet et al., 2014).  

No que se refere à pigmentação, foram observadas diferenças entre as estirpes 

de Pd que podem, eventualmente, estar relacionadas com a capacidade de o fungo utilizar 

diferentes fontes de azoto e carbono, sendo por isso capaz de se desenvolver em diferentes 
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condições ambientais (Khankhet et al., 2014). As diferentes pigmentações in vitro obser-

vadas nas colónias de Pd, podem também indicar, que este fungo pode depositar melanina 

no meio, de forma a produzir uma barreira física contra possíveis agressões ambientais 

(Khankhet et al., 2014). As diferentes pigmentações também podem indiciar diferentes 

níveis de virulência entre os isolados (Khankhet et al., 2014). 

À medida que as colónias de Pd foram envelhecendo, foi também observado um 

exsudado amarelo, tal como descrito por Chaturvedi e colaboradores (2010). O exsudado 

foi observado apenas nos meios de PDA e SDA, à semelhança do descrito por Khankhet 

e colaboradores (2014). A composição deste exsudado não é completamente conhecida, 

mas Khankhet et al. (2014), e Donaldson e colaboradores (2018), sugerem que o exsu-

dado pode conter toxinas ou enzimas capazes de degradarem compostos orgânicos do 

ambiente e dos tecidos (como a pele dos morcegos), ou serem reservas de metabólitos.  

Figura 23: Morfologia macroscópica de Penicillium sp. em meio de cultura “Brain Heart Infusion” (A). 
Morfologia microscópica de Penicillium sp. após coloração com lactofenol de azul de algodão, ao 
microscópio ótico composto com ampliação total de 400x (B) (Fotografias da autora). 

Neste estudo, o fungo filamentoso mais frequentemente identificado foi Penicil-

lium spp. (Figura 23). Este fungo é facilmente reconhecido pelas frutificações caracterís-

ticas que fazem lembrar um pincel (Visagie et al., 2014).  

Além disso, foram também isoladas estirpes de Cladosporium, um fungo fila-

mentoso, cujas colónias geralmente apresentam cor de azeitona verde (Figura 24, Imagem 
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A) e no verso cor verde escura quase preta, em PDA. Este fungo apresenta esporos em 

forma de limão e que podem ser segmentados (Figura 24, Imagem B), tal como descrito 

por Ogórek e colaboradores (2012) e Torres et al. (2017).  

As espécies de Cladosporium spp. têm a capacidade de se desenvolverem à tem-

peratura ambiente e à temperatura de 25 ºC crescem muito rapidamente, no entanto, a 

maioria das espécies não conseguem desenvolver-se a temperaturas superiores a 35 ºC 

(Ogórek et al., 2012; Torres et al., 2017). No presente estudo, verificou-se que cresce 

também a baixas temperaturas em PDA.  

 

 

Figura 24: Morfologia macroscópica de Cladosporium sp. em meio de cultura “Sabouraud Dextrose Agar” 
(A). Morfologia microscópica de Cladosporium sp. após coloração com lactofenol de azul de algo-
dão, ao microscópio ótico composto com ampliação total de 400x (B) (Fotografias da autora). 

 

Neste trabalho também foi possível isolar Fusarium spp. da superfície cutânea 

dos quirópteros e, segundo Zhang e colaboradores (2014), este género foi encontrado em 

solos de abrigos de morcegos onde a WNS foi reportada. No entanto, não há registo de 

infeção em quirópteros. Algumas espécies deste género surgem na bibliografia como 

causa de infeções na córnea e onicomicoses, em pessoas imunodeprimidas (Perfect e 

Schell, 1996), sendo a sua forma septada ser a apresentação mais comum (Voyron et al., 

2011; Tlamçani e Er-rami, 2013). Além disso, algumas espécies de Fusarium podem ser 

causadoras de doenças em animais como é o caso da espécie Fusarium solani, (saprófita 

e fitopatogénica), que nas tartarugas da espécie Caretta caretta, causa uma infeção que 
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leva à falha da eclosão dos ovos e que, tal como a WNS, preenche os requisitos dos pos-

tulados de Koch (Fisher et al., 2012). 

Além dos fungos filamentosos, foi também isolado e caraterizado, morfologica-

mente e com recurso a ferramentas moleculares, um fungo leveduriforme, que se verifi-

cou ser da espécie Holtermaniella wattica. Pode ser encontrada em diversos locais, mas 

raramente é encontrada em ambientes frios (Zalar et al., 2008), no entanto neste estudo 

foi isolado nas Minas de Campanhó, em Mondim de Basto, Vila Real.  

4.3 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DE BACTÉ-

RIAS 

Numa fase inicial, a caraterização das estirpes bacterianas começou com a reali-

zação da coloração de Gram, sendo que o resultado da maioria das lâminas realizadas, 

indicou que se tratavam de bácterias Gram negativas. No total foram isoladas 33 bacté-

rias, porém o alinhamento das sequências permitiu, nalguns casos, apenas a identicação 

ao nível do género (Tabela 13). Em 13 bactérias não foi possível a identificação e por 

isso, foram consideradas como bactérias não identificadas.  

Tabela 13: Género das bactérias presentes na superfície cutânea dos morcegos distribuídos consoante a 
identificação pela coloração de Gram. 

Bactérias Gram positivas Bactérias Gram negativas 

Bacillus spp. Escherichia spp. 

Microbacterium spp. Pseudomonas spp. 

Frondihabitans spp. Serratia spp. 

Neste estudo, o género Pseudomonas foi o mais prevalente, tendo sido isolada 

de 4 espécies de morcegos com o estatuto de ameaçadas em Portugal (Rhinolophus fer-

rumequinum, R. euryale, Myotis myotis e M. schreibersii). Lemieux-Labonté e colabora-

dores (2017), verificaram a existência de bactérias do género Pseudomonas na superfície 

cutânea dos morcegos residentes em hibernáculos com populações afetadas por WNS. Os 

mesmos autores observaram ainda, a existência de bactérias dos géneros Rhodococcus e 

Janthinobacterium, que têm capacidade de inibir o crescimento de Pd, o que pode indicar 
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que a microbiota cutâneo dos morcegos pode desenvolver mecanismos próprios de resis-

tência contra o agente etiológico da WNS.  

Neste estudo, fez-se o isolamento de bactérias do género Serratia, na superfície 

cutânea dos quirópteros. Avena e colaboradores (2016), verificaram a presença de um 

elevado número de bactérias da família Enterobacteriaceae (bactérias geralmente presen-

tes no intestino), na superfície cutânea dos animais amostrados. Estes achados podem 

dever-se ao contacto entre a pele dos morcegos e o seu material fecal, o que poderá tam-

bém explicar os isolamentos de bactérias deste género, no presente estudo. 

Foram também isoladas bactérias do género Pseudomonas, tendo sido estas as 

mais isoladas, em concordância com Avena e colaboradores (2016). As colónias de bac-

térias do género Pseudomonas podem ter pigmentação amarela, como se verifica na Fi-

gura 25. 

 

 

Figura 25: Morfologia macroscópica das bactérias do género Pseudomonas, em meio de cultura “Sabou-
raud Dextrose Agar”, frente (A) e verso da placa (B) (Fotografias da autora).  

 

Neste estudo foram também isoladas e identificadas, bactérias da espécie Ba-

cillus amyloliquefaciens, com pigmentação opaca, tal como descrito por Madhaiyan e 

colaboradores (2010). Esta espécie, assim como Bacillus subtilis, têm interesse biotecno-

lógico, dada a capacidade de produzir enzimas α-amilase e protease (Wang et al.; 2008; 

Jin et al., 2011). Estas enzimas produzidas por bactérias podem, eventualmente, possuir 
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potenciais antagonistas para outras bactérias e fungos, reforçando a importância do seu 

estudo no contexto da WND.  

Foram isoladas colónias de bactérias Gram positivas, identificadas como Fron-

dihabitans sucicola. Esta espécie é aeróbia, não formadora de esporos e móvel (Kim et 

al., 2014; Lee, 2010). Segundo Kim et al. (2014), as colónias de F. sucicola podem ser 

amarelas claras, crescendo em pH ótimo de 7,0. Todavia, neste estudo, a bactéria apre-

sentou coloração rosada, como se observa na Figura 26, facto que pode ter ficado a dever-

se hipoteticamente ao pH do meio de cultura (SDA) ser 5,6.  

Figura 26: Morfologia macroscópica de bactérias da espécie Frondihabitans sucicola em meio de cultura 
“Sabouraud Dextrose Agar” (pH=5,6), onde é possível observar a coloração rosada das colónias 
(Fotografia da autora). 

4.4 TESTES DE ANTAGONISMO 

Dada a importância de encontrar formas de tratamento para a Doença do Nariz 

Branco, sem recorrer ao uso de antifúngicos comunmente usados para o tratamento de 

doenças fúngicas, realizaram-se testes de antagonismo. Para tal, foram utilizadas estirpes 

fúngicas e bacterianas presentes na superfície cutânea dos morcegos amostrados.  

Na Tabela 14, apresentam-se os microrganismos que foram testados, a percen-

tagem e a taxa de inibição, segundo a fórmula descrita no capítulo dos “Materiais e Mé-

todos” (pág. 7), da autoria de Micallizi e colaboradores (2017).  
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Os autores consideram que os fenómenos de antagonismo devem ser avaliados 

com os seguintes critérios: i) insignificante (=0), ou não existente, quando a percentagem 

de inibição é inferior a 50%; ii) considerável (=1), quando a percentagem está entre 50 a 

85% e iii) completa (=2), quando a percentagem é maior do que 85% (Micallizi et al., 

2017).  

 

Tabela 14: Resultados dos testes de inibição dos fungos e bactérias que ocorrem naturalmente na superfície 
cutânea dos morcegos frente aos isolados de Pseudogymnoascus destructans. 

Fungo Percentagem de inibição (%) Nível de antagonismo 
Lecanicillium lecanii 50 1 
Penicillium roqueforti 92,9 2 

Pseudogymnoascus pannoruma 48 0 

Pseudogymnoascus pannorumb 0 0 
Penicillium echinulatum 65,9 1 
Penicillium spinulosum 57,3 1 

Oidiodendrum echinulatum P. destructans teve efeito inibitório 0 
Fusarium merismoides 39,1 0 

Cladosporium sp. 0 0 
Levedura não identificada 14,0 0 

Bactéria Percentagem de inibição (%) Nível de antagonismo 
Serratia sp. P. destructans teve efeito inibitório 0 

Pseudomonas sp.c 100 2 

Pseudomonas sp.d 84,8 2 

Nomes dos isolados como consta nas árvores filogenéticas: a “M1 F Mbly Mina de Maria Isabel VR”, 
b“M13 A Mbly Minas de Campanhó VR”, c “M19 F Rferr Minas de Campanhó VR”, d “M21 A Reur Mi-
nas de Campanhó VR”. 

 

Foram realizados 13 testes de inibição: em 7 testes, os níveis de antagonismo 

foram inexistentes, em 3 os níveis de antagonismo foram consideráveis e em outros 3, os 

resultados apresentaram um nível de antagonismo completo. Segundo Micalizzi e cola-

boradores (2017), P. destructans é sensível em testes de antagonismo, em comparação 

com fungos do mesmo género, o que parece indicar, que a inibição de Pd, por agentes 

biológicos, pode ser um processo que ocorra naturalmente e que possa trazer ferramentas 

importantes no controlo da WND.  

Neste estudo foi verificado que Penicillium roqueforti tem capacidade inibitória 

de P. destructans. Este fungo filamentoso é utilizado nos queijos como iniciador (impede 

o crecimento de outros microrganismos) e foi testado por Laich e colaboradores (2002), 

que após cinco ensaios realizados, não verificaram produção de penicilina nesta estirpe. 
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O facto de P. roqueforti não ser produtor de penicilina, nem genes sintetizadores desta é 

uma vantagem na indústria alimentar, porque não é produzida penicilina e assim, não 

ocorrem problemas como reações alérgicas devido ao consumo dos queijos (Laich et al., 

2002). No entanto, os resultados do presente trabalho parecem demonstrar capacidade 

antimicrobiana relativamente a P. destructans.  

Para avaliar os níveis de inibição neste trabalho, as placas foram expostas a tem-

peraturas entre os 8 e 10 ºC, de forma a estarem a uma temperatura próxima da encontrada 

nos hibernáculos. O mesmo cuidado foi tido com a utilização de compostos orgânicos 

voláteis (VOCs), no estudo de Cornelison e colaboradores (2014a). Os autores verifica-

ram que o maior efeito inibitório ocorreu a 4 ºC, um resultado animador, dado que os 

VOCs podem ter maior durabilidade e maior efeito quando aplicados nos hibernáculos, 

durante o período de infeção por Pd, quando as temperaturas são baixas. 

Os resultados dos testes de antagonismo, no presente estudo, foram observados 

após 14 dias, tal como realizado por Micallizi e colaboradores (2017). Após esse período 

foi possível calcular as áreas de tratamento e avaliar os níveis de antagonismo. No en-

tanto, como Pd tem um crescimento lento, esse período poderia ter sido mais alargado, 

como no estudo realizado por Hoyt et al. (2015b), em que as zonas de inibição foram 

visualizadas 37 dias após a inoculação.  

As medições do crescimento dos microrganismos, necessárias para calcular as 

áreas de inibição, foram feitas com o auxílio de uma régua. Este método demonstrou ser 

pouco rigoroso, porque o micélio dos fungos e as colónias de bactérias, crescem de forma 

assimétrica. Para realizarem medições mais precisas, Cornelison e colaboradores (2014a), 

utilizaram fotografias digitais aliadas a técnicas de análises computorizadas, de forma a 

medirem o número de pixéis numa dada área selecionada da fotografia e o número de 

pixéis por mm, para obterem a área do micélio em mm2. 

As diferenças nos resultados dos testes de antagonismo podem dever-se ao facto 

de alguns fungos terem um crescimento mais rápido do que outros, nas mesmas condições 

de cultura. Segundo Teixeira (2017), espécies do género Penicillium têm um crescimento 

mais rápido do que fungos do género Pseudogymnoascus, o que pode justificar o motivo 

pelo qual os fungos do género Penicillium apresentaram uma taxa de antagonismo maior 

do que P. pannorum.  
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Foram também testados os potenciais de duas estirpes de Pseudogymnoascus 

pannorum, frente a Pseudogymnoascus destructans (Tabela 14). Nestes testes, apesar de 

o nível de antagonismo ter sido igual (0), as percentagens de inibição foram diferentes 

(48% e 0%) (Tabela 14), o que pode estar relacionado com a forma de inoculação. Apesar 

de ter sido seguido o mesmo método, em todas as inoculações, a quantidade de esporos 

inoculados pode ter sido diferente, dado que o número de esporos repicados para a placa 

do teste não foi contabilizado. Assim, numa placa podem ter sido inoculados mais esporos 

do que noutra, o que porventura, pode ter permitido um desenvolvimento mais rápido de 

Pp numa placa, do que noutra (Figura 27), podendo isso ter-se refletido nas diferentes 

percentagens de inibição. O que também pode explicar as diferenças de inibição pode ser 

a existência de alguma variabilidade genética entre os isolados, da mesma espécie. 

 

 

Figura 27: Diferenças morfológicas entre duas amostras de Pseudogymnoascus pannorum, no teste de 
antagonismo frente a Pseudogymnoascus destructans. Verifica-se que o grau de antagonismo pre-
sente nas placas A e B (frente e verso do isolado “M13 A Mbly Minas de Campanhó VR”) é menor 
do que o observado com o isolado “M1 F Mbly Mina de Maria Isabel VR”, presente nas placas C e 
D (Fotografias da autora). 
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Para verificar os possíveis efeitos antagonistas de microrganismos presentes nas 

superfícies cutâneas dos morcegos, foram também testadas bactérias do género Pseudo-

monas e Serratia. As bactérias do género Pseudomonas tiveram elevadas percentagens 

de inibição (84,8% e 100%) com um grau de antagonismo considerado completo (=2) 

(Tabela 14). A alta capacidade de inibição de Pseudomonas sp. foi também observada 

por Hoyt e colaboradores (2015b), quando os autores utilizaram, para inibição de Pd, a 

espécie Pseudomonas fluorescens, isolada da superfície cutânea de um morcego (Eptesi-

cus fuscus). As inibições observadas poderão dever-se aos compostos voláteis (VOCs) 

que as bactérias geralmente produzem (Cornelison et al., 2014a).  

Contrariamente ao observado com Pseudomonas spp., a bactéria do género Ser-

ratia foi inibida por P. destructans. No entanto, os resultados obtidos não foram conclu-

sivos e não foi possível por condicionantes temporais e orçamentais fazer a repetição da 

prova. Assim, e dado que ficou a dúvida se a falta de inibição de Pd por Serratia spp. é 

real ou se o eventual arrastamento de esporos durante a inoculação da bactéria, que ocor-

reu três dias após a inoculação do fungo, possa eventualmente ter influenciadao os resul-

tados obtidos.  

4.5 ANÁLISE FILOGENÉTICA 

As otimizações realizadas nos protocolos de extração, permitiram obter 10 vezes 

mais DNA, tendo sido observadas bandas integras e DNA com qualidade, sendo impor-

tante referir que o sucesso da PCR assenta na qualidade do DNA extraído e na universa-

lidade dos “primers” utilizados (Zhang et al., 2014). 

Todas as espécies identificadas geneticamente neste trabalho são resultado de 

identificação microscópica e da análise com “primers” universais, de forma a serem se-

quenciadas e analisadas em programas específicos, para apurar das suas relações filoge-

néticas. As bactérias foram sequenciadas com o “primer” 27F e os fungos foram sequen-

ciados com o “primer” universal ITS1.  

Os isolados de Pseudogymnoascus destructans, foram recolhidos de animais que 

não apresentavam sinais visíveis do fungo, tal como no estudo realizado por Flory et al. 

(2012) e Bandouchova e colaboradores (2014), em que foi isolado Pd de amostras bioló-

gicas, recolhidas de animais que também não apresentavam sinais clínicos de infeção.  
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Todas as amostras recolhidas em campo foram cultivadas em diferentes meios 

de cultura e só após a obtenção de colónias puras se avançou para a extração de DNA.  

Durante este trabalho foram enviadas para sequenciar produtos da PCR de 44 

amostras (28 amostras colhidas em 2014 e 16 amostras recolhidas em 2018), sendo a 

maior percentagem de isolados pertencentes ao filo Ascomycota (14/16) (Tabela 15). O 

mesmo se verifica nos isolamentos a partir de solos de abrigos e minas de morcegos nos 

EUA (Zhang et al., 2014). Não obstante, no estudo de Voyron et al. (2011), a maioria dos 

fungos isolados em SDA, enriquecido com antibióticos, foram do filo Zygomycota 

(56%), seguido de fungos do filo Ascomycota (35%) e Basidiomycota (6%). 

 

Tabela 15: Género dos fungos sequenciados, que ocorrem na superfície cutânea dos morcegos distribuídos 
por Filo. 

Filo Ascomycota Filo Basidiomycota Filo Zygomycota 
Aphanocladium sp. Helotiales sp. 

Holtermaniella sp. Mucor spp. 

Alternaria spp. Lecanicillium spp. 
Aspergillus spp. Oidiodrendron sp. 

Aureobasidium sp. Penicillium spp. 
Cladiosporium spp. Pseudogymnoascus spp. 

Constantinomyces sp. Sydowia sp. 
Fusarium sp. Tolypocladium sp. 

 
 

Das 65 placas cedidas, 10 têm registo de isolamento de P. destructans, tendo 

sido possível reavivar e isolar apenas 8 estirpes neste estudo. O isolamento deste fungo 

tem relevante importância ecológica, uma vez que foi isolado em duas espécies de mor-

cegos com estatuto de ameaçadas em Portugal (Rhinolophus euryale e Miniopterus sch-

reibersii). Este facto causa alguma preocupação, nomeadamente em morcegos da espécie 

M. schreibersii, porque estes animais formam colónias com outras espécies e conseguem 

viajar longas distâncias, podendo assim, constituir uma fonte de disseminação da infeção 

(Zukal et al., 2016).  

P. destructans foi também isolado a partir de dois animais da espécie Myotis 

blythii, no entanto, não foi isolado na espécie Myotis myotis (Tabela 16). Contudo, na 

Europa, é a espécie M. myotis que é apontada como a mais frequentemente afetada (66%) 

(Frick et al., 2016), tendo sido detetado o fungo Pd nesta espécie em França, na Áustria, 
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República Checa, Eslovénia, Letónia, Polónia, Rússia, Croácia e na Eslováquia (Mar-

tínková et al., 2010; Puechmaille et al., 2010; Kubátová et al., 2011; Sachanowicz et al., 

2011; Pikula et al., 2012, 2017; Burger et al. 2013; Sachanowicz et al., 2014; Zukal et 

al., 2016). Curiosamente, na Áustria, Pd foi detetado apenas na espécie Myotis myotis, 

apesar de esta coabitar com indíviduos de outras espécies, do mesmo género (Burger et 

al., 2013), o que pode demonstrar que esta espécie é mais suscetível a ser colonizada por 

P. destructans.

Relativamente às amostras colhidas nas saídas de campo de 2018, não foi possí-

vel estudar todas, devido a limitações financeiras e de tempo. Contudo, das amostras que 

foram cultivadas, em nenhuma foi possível isolar Pd. No entanto, foram feitos isolamen-

tos de Pseudogymnoascus pannorum em Rhinolophus ferrumequinum, uma espécie con-

siderada ameaçada em Portugal.  

Do total dos isolados 3,5 % são da espécie Pseudogymnoascus destructans e 

3,5% da espécie P. pannorum (Tabela 16). Neste estudo ocorreu maioritariamente cres-

cimento fúngico de Penicillium sp. (15,9 %), seguido de Lecanicillium lecanii (8,9 %), 

fungos não identificados (8,9 %) e leveduras não identificados (7,1%) (Tabela 16). Assim, 

71,1 % dos fungos são fungos filamentosos e 14,5 % são bactérias. Estas percentagens 

são menores em comparação com os valores obtidos no estudo de Vanderwolf e colabo-

radores (2016), em que a percentagem de Penicillium spp. foi 36,84%. 

Das amostras sequenciadas, 6 foram consideradas culturas mistas, uma vez que 

nesses isolados, os eletroferogramas surgiram com vários picos sobrepostos, o que pode 

indicar que existia mais do que um tipo de microrganismo naquela cultura, além de ter 

impossibilitado as suas leituras. Nas observações ao microscópico, com coloração sim-

ples com azul de metileno, para os fungos, e nas colorações de Gram, para as bactérias, 

em 8 isolados foram observadas duas culturas, pelo que também estes foram consideradas 

como culturas mistas (Tabela 16).  
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Tabela 16: Número total de isolados obtidos da superfície cutânea dos morcegos que habitam hibernáculos 
na região de Trás-os-Montes. 

Isolados Espécie de morcego 
amostrado Local %  

(n/N ) IC a 95% 

Pseudogymnoascus 
destructans 

Myotis blythii Campanhó 
3,5% (8/226)  1,804 - 6,828 Rhinolophus euryale Campanhó 

Miniopterus schreibersii Carrazeda de Ansiães 

Pseudogymnoascus 
pannorum 

Myotis blythii 
Aldeia dos Montes 

3,5% (8/226) 1,804 - 6,828 

Campanhó 

Rhinolophus  
ferrumequinum 

Campanhó 
Sabrosa 
Vila Flor 

Barbastella barbastellus Sortes 
Myotis daubentonii Carrazeda de Ansiães 

Penicillium spp. 

Myotis blythii 
Aldeia dos Montes 

15,9% 
(36/226) 11,733 - 21,264 

Campanhó 

Barbastella barbastellus 
Aldeia dos Montes 

Sortes 
Plecotus austriacus Aldeia dos Montes 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Vila Flor 
Campanhó 

Carrazeda de Ansiães 
Sabrosa 
Sabrosa 
Vila Flor 
Vila Flor 
Mirandela 
Vila Flor 

Alijó 

Rhinolophus 
hipposideros 

Campanhó 
Brunheda 
Tresminas 

Myotis emarginatus Campanhó 

Miniopterus schreibersii 
Carrazeda de Ansiães 

Vila Flor 
Mirandela 

Penicillium 
echinulatum 

Rhinolophus 
ferrumequinum Mirandela 0,4% (1/226)  0,949 - 5,074 

Penicillium 
roqueforti 

Myotis blythii Aldeia dos Montes 

1,8% (4/226) 0,690 - 4,462 Rhinolophus 
ferrumequinum 

Sabrosa 
Vila Flor 

Alijó 

Penicillium 
spinulosum 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Sabrosa 

2,2% (5/226)  0,949 - 5,074 
Alijó 

Miniopterus schreibersii Mirandela 
Rhinolophus 
hipposideros Tresminas 

Cladosporium spp. Myotis blythii Campanhó 5,802 - 13,273 
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Barbastella barbastellus Sortes 

8,9% 

(20/226) 

Miniopterus schreibersii 
Carrazeda de Ansiães 

Vila Flor 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Sabrosa 
Vila Flor 
Mirandela 
Mirandela 

Alijó 
Tresminas 

Rhinolophus 
hipposideros 

Alijó 
Brunheda 
Tresminas 

Lecanicilium 
lecanii 

Myotis blythii Aldeia dos Montes 8,9% 
(20/226) 5,802 - 13,273 Rhinolophus 

ferrumequinum Mirandela 

Lecanicilium spp. 

Myotis blythii Aldeia dos Montes 

6,6% 
(15/226) 4,063 - 10,661 

Barbastella barbastellus Sortes 
Myotis daubentonii Carrazeda de Ansiães 

Miniopterus schreibersii 
Vila Flor 
Mirandela 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Sabrosa 
Vila Flor 
Vila Flor 
Vila Flor 
Mirandela 

Rhinolophus 
hipposideros Tresminas 

Alternaria sp. 

Myotis blythii Aldeia dos Montes 

2,2% (5/226) 0,949 - 5,074 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Sabrosa 
Vila Flor 

Rhinolophus 
hipposideros 

Brunheda 
Tresminas 

Aphanocladium aff. 
album 

Rhinolophus 
hipposideros Tresminas 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Aspergillus spp. 

Plecotus austriacus Aldeia dos Montes 

1,3% (3/226) 0,452 - 3,829 Miniopterus schreibersii Carrazeda de Ansiães 
Rhinolophus 

ferrumequinum Vila Flor 

Helotiales sp. Rhinolophus 
ferrumequinum Aldeia dos Montes 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Mucor spp. 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Sabrosa 

1,3% (3/226) 0,452 - 3,829 Vila Flor 
Rhinolophus 
hipposideros Brunheda 

Tolypocladium 
cylindrosporum 

Rhinolophus 
ferrumequinum Aldeia dos Montes 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Oidiodendron 
echinulatum Plecotus austriacus Aldeia dos Montes 0,8% (2/226) 0,243 - 3,169 

Leptobacillium 
leptrobactrum 

Rhinolophus 
ferrumequinum Vila Flor 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 
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Fusarium spp. 

Rhinolophus 
ferrumequinum Vila Flor 

1,3% (3/226) 0,452 - 3,829 Miniopterus schreibersii Carrazeda de Ansiães 
Rhinolophus 
hipposideros Brunheda 

Fusarium 
merismoides 

Rhinolophus 
hipposideros Campanhó 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Constantinomyces ol-
denburgensis 

Rhinolophus 
hipposideros Tresminas 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Sydowia polyspora Myotis blythii Tresminas 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 
Holtermaniella 

wattica 
Rhinolophus 

ferrumequinum Carrazeda de Ansiães 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Amauroascus volati-
lis-patellis /  

Auxarthron albo-
lutem / Nannizziopsis 

albicans 

Myotis blythii Campanhó 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Aureobasidium sp. Rhinolophus 
ferrumequinum Campanhó 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Fungo 
não identificado 

Myotis blythii Aldeia dos Montes 

8,9% 
(20/226)  5,802 - 13,273 

Plecotus austriacus Aldeia dos Montes 
Rhinolophus 
hipposideros Vila Flor 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Vila Flor 
Sabrosa 
Vila Flor 
Vila Flor 

Alijó 
Rhinolophus euryale Campanhó 

Rhinolophus 
hipposideros 

Brunheda 
Tresminas 

Barbastella barbastellus Sortes 
Miniopterus schreibersii Carrazeda de Ansiães 

Levedura 
não identificada 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Minas de Vila Flor 

7,1% 
(16/226)  4,404 - 11,190 

Campanhó 
Carrazeda de Ansiães 

Sabrosa 
Vila Flor 
Mirandela 

Alijó 
Tresminas 

Rhinolophus 
hipposideros Tresminas 

Myotis emarginatus Campanhó 

Miniopterus schreibersii 
Carrazeda de Ansiães 

Vila Flor 

Bactéria 
não identificada 

Myotis blythii 
Aldeia dos Montes 

5,8% 
(13/226)  3,392 - 9,591 

Tresminas 
Myotis daubentonii Tresminas 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Vila Flor 
Campanhó 
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Sabrosa 
Mirandela 

Alijó 
Galeria do Pilar 

Rhinolophus euryale Campanhó 
Miniopterus schreibersii Vila Flor 

Serratia spp. 

Myotis blythii Aldeia dos Montes 

1,3% (3/226) 0,452 - 3,829 Rhinolophus 
ferrumequinum Carrazeda de Ansiães 

Myotis emarginatus Tresminas 
Serratia myotis Rhinolophus euryale Campanhó 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Pseudomonas spp. 

Myotis blythii Aldeia dos Montes 

4,9% 
(11/226) 2,739 - 8,504 

Myotis emarginatus Tresminas 
Myotis daubentonii Tresminas 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Campanhó 
Mirandela 
Tresminas 

Miniopterus schreibersii Vila Flor 
Myotis blythii Campanhó 

Miniopterus schreibersii Carrazeda de Ansiães 
Myotis myotis Sabrosa 

Bacillus 
amyloliquefaciens 

Rhinolophus 
ferrumequinum Tresminas 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Escherichia coli 
Rhinolophus 

ferrumequinum Carrazeda de Ansiães 
0,9% (2/226) 0,243 - 3,169 

Myotis blythii Aldeia dos Montes 
Frondihabitans 

sucicola 
Rhinolophus 

ferrumequinum Vila Flor 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Microbacterium sp. Myotis blythii Campanhó 0,4% (1/226) 0,949 - 5,074 

Cultura mista 

Myotis blythii 
Aldeia dos Montes 

6,2% 
(14/226) 3,726 - 10,128 

Campanhó 
Tresminas 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Campanhó 
Vila Flor 
Mirandela 

Alijó 
Tresminas 

Miniopterus schreibersii 
Carrazeda de Ansiães 

Mirandela 
Myotis daubentonii Carrazeda de Ansiães 

Amostras n/N (%) - Percentagem do número de amostras obtidas; IC – Intervalo de Confiança. 

Importa referir que o nome dos isolados, presentes nas árvores filogenéticas (em 

processo de submissão), foi dado da seguinte forma: “M” indica morcego, seguindo-se o 

número do animal, a região do corpo de onde foi retirada a amostra (A – membros alares, 

F – focinho, P – membros posteriores e A/F – membros alares e focinho), a espécie do 
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morcego (Bbarb: Barbastella barbastellus, Mbly: Myotis blythii, Memar: Myotis emargi-

natus, Mdaub: Myotis daubentonii, Mmyo: Myotis myotis, Mnsch: Minioterus schreiber-

sii, Reur: Rhinolophus euryale, Rferr: Rhinolophus ferrumequinum, Rhip:Rhinolophus 

hipposideros, Paustr: Plecotus austriacus), o local e o distrito de onde foi recolhida a 

amostra. Os isolados que resultaram deste trabalho, em todas as árvores filogenéticas, 

estão identificados com um símbolo (•) preto ou de cor, para ser possível distingui-los das 

sequências depositadas no “GenBank”. Sempre que foi possível foram utilizadas as estir-

pes tipo (“Type strains”), depositadas na base de dados e que estão identificadas, nas 

árvores filogenéticas como “Tipo”.  

Neste estudo, o DNA de Pseudogymnoascus destructans (Pd) e de Pseu-

dogymnoascus pannorum (Pp), foram detetados por PCR com os “primers” ITS1 e ITS4, 

tendo sido obtidas sequências, que na sua maioria apresentaram uma percentagem de si-

milaridade de 99% com as sequências (“Type strains”) mais próximas (Tabela, ANEXO 

VII). O mesmo foi verificado no estudo de Courtin e colaboradores (2010), em que o 

DNA fúngico também foi detetado por PCR, no entanto, foram utilizados quatro “pri-

mers” (ITS1, ITS2, ITS3 e ITS4). Com o ITS1, os autores referidos obtiveram uma se-

quência 100% compatível com P. destructans e P. pannorum (Geomyces destructans e 

Geomyces pannorum, nomenclatura anterior e que consta no artigo) e com o “primer” 

ITS2, obtiveram uma sequência >99%, similar com Pseudogymnoascus spp. (Geomyces 

spp.). 
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Figura 28: Árvore filogenética dos isolados do género Pseudogymnoascus (P. destructans e P. pannorum). 
Com o símbolo • estão marcados os isolados deste trabalho, que pela análise filogenética foram 
identificados como Pseudogymnoascus destructans e com o símbolo • estão marcados os isolados 
que foram identificados como Pseudogymnoascus pannorum. Na árvore estão presentes as primeiras 
estirpes de Pseudogymnoascus destructans detetadas na Europa (GQ489024.1) e no Norte da Amé-
rica (EU884921.1). 

As diferenças entre os isolados das sequências das estirpes europeias [EUPd 

(GQ489024.1)] e das estirpes norte americanas [NAPd (EU884921.1)], residem numa 

adenina, uma citocina, ou ambas, em vez de uma timina, o que pode justificar a distância 

filogenética entre as estirpes (Figura 28). A diferença de um nucleótido, também foi ve-

rificada no estudo de Paiva-Cardoso et al. (2014), no isolado presente na árvore filogené-

tica com o “Accession Number” KF866378.1, em comparação com estirpes europeias, 

mas que se encontra muito próximo na árvore das estirpes isoladas dos morcegos 21 e 28. 

Os autores verificaram que dois dos isolados [F1A (do pavilhão auricular) e F8A (do 

membro posterior)] eram idênticos a um isolado obtido na Alemanha (“Accession Num-

ber”: HM222616). No entanto, verificaram que o terceiro isolado, F5A (do focinho), di-

feria dos anteriores em 1 nucleótido, sendo idêntico a um isolado da República Checa 

(“Accession Number”: HM584976). Estes resultados podem corroborar o descrito por 

Lorch e coloboradores (2016), que reportaram que os isolados europeus exibiam maior 

variabilidade genética do que os isolados da América do Norte.  
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Neste estudo, verificou-se que isolados do mesmo animal de diferentes regiões 

do corpo, sugerem que existe variabilidade genotípica entre as estirpes, uma vez que na 

árvore filogenética, os isolados do focinho e dos membros alares, dos animais 15 e 16, se 

encontram distantes entre si, residindo a diferença entre uma adenina e uma timina.  

A diferença de um nucleótido foi também detetada nas sequências geradas por 

“primers” do ITS1 a partir de estirpes isoladas de morcegos sem sinais clínicos, na Repú-

blica Checa e na Eslováquia (Martinková et al., 2010). No mesmo estudo, foi verificada 

a substituição de uma adenina por uma guanina, na posição 144, mas noutra estirpe foram 

observados ambos os nucleótidos (Martinková et al., 2010).  

Também na República Checa, se verificou a existência de diferentes estirpes de 

Pd (Frick et al., 2016) e, no estudo de Leopardi e colaboradores (2015), dos oito genes 

sequenciados de P. destructans, os autores verificaram que sete eram polimórficos para 

os isolados europeus e que os oito haplótipos existem na Europa. Porém, apenas o hapló-

tipo mais comum da Europa está presente na América do Norte. Khankhet e colaborado-

res (2014), verificaram que todos os isolados de Pd do Canadá partilham com os isolados 

dos EUA a mesma “Multilocus Sequence typing” (MLST). Os autores verificaram tam-

bém, pequenas variações na PCR “fingerprint”, o que pode sugerir a ocorrência de pe-

quenas microevoluções, que podem indicar variações genotípicas ocorridas durante a rá-

pida dispersão clonal de Pd no Norte da América.  

Os isolados de Pd, neste estudo, têm 99% de similaridade com as sequências an-

teriormente isoladas em Portugal (KF866378.1 e KF866377.1), com a estirpe tipo da Eu-

ropa (EUPd) e com a estirpe tipo da América do Norte (NAPd) (Tabela 31, ANEXO VII). 

Estes resultados parecem estar de acordo com Burns e colaboradores (2014), que sugerem 

que as estirpes europeias (EUPd) e as estirpes americanas (NAPd), têm perda de micros-

satélites nucleares e de DNA mitocondrial, o que pode sugerir um fluxo genético e uma 

elevada relação entre as estirpes. No entanto, vários autores sugerem que não existem 

diferenças genéticas entre as amostras recolhidas de Pd ao longo dos EUA, sendo que 

NAPd deve ser um único genótipo clonal, podendo justificar a rápida dispersão da WNS 

pela América do Norte (Chaturvedi et al., 2010; Rajkumar et al. 2011; Blehert, 2012; 

Eskew e Todd, 2013; Lorch et al., 2016).Além disso, segundo Coleman e Reichard 

(2014), apesar de serem várias as evidências que sugerem que a Europa deve ser o conti-

nente de onde o fungo é originário, os estudos filogenéticos sugerem que ainda não foi 
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encontrada uma estirpe 100% compatível com as encontradas na América do Norte. Adi-

cionalmente, Hoyt e colaboradores (2016), verificaram que as sequências de DNA das 

estirpes encontradas em regiões da China eram 100% similares com NAPd e EUPd, o que 

pode sugerir que existe uma estirpe igual, presente nos três continentes.  

No presente estudo, um dos isolados (Mondim de Basto) tem 100% de similari-

dade com a estirpe isolada por Paiva-Cardoso e colaboradores (2014), na Mina Maria 

Isabel (KF866378.1) (Tabela 31, ANEXO VII). Este facto pode indicar a existência de 

uma estirpe sem diferenças genéticas, no distrito de Vila Real, nomeadamente na região 

de Mondim de Basto e Aldeia de Montes. O que também pode estar a ocorrer é o trans-

porte de esporos pelos animais, de um abrigo para outro, na região, mesmo que estes não 

apresentem sinais clínicos. 

Na árvore filogenética (Figura 28), é possível observar que Pd e Pp são próximos 

filogeneticamente e a presença das duas estirpes na superfície cutânea dos morcegos, pode 

eventualmente, justificar a presença do isolado identificado como “M18 F Rferr Campa-

nhó Mondim de Basto VR” entre os “clades”. Este isolado foi identificado com o símbolo 

“•” uma vez que a sua sequenciação indica ser Pp, bem como as suas características mor-

fológicas. Porém, microscopicamente, o isolado parece apresentar conídios redondos e 

conídios curvados. A sequenciação deste isolado ofereceu um alinhamento bom, o que 

indica que não se trata de uma cultura mista e que por isso, a posição deste isolado, bem 

como a estrutura observada dos seus conídios, pode ser o resultado de uma recombinação 

entre P. destructans e P. pannorum. Segundo Leushkin et al., (2015), as diferenças de 

nucleótidos observadas em análises filogenéticas poderão revelar uma evolução clonal 

(sem diferenças genéticas) das estirpes de Pseudogymnoascus e, possivelmente, pode 

existir recombinação genética entre estas. No entanto, seriam necessárias mais amplifica-

ções, nomeadamente com outros “primers”, para ser possível confirmar esta hipótese e 

clarificar a posição deste isolado na árvore filogenética. Além disso, é importante realçar 

que na taxonomia, P. pannorum é próximo de P. destructans, mas apresentam conídios 

que são morfologicamente diferentes no tamanho e na forma (Chaturvedi et al., 2010; 

Chaturvedi e Chaturvedi, 2011; Kubátová et al., 2011; Zhang et al., 2014).  
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Figura 29: Árvore filogenética dos fungos filamentosos e leveduriforme isolados e identificados molecu-
larmente neste estudo (identificados com o símbolo •). É possível observar dois grandes “clades” 
nesta árvore, um representa o Filo Basidomycota, identificado na árvore, o outro “clade”, representa 
o Filo Ascomycota. O Filo Basidomycota engloba o único fungo leveduriforme identificado neste 
estudo por métodos moleculares. 
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A base de dados Mycobank Home (2016a), indica que Torrubiella confragosa é 

sinónimo de Cordyceps confragosa, que atualmente tem a designação de Lecanicillium 

lecanii. Relativamente ao fungo leveduriforme, o único do filo Basidiomycota (Figura 

29), Cryptococcus watticus é sinónimo de Holtermanniella wattica, sendo este último o 

nome corrente (Mycobank Home, 2016b).  

O isolado “M62 F Mbly Galeria do Pilar VR”, apresentou características ma-

croscópicas e microscópicas sobreponíveis com Sydowia polyspora de acordo com o des-

crito por Pan et al., (2018). Adicionalmente, verificamos que se encontra filogeneticam-

nete próximo de Sydowia polyspora e de Hormonema dematioides (Figura 29). Sydowia 

polyspora e Hormonema dematioides são formas da mesma espécie fúngica. No entanto, 

Hormonema dematioides é a designação dada à forma anamórfica (forma assexuada) e 

Sydowia polyspora à forma teleomórfica (Mycobank Home, 2016c).  

Neste estudo não foi possível identificar o isolado “M12 F Mbly Minas Campa-

nhó VR”, uma vez que este se apresenta próximo de diferentes espécies e com uma baixa 

similaridade (87 e 88%) (Tabela 32, ANEXO VII). Este fungo surge com uma cor branca 

nos meios de cultura PDA e SDA, com pigmentação castanha no reverso da placa, como 

se pode observar na Figura 30. A impossibilidade de identificar este isolado ao nível do 

género, indica que seriam precisos mais “primers”, para verificar se é uma espécie conhe-

cida, ou se poderá tratar-se de uma espécie que ainda não foi sequenciada e que é próxima 

das espécies Nannizziopsis albicans, Auxarthron albolutem e Amauroascus volatilis-pa-

tellis, que são filogeneticamente próximas entre si (Sharma et al., 2013).  
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Figura 30: Fotografias do isolado “M12 F Mbly Minas Campanhó VR”, em diferentes meios de cultura 
“Potato Dextrose Agar” (A e C) e “Sabouraud Dextrose Agar” (B e D). Em A) e B) é possível 
observar a frente das placas e em C) e D) o reverso das mesmas, sendo notável a cor branca das 
colónias e a pigmentação castanha no verso.  

Na maioria dos isolados a similaridade com as sequências mais próximas está en-

tre 99 e 100% (Tabela 32, ANEXO VII), pelo que é possível inferir que estes resultados 

apresentam alguma robustez na identificação de fungos filamentosos. 

Relativamente ao isolado do género Cladosporium, não foi possível identificar a 

espécie, uma vez que a região amplificada é semelhante em diferentes espécies do género. 

Para tal, a solução seria sequenciar outras regiões e estudar com mais detalhes as carac-

terísticas morfológicas, bem como as suas frutificações. Segundo Leopardi e colaborado-

res (2015), marcadores genéticos, como os SNPs, são capazes de dar mais informações 

sobre realações filogenéticas do que os “primers” universais que amplificam as regiões 

conservadas, como é o caso dos “primers” ITS, utilizados para a identificação molecular 

dos fungos isolados. Além disso, os autores referem que microssatélites ou “Whole Ge-

nome Sequencing” (WGS) poderão ser ferramentas essenciais para que exista informação 

mais precisa sobre a origem do agente causal da Doença/ Síndrome do Nariz Branco. 

 



95 

Figura 31: Árvore filogenética das bactérias isoladas e identificadas molecularmente neste estudo identi-
ficadas com o símbolo • . 

Na identificação das bactérias, o género maioritariamente isolado foi Pseudomo-

nas, seguindo-se o género Serratia. Este género, segundo García-Fraile et al. (2015), pode 

ser encontrado em diferentes habitas e em animais saudáveis ou doentes. Além disso, 

estas bactérias podem ser encontradas no intestino dos morcegos (Klite, 1965).  

A taxonomia do género Pseudomonas, tem sido controversa (LPSN, 2018), o 

que pode justificar a dificuldade na identificação das bactérias. No presente trabalho, não 

foi possível identificar as espécies de 5 isolados do género Pseudomonas, uma vez que a 
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região que foi amplificada é idêntica em várias espécies. Assim, a solução seria sequen-

ciar o DNA dos isolados com outros “primers”, de forma a identificar as espécies de 

bactérias que habitam a superfície cutânea dos morcegos.  

O isolado “M15 F Mbly Mina Campanhó VR” é o que tem menor percentagem 

de similaridade (95%), pertencendo a sequência mais próxima ao género Microbacterium 

(Tabela 33, ANEXO VII), contrariamente à maioria dos isolados, em que se obteve 99% 

de similaridade com a sequência mais próxima, como é o caso das bactérias identificadas 

como Escherichia coli, Pseudomonas spp. e Bacillus amyloliquefaciens. 

Os isolados que foram identificados como Pseudomonas spp. têm elevada simi-

laridade com este género, no entanto, não foi possível identificar as espécies (Figura 31). 

Para tal, seria necessário sequenciar outras regiões, que não sejam tão conservadas como 

a região 27F, e utilizar outros métodos mais específicos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em consideração a revisão bibliográfica, os resultados obtidos e a análise 

destes, é possível dizer que os objetivos foram cumpridos e concluir que: 

 A transferência de conhecimentos entre os domínios da conservação e das doenças

infeciosas é fundamental para evitar catástrofes ecológicas devidas a doenças emergentes 

e reemergentes, algumas com caracter epidémico e dispersão mundial, como é o caso da 

WND, o que reforça a necessidade de uma constante comunicação internacional e o apro-

fundamento do conhecimento deste fungo; 

 Dos fungos que ocorrem em morcegos, P. destructans é um dos mais estudados,

dado o impacto devastador na redução de populações de morcegos na América do Norte, 

tendo causado a morte de milhões de animais; 

 O estudo da microbiota presente na superfície cutânea dos morcegos é complexa

e influenciada por diversas variáveis, nomeadamente as condições de colheita e conser-

vação das amostras, que requerem um domínio avançado de técnicas microbiológicas em 

condições de campo; 

 Alguns dos locais amostrados são habitualmente visitados por turistas, o que pode

influenciar os resultados, devido à possibilidade de contaminações cruzadas. Também os 

investigadores, que muitas vezes acedem a locais menos visitados, apesar de toda a for-

mação que possuem, podem facilmente serem fontes de contaminação e de transporte de 

diversos fungos, entre os quais P. destructans; 

 O presente estudo, sobre a microbiota da superfície cutânea de morcegos, com

recurso a ferramentas moleculares, nomeadamente o recurso à análise filogenética re-

veste-se de cariz pioneiro em Portugal; 

 O isolamento de P. destructans em morcegos sem sinais clínicos característicos

de colonização, sugere que poderão existir mais indivíduos colonizados por este fungo, 

que muitas vezes não são alvo de amostragem; 

 P. destructans está presente em diversas minas do distrito de Vila Real. No distrito

de Bragança está presente apenas num dos túneis do Tua, atualmente submerso; 

 As bactérias do género Pseudomonas e o fungo Penicillium roqueforti demons-

traram elevada capacidade de inibição de Pd; 
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 Os fungos Pseudogymnoascus pannorum, Oidiodendrum echinulatum, Fusarium 

merismoides e Cladosporium spp., não possuem capacidade de inibirem Pd; 

 Existe variedade genotípica e fenotípica entre isolados de Pseudogymnoascus 

spp.; 

 O isolamento de algumas estirpes bacterianas, bem como a sua identificação ta-

xonómica é complexa e laboriosa. 
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PERSPETIVAS FUTURAS 

No futuro, e por forma a abrir novas perspectivas no âmbito deste estudo, poderá 

ser importante: 

 Delinear metodologias para averiguar da suscetibilidade dos morcegos às diferen-

tes estirpes de P. destructans, a sua virulência, transmissão, patogenia e variantes dos 

quadros clínicos em diversos contextos ambientais, diferenças locais, regionais e inter-

continentais. 

 Em saídas de campo, seria útil a equipa de campo fazer-se acompanhar de uma

luz UV transiluminadora. Esta luz, com comprimento de onda de aproximadamente 368 

nm, permitirá examinar mais rapidamente os morcegos nos locais visitados; 

 Repetir amostragem dos morcegos das Minas Maria Isabel e de Campanhó em

Vila Real, uma vez que estes são os locais em que até ao momento foi conseguido o 

isolamento de Pd, em Portugal, para averiguar se o fungo persiste. Além disso, a monito-

rização destes abrigos é importante, dado que a confirmação ou a identificação de novos 

casos de Pd acrescentam agravantes à lista de ameaças à sobrevivência das espécies de 

quirópteros na região. Apesar de o fungo também ter sido registado nos Túneis do Tua, 

em 2014, estes encontram-se atualmente submersos, devido à construção da barragem.  

 O uso de meios de culturas diferentes dos utilizados e outras metodologias com-

plementares; 

 A utilização de diferentes “primers” [por exemplo LSU (“Large Subunit of

rDNA”), IGS (“Intergene spacer of rDNA”) ou SSU (“Small subunit of rRNA”)], para 

fungos e “primers” mais específicos para leveduras (como YeastF e YeastR), de forma a 

ser possível obter mais dados filogenéticos para comparação; 

 A utilização de “primers” como o “Elongation factor” e “translaction factor” para

verificar a variabilidade genética; 

 A utilização de um “set” de 23 microssatélites, à semelhança do desenvolvido por

Drees e colaboradores (2017b). Este “set” foi desenvolvido para detetar os polimorfismos 

existentes entre as diferentes estirpes de Pd, que causam WNS. Segundo os autores, a 

análise por microssatélites é relativamente rápida, barata e específica. Este set, apesar de 

ter sido desenvolvido com o intuito de diferenciar estirpes norte americanas de Pd 

(NAPd), poderá ter aplicabilidade na Europa, no caso de deteção de diferentes estirpes 

em pequenas regiões, como por exemplo na região de Trás-os-Montes. No recente estudo 
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de Dool e colaboradores (2018), este “set” de microssatélites foi utilizado juntamente com 

marcadores específicos, para conseguirem estudar e caracterizar os “Mating types” da 

América do Norte e da Europa; 

 Estudar detalhadamente os microrganismos que estão presentes nas superfícies 

abióticas dos hibernáculos, avaliando o seu potencial inibitório de forma isolada ou com-

binada (dois ou mais microrganismos) a fim de averiguar o seu potencial no combate à 

WND.  
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8.1 ANEXO I - FICHAS DE CAMPO 
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8.2 ANEXO II – INFORMAÇÕES ADICIONIAS DOS LOCAIS 

AMOSTRADOS NOS ANOS DE 2014 E 2018 

Tabela 17: Informações adicionais dos locais amostrados nos anos de 2014 e 2018. 

* Locais onde há registos anteriores de fungos visíveis.

Concelho Localidade Código do local   
amostrado Tipo de Abrigo 

Vila Real Aldeia de Montes Aldeia de Montes Mina 

Vila Flor Vila Flor Vila Flor Mina 

Mondim de Basto Campanhó Campanhó Mina 

Bragança Sortes Sortes Túnel 

Carrazeda de   Ansiães Carrazeda de Ansiães Carrazeda de Ansiães Túnel 

Sabrosa Sabrosa SBR XI Mina 

Sabrosa Sabrosa SBR XII Mina 

Sabrosa Sabrosa SBR II e III Mina 

Vila Flor Vila Flor VF II Mina 

Vila Flor Vila Flor VF IV Mina 

Vila Flor Vila Flor VF V  Mina* 

Mirandela Mirandela MRN XVII Mina 

Mirandela Mirandela MRN XIV Mina 

Mirandela Mirandela MRN VIII Mina 

Mirandela Mirandela MRN V Mina 

Mirandela Mirandela MRN IV Mina 

Alijó Alijó ALJ I Mina 

Carrazeda de   Ansiães Pereiros CA XIX Mina 

Carrazeda de   Ansiães Brunheda NPA XVII Interior de Ponte 

Vila Pouca de Aguiar Tresminas Tresminas Mina* 
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8.3 ANEXO III– MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES USADAS

Tabela 18: Meio 1 - “Potato Dextrose Agar” (PDA) (Difco TM). 

Composição 

• Infusão de batata - 4g/L;

• Dextrose - 20g/L;

• Agar - 15g/L;

• pH – 5,6 ± 0, 2 a 25 ºC.

Procedimento 

• Medir o pH de 1000 ml de água destilada (pH=7) e acertar se necessário;

• Pesar 39,0 g de meio de cultura numa balança digital;

• Dissolver 39,0 g de meio em 1000 ml de água destilada esterilizada;

• Colocar um agitador magnético no Erlenmeyer com o meio;

• Colocar o Erlenmeyer numa placa agitadora;

• Colocar o meio dissolvido em banho-maria até este dissolver completamente;

• Esterilizar no autoclave a 121 ºC durante 15 minutos;

• Na câmara de fluxo laminar, distribuir 20 ml de meio de cultura para placas de Petri.

Tabela 19: Meio 2 – “Sabouraud Dextrose Agar” (SDA) (Difco TM). 

Composição 

• Digestão péptica de tecido animal – 5g/L;

• Digestão pancreática da caseína- 5g/L,

• Dextrose - 40g/L;

• Agar - 15g/L;

• pH – 5,6 ± 0, 2 a 25 ºC.

Procedimento 

• Medir o pH de 1000 ml de água destilada (pH=7) e acertar se necessário;

• Pesar o 65,0 g de meio de cultura numa balança digital;

• Dissolver 65,0 g de meio em 1000 ml de água destilada esterilizada;

• Colocar um agitador magnético no Erlenmeyer com o meio;

• Colocar o Erlenmeyer numa placa agitadora;

• Colocar o meio dissolvido em banho-maria até este dissolver completamente;

• Esterilizar no autoclave a 121 ºC durante 15 minutos;

• Na câmara de fluxo laminar, distribuir 20 ml de meio de cultura para placas de Petri de 90 mm

ou 10 ml de meio de cultura para placas de Petri de 45 mm.
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Tabela 20: Meio 3 – “Rose Bengal Chloramphenicol Agar” (RBC) (Merch ®). 
 

Composição 

• Peptona micológica – 5,0 g/L; 

• Glucose – 10,0 g/L; 

• Hidrogeno-ortofosfato de di-potássio – 1,0 g/L; 

• Sulfato de Magnésio – 0,5 g/L; 

• Rosa bengala – 0,05 g/L; 

• Cloranfenicol – 0,1 g/L; 

• Ágar – 15,5 g/L; 

• pH - 7.2 ± 0.2 a 25 ºC. 

Procedimento 

• Medir o pH de 1000 ml de água destilada (pH=7) e acertar se necessário; 

• Pesar o 33,2 g de meio de cultura numa balança digital; 

• Dissolver 33,2 g de meio em 1000 ml de água destilada esterilizada; 

• Colocar um agitador magnético no Erlenmeyer com o meio; 

• Colocar o Erlenmeyer numa placa agitadora; 

• Colocar o meio dissolvido em banho-maria até este dissolver completamente; 

• Esterilizar no autoclave a 121 ºC durante 15 minutos; 

• Na câmara de fluxo laminar, distribuir 20 ml de meio de cultura para placas de Petri de 90 mm. 

 

Tabela 21: Meio 4 – “Brain Heart Infusion Broth” (BHI) (Difco TM). 

“Brain Heart Infusion Broth” (BHI “Broth”) 

Composição 

• Infusão cerebral de vitelo – 7,7 g/L; 

• Infusão de coração de bovino – 9,8 g/L; 

• Proteose Peptona – 10 g/L; 

• Dextrose 2 g/L; 

• Cloreto de sódio – 5 g/L; 

• Fosfato dissódico – 2,5g/L; 

• Agar 15 g/L; 

• pH 7.4 ± 0.2 a 25 °C. 

Procedimento 

• Medir o pH de 1000 ml de água destilada (pH=7) e acertar se necessário; 

• Pesar 37 g de meio de cultura numa balança digital; 

• Dissolver 37 g de meio em 1000 ml de água destilada esterilizada; 

• Colocar um agitador magnético no Erlenmeyer com o meio; 

• Colocar o Erlenmeyer numa placa agitadora; 
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• Colocar o meio dissolvido em banho-maria até este dissolver completamente;

• Na câmara de fluxo laminar, distribuir 5 ml de meio de cultura para tubos de vidro de rosca;

• Colocar os tubos em suporte próprio e esterilizar no autoclave a 121 ºC durante 15 minutos.

Tabela 22: Meio 4 – “Brain Heart Infusion Agar” (BHI Agar) (Difco TM). 

“Brain Heart Infusion Agar” (BHI Agar) 
Composição 

• Coração de vaca - 5 g/L;

• Coração de vitelo – 12,5 g/L;

• Hidrogenofosfato dissódico – 2,5 g/L;

• Glucose - 2 g/L;

• Peptona - 10 g/L;

• Cloreto de sódio - 5 g/L;

• pH 7.4 ± 0.2 a 25 °C.

Procedimento 

• Medir o pH de 1000 ml de água destilada (pH=7) e acertar se necessário;

• Pesar 37 g de meio de cultura numa balança digital;

• Dissolver 37 g de meio em 1000 ml de água destilada esterilizada;

• Adicionar 15 g de “Agar Noble”;

• Colocar um agitador magnético no Erlenmeyer com o meio;

• Colocar o Erlenmeyer numa placa agitadora;

• Colocar o meio dissolvido em banho-maria até este dissolver completamente;

• Esterilizar no autoclave a 121 ºC durante 15 minutos;

• Na câmara de fluxo laminar, distribuir 10 ml de meio de cultura para placas de Petri de 45 mm.
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Tabela 23: Meio 5 – Meio de Aveia modificado (“Oatmeal” + CTAB + cloranfenicol). 

Composição 

• 10 g de aveia comercial 

• 0,5 g de cloranfenicol; 

• 0,6 g de CTAB em pó; 

• 20 g de “Agar Noble”; 

• 250 ml de água destilada esterilizada. 

Procedimento 

• Medir o pH de 250 ml de água destilada (pH=7) e acertar se necessário; 

• Pesar 10g de aveia comercial numa balança digital; 

• Dissolver 10g de aveia em 250 ml de água destilada esterilizada; 

• Esterilizar no autoclave a 121 ºC durante 20 minutos; 

• Filtrar o preparado e passar para um Erlenmeyer; 

• Pesar 0,5 g de cloranfenicol numa balança digital e adicionar ao meio; 

• Pesar 0,6 g de CTAB em pó numa balança digital e adicionar ao meio; 

• Pesar 20 g numa balança digital e adicionar ao meio; 

• Colocar um agitador magnético no Erlenmeyer com o meio; 

• Colocar o Erlenmeyer numa placa agitadora; 

• Esterilizar novamente no autoclave a 121 ºC durante 15 minutos; 

• Na câmara de fluxo laminar, distribuir 20 ml de meio, para placas de Petri de 90 mm. 
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Tabela 24: Meio 6 – “Skim Milk Powder”. 

Composição 

Para a preparação de “Skim Milk Powder” é necessário adicionar água destilada esterilizada, em pro-

porção para cada 10% de pó do meio. Assim, para perfazer 50 ml de “Skim Milk Powder” utiliza-se: 

• 50 ml de água destilada esterilizada;

• 5 gramas de pó de “Skim Milk Powder”.

Procedimento 

• Medir o pH de 50 ml de água destilada (pH=7) e acertar se necessário;

• Pesar 5 g de pó de “Skim Milk Powder” numa balança digital;

• Dissolver 5 g de meio em 50 ml de água destilada esterilizada;

• Colocar um agitador magnético no Erlenmeyer com o meio;

• Colocar o Erlenmeyer numa placa agitadora;

• Na câmara de fluxo laminar, distribuir o meio para criotubos de 1,5 ml com uma pipeta de Pasteur;

• Colocar os criotubos em suporte próprio e esterilizar no autoclave a 121 ºC durante 20 minutos.

Tabela 25: Solução 1 - Solução de NaCl (0,9%). 

Composição 

• 1 L de água destilada;

• 8,5 g de Cloreto de sódio (NaCl).

Procedimento 

• O pH final tem de ser acertado para 7,4.

• Esterilizar no autoclave com calor húmido, a 121 ºC, por 15 minutos.

• Dissolver 8,5 g de NaCl em 1000 ml de água destilada esterilizada;

• Distribuir 2 ml em tubos de ensaio com tampa de rosca esterilizados;

• Levar ao autoclave a 121 ºC, durante 15 minutos;

• Deixar arrefecer e colocar no frigorífico.
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Tabela 26: Solução 2 – CTAB (“Lysis buffer” BioChemica). 

Composição 

• CTAB – 20,0 g/L (2% w/v); 

• EDTA NA2 2H20 – 7,44 g/L (20 mM); 

• Cloreto de sódio – 81,82 g/L (1,4 M); 

• Tris ultrapura – 12,11 g/L (100 mM); 

• pH – 8,0± 0,1; 

• Manter à temperatura ambiente. 

Procedimento 

• Filtrar o CTAB com um filtro de 0,22 millipor; 

• Passar o filtrado para um frasco esterilizado. 

 

Tabela 27: Solução 3 - Clorofórmio: Álcool isoamílico (24:1). 

Composição Procedimento 

• 24 ml de clorofórmio; 

• 1 ml de Álcool isoamílico. 

Para fazer 25 ml de Clorofórmio: Álcool isoamí-
lico (24:1), é necessário juntar as quantidades ne-
cessárias, num “falcon” esterilizado. 

 

Tabela 28: Solução 4 - Tampão TE (Tris – EDTA “Buffer”). 

Composição 

• 1,0926 g da base Tris; 

• 0,3348 g de EDTA. 

Procedimento 

• Para 1 L de TE, é necessário dissolver em 900 ml de água esterilizada ultrapura a base Tris e o 

EDTA; 

• Para perfazer o volume final de 1L, adicionar 100 ml de água esterilizada ultrapura; 

• O pH final tem de ser acertado para 8; 

• Esterilizar no autoclave com calor húmido, a 121 ºC, por 15 minutos. 

 

Tabela 29: Solução 5 - Tris-Borato-EDTA (TBE). 

Composição Procedimento 

• 50 ml de 10X TBE; 

• 950 ml de água destilada. 

Para 1L de TBE 0,5X, é necessário diluir 50 ml de 

10X TBE “Electrophoresis Buffer” (Thermo Sci-

entific®) em 950 ml de água destilada. 
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8.4 ANEXO IV – COLORAÇÃO SIMPLES E COLORAÇÃO DE 
GRAM 

Tabela 30: Protocolos da coloração simples e coloração de Gram. 

Coloração Simples (para leveduras) de Gram (para bactérias) 

Esfregaço Secagem ao ar ou à chama 

Fixação Pelo álcool ou à chama 

Corante inicial 
azul de metileno 

(3 a 5 minutos) 

violeta de metilo 

(1 minuto) 

Mordente - lugol (30 segundos) 

Primeira lavagem Água 
Álcool até a preparação ficar branca 

(2 ou 3 lavagens) 

Segunda lavagem - Água 

Corante de contraste - 
vermelho neutro 

(1 a 2 minutos) 

Terceira lavagem - Água 

Secagem Colocar a lâmina entre duas folhas de papel de filtro 

Observação 
Objetiva de 100x no microscópio ótico composto (MOC) com óleo de 

imersão 
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8.5 ANEXO V – PROTOCOLOS DE EXTRAÇÃO DE DNA 

Protocolo de extração de DNA de fungos (filamentosos e leveduriformes) 

1- Na câmara de fluxo colocar ≈100 mg de esferas de vidro esterilizadas (diâmetro 

= 1mm) em microtubos de 1,5 ml e colocar 150 µl de TE; 

2- Colocar 30 a 40 mg da amostra num microtubo de 1,5 ml; 

3- Colocar 300 µl de tampão CTAB 2X a, pré-aquecido a 65 °C; 

4- Adicionar 20 µl de proteinase K; 

5- Macerar a amostra no FastPrep®, a 6,5 m/seg por 3 ciclos de 40 segundos; 

6- Incubar a 65 °C b durante 30 minutos no termobloco (My Block Mini Dry Bath 

Benchmark®), homogeneizando por inversão, de 5 em 5 minutos e de seguida in-

cubar à temperatura ambiente (≈25 °C) durante 5 minutos;  

7- Retirar o sobrenadante (≈300 µl) e transferir para outro tubo; 

8- Adicionar 300 µl de clorofórmio: álcool isoamílico (24:1) e homogeneizar por 

inversão dos tubos, até a suspensão se apresentar coloidal; 

9- Centrifugar a 13000 rpm durante 20 minutos; 

10- Recolher cuidadosamente a fase aquosa para um novo tubo; 

11- Adicionar 1 µl de RNase e misturar; 

12- Colocar 15 minutos a 37 °C ou 1 hora à temperatura ambiente; 

13- Precipitar o DNA adicionando 750 µl de isopropanol gelado (-20 °C); 

14- Homogeneizar cuidadosamente por inversão e deixar a -20 °C “overnight”; 

15- Centrifugar a 13 000 rpm durante 30 minutos, a 4 °C; 

16- Remover gentilmente, o sobrenadante e lavar o precipitado com 200 µl de etanol 

a 70% gelado (-20 °C), agitando durante 2 minutos; 

17- Centrifugar a 7 000 rpm durante 30 minutos a 4 °C; 

18- Remover gentilmente, o sobrenadante, sem tocar no “pellet”; 

19-  Colocar os microtubos na estufa a 40 °C, entre 10 a 20 minutos, até se verificar 

que houve evaporação do etanol;  

20- Suspender o DNA em 50 µl de TE; 

21- Deixar o precipitado dissolver a 4 °C, “overnight”; 

22- Conservar as amostras de DNA a -20 °C. 
a O CTAB é um tampão de extração. bA 65 °C as proteínas desnaturam. Nesta fase nunca se coloca a tem-

peraturas inferiores porque isso pode deixar atuar as DNases, que vão degradar o DNA.  
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Protocolo de extração de DNA de bactérias 

1- Na câmara de fluxo colocar ≈100mg de esferas de vidro esterilizadas (diâmetro =

1 mm) em microtubos de 1,5 ml e colocar 150 µl de TE;

2- Colocar 30-40 mg da amostra num microtubo de 1,5 ml;

3- Colocar 300 µl de tampão CTAB 2X, pré-aquecido a 65 °C;

4- Adicionar 5 µl de lisozima e aguardar 20 minutos à temperatura ambiente;

5- Adicionar 20 µl de proteinase K;

6- Macerar a amostra no FastPrep®, a 6,5 m/seg. por 3 ciclos de 40 segundos;

7- Incubar a 65 °C durante 30 minutos no termobloco (my Block Mini Dry Bath

Benchmark®), homogeneizando por inversão, de 5 em 5 minutos e de seguida in-

cubar à temperatura ambiente (≈25 °C) durante 5 minutos;

8- Adicionar 300 µl de clorofórmio: álcool isoamílico (24:1), agitando os tubos por

inversão, até se obter uma suspensão coloidal;

9- Centrifugar a 15000 rpm, por 15 minutos, à temperatura ambiente;

10- Recolher o sobrenadante para um tubo novo;

11- Adicionar 1 µl de RNase e deixar 30 minutos a 37 ºC;

12- Adicionar 200 µl de isopropanol gelado e deixar 4 horas a -20 °C, ou “overnight”;

13- Centrifugar os tubos a 13 000 rpm durante 20 minutos a 4 ºC;

14- Remover o sobrenadante;

15- Adicionar 200 µl de etanol gelado a 70% e homogeneizar por inversão;

16- Centrifugar a 7000 rpm, durante 5 minutos, a 4 ºC;

17- Remover gentilmente, o sobrenadante, sem tocar no “pellet”;

18- Colocar os microtubos na estufa a 40 °C, entre 10 a 20 minutos, até se verificar

que houve evaporação do etanol;

19- Suspender o DNA em 50 µl de TE;

20- Deixar o precipitado dissolver a 4 °C, “overnight”;

21- Conservar as amostras de DNA a ˗20 °C.
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8.6 ANEXO VI – PROTOCOLO DE PURIFICAÇÃO 

Kit de Purificação - “NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up, Macherey-Nagel; Hi-

Bind® DNA Mini columns, Omega, Bio-tek” 

 

1- Adicionar “Binding Buffer” ao tubo de PCR contendo o DNA amplificado (ge-

ralmente 2-3x a quantidade de produto de PCR) e misturar; 

2-  Transferir a mistura para coluna, previamente colocada num tubo de coleção; 

3- Adicionar 200µl de “Wash Buffer” à coluna; 

4- Centrifugar a 13 000 rpm, durante 1 minuto, à temperatura ambiente (≈25 °C). 

Este passo deve ser repetido até a membrana da coluna estar seca; 

5-  Descartar o microtubo com o filtrado e transferir a coluna para um microtubo de 

1,5 ml; 

6- Colocar o microtubo com a coluna no termobloco (My Block Mini Dry Bath Ben-

chmark®) a 70 °C, durante 5 minutos; 

7- Adicionar 14 µl de “Elution Buffer” (Elution Buffer 5Mm Tris/HCl, pH =8,5) à 

coluna; 

8- Centrifugar a 13 000 rpm, durante 1 minuto, à temperatura ambiente (≈25 °C); 

9-  Recolher o volume filtrado, re-aplicar na membrana e incubar à temperatura am-

biente, durante 2 minutos; 

10- Centrifugar a 14 000 rpm, durante 1 minuto, à temperatura ambiente (≈25 °C); 

11- Guardar o produto purificado a 4 ºC ou -20 ºC. 
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8.7 ANEXO VII – TABELAS DE PERCENTAGENS DE SIMILA-

RIDADE ENTRE SEQUÊNCIAS 

Tabela 31: Percentagem de similaridade dos isolados do género Pseudogymnoascus com as sequências 
mais próximas, submetidas no “GenBank”. 

Isolado % de similaridade com a 
sequência mais próxima 

“Accession Number” da 
sequência mais próxima 

M1 F Mbly Maria Isabel Aldeia de Montes 
99 KX058049.1 
99 KP411585.1 

M13 A Mbly Campanhó Mondim de Basto 99 AY345347.1 

M15 F Mbly Campanhó Mondim de Basto 

99 KF866378.1 
99 KF866377.1 
99 EU884921.1 
99 GQ489024.1 

M15 A Mbly Campanhó Mondim de Basto 

99 KF866378.1 
99 KF866377.1 
99 EU884921.1 
99 GQ489024.1 

M16 A Mbly Campanhó Mondim de Basto 

99 KF866378.1 
99 KF866377.1 
99 EU884921.1 
99 GQ489024.1 

M16 F Mbly Campanhó Mondim de Basto 

100 KF866378.1 
99 KF866377.1 
99 EU884921.1 
99 GQ489024.1 

M18 F Rferr Campanhó Mondim de Basto VR 99 FJ545236.1 

M20 A Reur Campanhó Mondim de Basto 

99 KF866378.1 
99 KF866377.1 
99 EU884921.1 
99 GQ489024.1 

M21 F Reur Campanhó Mondim de Basto 

99 KF866378.1 
99 KF866377.1 
99 EU884921.1 
99 GQ489024.1 

M21 A Reu Campanhó Mondim de Basto 

99 KF866378.1 
99 KF866377.1 
99 EU884921.1 
99 GQ489024.1 

M28 F MnSch Túneis do Tua Carrazeda de 
Ansiães 

99 KF866378.1 
99 KF866377.1 
99 EU884921.1 
99 GQ489024.1 
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Tabela 32: Percentagem de similaridade dos fungos filamentosos e leveduriforme com as sequências mais 
próximas, submetidas no “GenBank”. 

Isolado % de similaridade com a 
sequência mais próxima 

“Accession Number” da 
sequência mais próxima 

M1 A Mbly Mina Maria Isabel VR 100 X82358.1 

M3 A Rferr Mina Maria Isabel VR 100 FJ025173.1 

M3 F Rferr Mina Maria Isabel VR 94 GU166473.1 

M5 A Paustr Mina Maria Isabel VR 
100 AF062791.1 

M5 F Paustr Mina Maria Isabel VR 

M6 A Mbly Mina Maria Isabel VR 
99 KU574698.1 

99 MH859686.1 

M6 F Mbly Mina Maria Isabel VR 
100 AY833600.1 

100 AB079127.1 

M12 F Mbly Minas Campanhó VR 

88 AJ271432.1 

88 MH860467.1 

88 NR111137.1 

87 MH869293.1 

M19 A Rferr Mina Campanhó VR 
100 FJ150906.1 

100 FJ150903.1 

M24 A Rhip Minas de Campanhó VR 99 KU214519.1 

M26 F Bbarb Túnel 2 Bragança 

99 MF473253.1 

99 DQ780386.1 

99 MF473133.1 

99 MF473149.1 

99 AF455525.1 

99 MF473224.1 

M29 F Rferr Túneis Tua Bragança 
99 LC203692.1 

99 FJ473373.1 

M44 A Rferr VFII Bragança 100 LT548279.1 

M48 A Rferr VF IV Bragança 99 NR154111.1 

M49 F Rferr VF IV Bragança 
100 KY989189.1 

99 NR121352.1 

M53 A/F Rferr MRN VIII Bragança 100 MH856364.1 

M55 A/F Mnschrei MRN IV Bragança 100 KF494155.1 

M60 P Rhip Galeria do Pilar VR 99 KT316743.1 

M61 P Rhip Galeria Pilar VR 99 LT976552.1 

M62 F Mbly Galeria Pilar VR 
100 KP152486.1 

100 AY253451.1 
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Tabela 33: Percentagem de similaridade das bactérias com as sequências mais próximas, submetidas no 
“GenBank”. 

Isolado % de similaridade com a 
sequência mais próxima 

“Accession Number” da 
sequência mais próxima 

M2 F Mbly Mina Maria Isabel VR 96 KJ739884.1 

M15 A Mbly Mina Campanhó VR 97 AF064461.1 

M15 F Mbly Mina Campanhó VR 
95 Y17227.1 

95 AJ853910 

M20 A Reury Mina Campanhó VR 96 KJ739884.1 

M21 F Reury Mina Campanhó VR 99 X80725.1 

M29 F Rferr Tua Bragança 99 X80725.1 

M40 A Mmyo SBRXII VR 
99 D84013.1 

99 D84009.1 

M45 A Mnschrei VFII Bragança 98 AF064461.1 

M48 F Rferr VF IV Bragança 98 JX876867.1 

M63 F Memar Galeria Pilar VR 97 AF074384.1 

M64 F Mdaub Galeria do Pilar VR 

98 EU557337.2 

98 AF268968.1 

97 AF057645.1 

97 AF074384.1 

M66 F Rferr Galeria do Pilar VR 99 AB006920.1 
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