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Pseudogymnoascus destructans (Pd) é considerado o agente etiológico da White-Nose 

Syndrome (WNS- Síndrome do Nariz Branco), uma doença infeciosa emergente que provocou 

a morte a mais de seis milhões de morcegos na América do Norte. 

Pd é um fungo de cor branca, que coloniza a superfície cutânea dos morcegos, causando 

lesões que levam a despertares frequentes e depleção das reservas energéticas, resultando na 

morte dos animais. 

A primeira deteção mundial de Pd teve lugar em 2006 no estado de Nova Iorque, nos 

Estados Unidos da América. Em Portugal, o primeiro isolamento do fungo ocorreu em 2013, 

na Mina Maria Isabel, distrito de Vila Real. 

Os morcegos são animais muito sensíveis a mudanças de origem antropogénica, que 

podem conduzir à perda ou alteração dos seus habitats. Estes mamíferos desempenham funções 

muito importantes no ecossistema, pelo que alterações nas suas populações tem profundo 

impacte económico em vários setores, nomeadamente na agricultura.  

Em Portugal, existem várias espécies com estatuto de conservação preocupante, 

catalogadas como “vulnerável” (Miniopterus schereibersii, Myotis escalerai, Myotis myotis, 

Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros), “em perigo” (Myotis bechsteinii) e 

“criticamente em perigo” (Myotis blythii, Rhinolophus euryale e Rhinolophus mehelyi). 
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No presente estudo foram visitados hibernáculos da região de Trás-os-Montes e 

recolhidas amostras da superfície cutânea dos morcegos, com o objetivo de estudar o 

microbioma cutâneo e, simultaneamente, detetar a presença de Pd. 

No âmbito do programa de monitorização das populações de morcegos (Projeto PIMA; 

Laboratório de Ecologia Aplicada/CITAB/UTAD) foram visitados treze hibernáculos do 

distrito de Bragança e seis do distrito de Vila Real, tendo sido recolhidas amostras das 

membranas alares, orelhas e focinho, com recurso a zaragatoas embebidas em solução salina. 

Os procedimentos de manipulação dos animais efetuaram-se em conformidade com as 

normas europeias e respeitando as normas de biossegurança, tendo sido recolhidas 64 amostras 

de 7 espécies de morcegos (Miniopterus schreibersii, M. escalerai, M. daubentonii, Pipistrellus 

pipistrellus, R. euryale, R. ferrumequinum e R. hipposideros). 

Verificou-se que a população amostrada apresenta uma diversidade considerável de 

espécies com estatuto de conservação “preocupante” (5 em 7), pelo que é da máxima 

importância proceder à epidemiovigilância de Pd e encontrar medidas que visem, de forma 

cabal, preservar a saúde destas populações de morcegos. 

 

Palavras-chave: Pseudogymnoascus destructans; White-Nose Syndrome; Morcegos; 

Conservação; Trás-os-Montes 
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RESUMO 

Os morcegos, mamíferos da ordem Chiroptera, constituem hospedeiros de uma grande 

diversidade de microrganismos presentes na sua superfície cutânea. Os quirópteros 

desempenham um papel muito revelante nos ecossistemas terrestres. Todavia são considerados 

reservatórios de agentes microbianos que causam doenças com impacte na integridade dos 

ecossistemas, sanidade animal e saúde pública. O presente estudo pretendeu desvendar um 

pouco mais sobre o microbioma cutâneo dos morcegos, pouco descrito na literatura científica, 

e que vem crescendo de interesse na investigação científica fruto da emergência de doenças 

fúngicas com caracter epidémico, cujo severo impacte económico e ecológico vem despertando 

interesse mais mediático. 

A visita a hibernáculos de morcegos, sem os cuidados de biossegurança e inativação 

dos contaminantes biológicos presentes nas roupas e outros adereços, estiveram na origem da 

gravíssima emergência do fungo Pseudogymnoascus destructans (Pd) (2006), o agente 

causador da White-Nose Disease, que levou à morte de milhões de morcegos, sobretudo na 

América do Norte, causando um profundo impacto nos ecossistemas e uma consequente perda 

de colheitas agrícolas e aumento da aplicação de pesticidas. Este fungo psicrófilo foi descrito 

pela primeira vez na Europa em 2008, e em Portugal na região de Trás-os-Montes (Vila Real) 

por uma equipa do Laboratório de Ecologia Aplicada, da UTAD, em 2014. 

Neste trabalho foi efetuado o estudo do microbioma cutâneo dos morcegos, tendo sido 

recolhidas amostras de um total de 47 indivíduos nos distritos de Bragança e Vila Real, 

totalizando cerca de 64 zaragatoas recolhidas. Após cuidadosas metodologias de cultura 

obtiveram-se mais de uma centena de isolados fúngicos e bacterianos, que foram submetidos a 

análise molecular pelo método de “DNA Fingerprinting”, tendo cerca de metade sido 

submetidos a sequenciação e análise filogenética. 

Verificou-se uma maior prevalência de Penicillium. biougeianum/Penicillium 

bialowiezense (25.2%), nos fungos filamentosos, Aureobasidium pullulans (5.9%) nos fungos 

leveduriformes e do género Pseudomonas (12.6%) relativamente às bactérias isoladas. 

As estirpes isoladas foram submetidas a testes de antagonismo, tendo sido verificada 

elevada capacidade inibitória face ao crescimento de Pd, com algumas espécies isoladas, 

nomeadamente, Verticillium leptobactrum, Aureobasidium pullulans, Rahnella aqualitis, entre 
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outras. Este achado reveste-se de grande importância com vista a possibilidade de 

serem usados como agentes de combate biológico. 

Destaca-se também o isolamento de vários microrganismos com importância médica, 

tais como: Penicillium sp., Pseudomonas sp., Aureobasidium pullulans e Microsphaeropsis sp.,   

mostrando que os morcegos que habitam a região de Trás-os-Montes podem ser reservatórios 

de agentes com impacte na saúde humana. 

O interesse crescente dos habitantes dos países desenvolvidos por atividades 

recreativas ao ar livre e por um estilo de vida saudável tem contribuído para o grande 

desenvolvimento do ecoturismo em Portugal, nomeadamente na região de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Contudo, a maioria das atividades realizadas não prevêem medidas de 

biossegurança adequadas o que potencialmente vêm criar potenciais riscos de transmissão de 

agentes patogénicos ao Homem e animais, domésticos e selvagens, com consequências 

imprevisíveis. Por este facto, as visitas a abrigos de morcegos inseridas no ecoturismo da região 

e em estudos de monitorização de populações devem ser acompanhadas das medidas de 

biossegurança adequadas. 

 

Palavras-chave: White-Nose Syndrome, Pseudogymnoascus destructans, microbioma, 

morcegos, antagonismo. 
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ABSTRACT 

Bats, mammals of the order Chiroptera, are hosts of a large diversity of 

microorganisms present on their skin surface. Chiropters play a very revealing role in terrestrial 

ecosystems. However, they are considered reservoirs of microbial agents that cause diseases 

that impact on ecosystem integrity, animal health and public health. The present study aimed 

to discover a little more about the skin microbiome of bats, little described in the scientific 

literature, and that has been growing in interest in scientific research due to the emergence of 

epidemic fungal diseases, whose severe economic and ecological impact has aroused more 

interest. 

The visit to bat hibernacles, without the care of biosecurity and inactivation of 

biological contaminants present in clothing and other props, was the origin of the very serious 

emergence of the fungus Pseudogymnoascus destructans (Pd) (2006), the causative agent of 

White-Nose Disease, which led to the deaths of millions of bats, mainly in North America, 

causing a profound impact on ecosystems and a consequent loss of crop yields and increased 

pesticide application. This psychophilic fungus was first described in Europe in 2008, in 

Portugal in the Trás-os-Montes region (Vila Real) by a team from the UTAD Applied Ecology 

Laboratory in 2014. 

In this work, the skin microbiome of bats was studied, and samples were collected 

from a total of 47 individuals in the Bragança and Vila Real districts, totaling about 64 swabs 

collected. After careful culture methodologies over one hundred fungal and bacterial isolates 

were obtained, which were subjected to molecular analysis by the DNA Fingerprinting method, 

and about half were submitted to sequencing and phylogenetic analysis. 

There was a higher prevalence of Penicillium. biougeianum / Penicillium 

bialowiezense (25.2%) in filamentous fungi, Aureobasidium pullulans (5.9%) in yeast fungi 

and Pseudomonas (12.6%) in relation to isolated bacteria. 

The isolated strains were subjected to antagonism tests and a high inhibitory capacity 

against Pd growth was observed, with some isolated species, namely Verticillium leptobactrum, 

Aureobasidium pullulans, Rahnella aqualitis, among others. 

This finding is of great importance in view of the possibility of being used as biological 

combat agents. 
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Also noteworthy is the isolation of several microorganisms of medical importance, 

such as Penicillium sp., Pseudomonas sp., Aureobasidium pullulans and Microsphaeropsis sp. 

impacting human health. 

The growing interest of the inhabitants of developed countries for outdoor recreational 

activities and a healthy lifestyle has contributed to the great development of ecotourism in 

Portugal, namely in the region of Trás-os-Montes and Alto Douro. However, most of the 

activities carried out do not provide adequate biosecurity measures which potentially create 

potential risks of transmission of pathogens to humans and domestic and wild animals, with 

unpredictable consequences. For this reason, visits to bat shelters within the region's eco-

tourism and population monitoring studies should be accompanied by appropriate biosecurity 

measures. 

 

Keywords: White-Nose Syndrome, Pseudogymnoascus destructans, microbiome, bats, 

antagonism. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os morcegos, são mamíferos hibernantes que pertencem à ordem Chiroptera sendo 

esta muito diversa. Estes animais, são muito importantes no funcionamento dos ecossistemas, 

uma vez que desempenham um papel crucial na dispersão de sementes, polinização das plantas, 

regeneração das florestas e controlo de pragas de insetos (Chaturvedi et al., 2010).  

Os quirópteros, apresentam variações no seu metabolismo de forma sazonal, sendo 

este reduzido quando hibernam. 

Com a interferência do ser humano nos habitats naturais dos morcegos, o seu ciclo de 

vida tem sido severamente afetado, inclusivamente, por doenças infeciosas emergentes, que de 

forma direta, ou indireta, afetam a manutenção das espécies de quirópteros (Hayman et al., 

2013). 

A White-Nose Syndrome (WNS), em português Síndrome do Nariz Branco, é um 

exemplo desse tipo de doenças. A sua ocorrência é marcada pelo surgimento de  um fungo 

oportunista (Lorch et al., 2011), Pseudogymnoascus (Geomyces) destructans, que infeta o 

morcego na fase de hibernação (Lorch et al., 2013; Paiva-Cardoso et al., 2014), provocando 

lesões cutâneas (Leushkin et al., 2015), que afetam a condição corporal destes animais.  

Pseudogymnoascus destructans (Pd), foi descrito pela primeira vez nos Estados 

Unidos da América (EUA), em 2006 (Lorch et al., 2016). Porém no continente europeu este foi 

apenas detetado em 2008. Em Portugal, o primeiro isolamento ocorreu em 2013, em morcegos 

da espécie Myotis blythii, na mina de Maria Isabel, distrito de Vila Real (Paiva-Cardoso et al., 

2014). 

O carácter emergente desta doença já levou à morte de cerca de 6 milhões de morcegos, 

provocando extinções regionais muito preocupantes (Lorch et al., 2016), como é o caso da 

Myotis lucifugus (Fisher et al., 2012). Como estes dados são muito preocupantes é necessário 

serem efetuados estudos relacionados com esta doença. Uma dessas investigações refere a 

possível existência de uma maior variabilidade genética nos isolados de Pd obtidos da superfície 

cutânea de morcegos que habitam no continente europeu, relativamente aos que se encontram 

na América do Norte (Lorch et al., 2016). Tal poderá explicar a célere dispersão da doença 

(Rajkumar et al., 2011; Blehert, 2012). 
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Apesar de no continente europeu não se observar em efeitos de mortalidade em massa 

dos morcegos (Lorch et al., 2013), é importante conhecer as razões subjacentes às diferenças 

de mortalidade e outros efeitos patogénicos entre as populações do norte da América e as do 

continente europeu, de forma a poderem ser implementadas medidas ajustadas de controlo da 

dispersão do fungo e possíveis tratamentos de animais infetados. Estas estratégias podem passar 

por planos de proteção de morcegos, campanhas de sensibilização da população e de 

investigadores, para que a disseminação de esporos entre hibernáculos seja minimizada 

(Blehert, 2012; Leopardi et al., 2015). 

Assim sendo, o presente trabalho teve como principais objetivos:  

• Visitar hibernáculos para recolha de amostras da superfície cutânea de 

morcegos; 

• Isolar e identificar morfologicamente os microrganismos isolados da superfície 

cutânea de morcegos, que habitam na região de Trás-os-Montes; 

• Verificar a existência de P. destructans na superfície cutânea dos morcegos; 

• Realizar estudos de antagonismo com Pseudogymnoascus destructans, com o 

objetivo de identificar estirpes microbianas com potenciais propriedades 

antifúngicas relevantes; 

• Aplicar técnicas de Biologia molecular para identificação taxonómica dos 

isolados; 

• Aplicar conhecimentos obtidos ao longo do Mestrado de Biologia Clínica 

Laboratorial. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ORDEM CHIROPTERA 

Os morcegos são um grupo de mamíferos muito diverso, sendo conhecidas cerca de 

1200 espécies em todo o Mundo (Fenton e Ratcliffe, 2010). 

São os únicos mamíferos com capacidade de voar, pois apresentam os membros 

superiores transformados em asas membranosas, o que os torna seres alados. 

Pertencem à ordem Chiroptera, cujo nome tem origem grega (cheir = mão e ptera = 

voar) (Fenton e Ratcliffe, 2010), que por sua vez, e de acordo com a classificação, está dividida 

em duas subordens: Microchiroptera, na qual se encontram os morcegos, e a Megachiroptera 

(Fenton e Ratcliffe, 2010), que engloba as raposas voadoras. 

Os quirópteros, apresentam um papel crucial no funcionamento dos ecossistemas 

(Avena et al., 2016), pois desempenham múltiplas funções, nomeadamente ao nível da 

polinização das plantas, dispersão de sementes (Johnson et al., 2013), regeneração das florestas 

e controlo das populações de insetos (Boyles et al., 2011), evitando a ocorrência de pragas 

muitas vezes associadas a elevados prejuízos económicos e biológicos. Devido a estas 

características, muitos investigadores denominam comumente os morcegos como espécies-

chave (Chaturvedi et al., 2010; Wibbelt et al., 2010). 

O período noturno é aquele no qual os morcegos apresentam maior atividade, sendo 

nesta fase que efetuam a procura de alimento. Esta procura é facilitada pelo facto de os 

morcegos possuírem ecolocalização (Fenton e Ratcliffe, 2010), capacidade que lhes permite 

detetar, através de emissão de ondas ultrassónicas, não só a posição, mas também a distância, 

de objetos e animais. 

A enorme diversidade de espécies de quirópteros é também refletida na sua dieta, 

sendo que estes podem ser insectívoros, carnívoros (alimentando-se de répteis ou pássaros), 

herbívoros, frugívoros, piscívoros, e hematófagos (Fenton e Ratcliffe, 2010; Kunz et al., 2011). 

São mamíferos de pequeno porte, sendo que um adulto pode pesar entre 2 g e 1.5 kg, 

e apresentar uma envergadura de asa entre 12 cm a 2 m (Fenton e Ratcliffe, 2010). A maioria 

destas espécies apresenta um peso inferior a 50 g, o que lhes confere a vantagem de poderem 
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habitar espaços muito pequenos (Fenton e Ratcliffe, 2010), espaços esses que são de difícil 

acesso a potenciais predadores. 

A hibernação, caracterizada por longos ciclos de torpor, é uma adaptação comum a 

várias espécies (Fenton e Ratcliffe, 2010; Geiser e Stawski, 2011), permitindo que os animais 

conservem energia. Esta ocorre durante a fase em que o ambiente se encontra mais hostil, com 

pouca abundância de alimento (Geiser e Stawski, 2011) e difícil acesso à água (Cryan et al., 

2010). Durante estes períodos, os morcegos reduzem a sua taxa metabólica para níveis basais e 

os parâmetros fisiológicos, designadamente a frequência cardíaca e respiratória (Carey et al., 

2003; Bouma et al., 2010). Os processos de síntese de proteínas, tradução e transcrição também 

são reduzidos (Heldmaier et al., 2004). Isto ocorre porque estes mamíferos têm capacidade de 

diminuir, de modo controlado, a sua temperatura corporal (Tb- “Body temperature”) para 

valores entre 2 e 7ºC, ou 0 e 10ºC (Cryan et al., 2010; Blehert et al., 2011) conduzindo-os ao 

estado de torpor. 

Durante alguns períodos, os morcegos necessitam de aumentar a sua função 

metabólica e, por consequência, a sua temperatura corporal para que possam restaurar os seus 

níveis fisiológicos. Esta fase pode manter-se durante algumas horas até que os animais voltem 

novamente ao estado de torpor, sendo que esta altura serve para que eles possam ingerir água, 

de modo a repor o balanço hídrico (Cryan et al., 2010). 

A capacidade de tolerar a hipotermia e as alterações fisiológicas inerentes, são 

exclusivas dos animais hibernantes (Cryan et al., 2010). Nesta fase, o sistema imunitário e as 

funções metabólicas encontram-se deficitárias, ou mesmo inibidas, uma vez que o torpor reduz 

a quantidade de leucócitos presentes no sangue (Bouma et al., 2010), o que torna o animal mais 

suscetível a infeções (Bouma et al., 2010; Lemieux-Labonte et al., 2017). 

Julga-se que a microbiota, fúngico e bacteriano, é influenciado pelas condições dos 

hibernáculos, nomeadamente pela temperatura, humidade e localização geográfica (Kooser et 

al., 2015). A idade e o sexo aparentemente não influenciam a microbiota, mas são fatores que 

intervêm na suscetibilidade às doenças, verificando-se um maior número de mortes em fêmeas 

e neonatos, uma vez que o período de maior incidência de doenças e infeções ocorrem durante 

a época de reprodução (Muhldorfer et al., 2011). 

Assim tornou-se crucial o desenvolvimento de estratégias comportamentais para fazer 

face às adversidades (Carey et al., 2003; Cryan et al., 2010). No caso dos quirópteros, estas 
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adaptações passam, por exemplo, pela escolha de determinados tipos de abrigo, que lhes 

proporcione melhores condições ambientais para a sua sobrevivência. 

 

2.1.1 DIVERSIDADE DE ESPÉCIES, HABITATS E ABRIGOS 

Os morcegos, apresentam uma distribuição geográfica alargada, sendo observados em 

quase todos os continentes, exceto no Ártico, Antártida e algumas ilhas oceânicas (Fenton e 

Ratcliffe, 2010; Muhldorfer et al., 2011; Muhldorfer, 2013; McCrink-Goode, 2014). São 

animais muitos sensíveis à ação antropogénica, o que leva a alterações no seu habitat, sendo 

também considerados bons bioindicadores (Russo e Ancillottoa, 2015).  

 

 

Figura 1: Dispersão mundial de espécies de morcegos (Adaptado de: http://www.batcon.org/why-bats/bats-

are/bats-are-everywhere). 

Os morcegos insetívoros, como Barbastella barbastella, Myotis nattereri, 

Rhinolophus ferrumequinum e Plecotus auritus, têm como habitat preferencial florestas de 

clima temperado, onde usam como abrigo vários tipos de estruturas tais como árvores, cavernas 

ou fendas nas rochas (Sedgeley e O'Donnell, 1999) (Regnery et al., 2013). Outras espécies 

habitam zonas temperadas e alternam entre abrigos de criação, ocupados pelas fêmeas nos 

períodos de fim de gestação, nascimento e desenvolvimento das crias e de hibernação, o que 

pode levar a alterações nas espécies presentes e na densidade populacional das mesmas 

(Hayman et al., 2013). 
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Por hibernáculo, entende-se o local que serve de abrigo aos morcegos durante a fase 

de hibernação. Estes podem ser de vários tipos, desde minas, cavernas, pontes, sótãos, entre 

outros (Fenton e Ratcliffe, 2010; Avena et al., 2016). 

Os habitats escolhidos para a fase de hibernação, apresentam condições que dependem 

de vários fatores, tais como, localização, tamanho do hibernáculo e das suas entradas, 

concentrações de CO2 e O2 e humidade (Knudsen et al., 2013). Estes fatores afetam a quantidade 

e distribuição de nutrientes presentes nas minas e cavernas. 

Em Portugal, existem cerca de 27 espécies de morcegos, das quais cerca de metade 

usam as minas e cavernas como hibernáculo durante uma parte do ano. Muitas espécies são 

solitárias, mas outras vivem em colónias que podem ter entre 50 e 20.000 indivíduos (Taylor et 

al., 2000). 

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

comportamental, torna-os aptos a diferentes tipos de ambientes e aumenta a sua longevidade, 

existindo determinadas espécies que podem viver mais de 10 anos (Fenton e Ratcliffe, 2010). 

 

2.1.2 ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO DOS MORCEGOS 

Os morcegos são animais ecologicamente muito importante, sendo que alterações nas 

suas populações podem causar impactos profundos na agricultura e a economia (Boyles et al., 

2011). Para além disto, são muito sensíveis a mudanças de ordem antropogénica (Jones et al., 

2009) que podem levar à perda, ou alteração dos seus habitats. A desflorestação, o abate de 

animais para consumo ou fins medicinais em países asiáticos, o turismo e a construção de 

estruturas como as eólicas, são exemplos de situações que demonstram o quão crucial é a 

preservação destes mamíferos. 

Por serem espécies de reprodução lenta e baixa longevidade, torna-se difícil a 

manutenção de algumas espécies de morcegos, afetadas pela Síndrome do Nariz Branco 

(Fenton e Ratcliffe, 2010). 

Existem cerca de 226 espécies de morcegos sobre as quais pouco se sabe para se puder 

inferir sobre o seu estatuto de conservação (IUCN citado por BCI, 2018). 
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Em Portugal, existem 9 espécies com estatuto de conservação considerado 

preocupante (Barros, 2012), catalogadas com “vulnerável”, “em perigo” e “criticamente em 

perigo”, sendo elas: 

• Miniopterus schereibersii, Myotis escalerai, Myotis myotis, Rhinolophus 

ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros: Vulnerável (VU); 

• Myotis bechsteinii: Em Perigo (EN); 

• Myotis blythii, Rhinolophus euryale e Rhinolophus mehelyi: Criticamente em 

Perigo (CR). 

O Atlas dos Morcegos do ICNF (2013), foi um projeto desenvolvido por vários 

investigadores onde é possível encontrar informação sobre a distribuição de espécies de 

quirópteros em Portugal Continental e o estatuto de conservação em que se encontram. Este 

documento, juntamente com o Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal demonstram a 

urgência necessária à adoção de medidas de preservação destas espécies.  

Apesar dos avanços que têm sido efetuados nos últimos anos para minimizar as 

consequências da atividade humana no ciclo de vida destes mamíferos, é importante a adoção 

de mais medidas tais como a elaboração de um plano de visitas aos hibernáculos (Puechmaille 

et al., 2011), dado que doenças infeciosas emergentes, raramente são passíveis de serem 

erradicadas (Blehert et al., 2011), colocando em causa os planos de conservação destas 

espécies. Segundo Puechmaille et al. (2011), devem ser feitas inspeções anuais nos locais de 

hibernação, devidamente selecionados, e monitorização de parâmetros como a temperatura e a 

humidade, para que se possam conhecer os fatores que ocasionam o aparecimento e a 

propagação de agentes patogénicos, como é o caso do Pseudogymnoascus destructans. Outras 

medidas, passarão também pela descontaminação das cavernas e educação das populações 

humanas (Elliott, 2011), para que haja uma maior consciencialização das consequências da 

degradação e das perdas em termos de recursos e biodiversidade, que ocorrem devido ao 

surgimento de doenças infeciosas emergentes.  

 

2.1.3 CARACTERIZAÇÃO ANATÓMICA E FISIOLÓGICA DOS MORCEGOS  

Os morcegos apresentam membranas que se estendem desde os dedos até à parte 

lateral do corpo, e desta até aos membros posteriores, o que lhes confere, naturalmente, a 

capacidade de voar.  
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Figura 2: Estrutura macroscópica da membrana alar de um morcego (Cheney et al., 2015). 

O patágio, ou membrana, apresenta fibras musculares, nervos e duas camadas de 

epiderme que se encontram separadas por tecido conjuntivo. O patágio é muito importante para 

a sobrevivência dos morcegos em épocas adversas uma vez que, durante o tempo frio, eles 

enrolam-se nas suas asas e, no período mais quente expandem-nas para libertar calor. Este 

processo é favorecido pela presença de delicados vasos sanguíneos, que existem nas 

membranas, e que facilitam as trocas gasosas e, consequentemente, a termorregulação 

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

A ecolocalização, consiste na emissão, pela boca ou narinas do morcego, de ondas de 

alta frequência, que quando atingem obstáculos, retornam sobre a forma de eco. Com base nos 

períodos que o eco demora a voltar, e na sua direção, torna-se possível que o animal percecione 

se existem obstáculos na sua rota, qual a distância a que estes se encontram e qual a sua forma. 

A eficiência deste processo é diferenciada entre espécies de morcegos, sendo os 

insectívoros aqueles que o possuem mais desenvolvido.  

O tempo de gestação pode entre variar entre os dois e os sete meses, dependendo da 

espécie. As crias, que não possuem de imediato a capacidade de voar, estão dependentes das 

progenitoras durantes as primeiras semanas, ou meses, de vida.  

São mamíferos hibernantes, o que é favorável em períodos sazonais em que as 

condições são adversas, nomeadamente quanto à escassez de água ou de alimento. Durante o 

período que antecede a hibernação, estes animais acumulam gordura (Jonasson e Willis, 2011), 
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proveniente do alimento, que transformam em energia. A hibernação tem uma duração variável 

de algumas semanas a meses (Mayberry et al., 2018). Este processo consiste numa série de 

alterações fisiológicas, como a redução da temperatura corporal e de alguns processos 

fisiológicos (frequência cardíaca, taxa respiratória, etc) (Meteyer et al., 2009). A taxa 

metabólica é reduzida a níveis basais, para que o dispêndio de energia seja minimizado 

(Mayberry et al., 2018).  

Durante o torpor, a coordenação motora e a resposta a estímulos nervosos também se 

encontram parcialmente suprimidos, o que leva a que os morcegos fiquem mais vulneráveis a 

potenciais predadores (Jonasson e Willis, 2011). Nesta fase, podem ocorrer despertares durante 

os quais os morcegos repõem os níveis de água no organismo, o que os ajuda a manter a 

homeostasia (Cryan et al., 2010) e restabelecer a função imunitária. Contudo num animal 

saudável o período de despertar é relativamente curto, representando cerca de 1% do período 

de hibernação (Cheng et al., 2019). Nestas fases, ocasionalmente pode ainda suceder mudanças 

de poleiro (Mayberry et al., 2018) e até existir atividade reprodutora (Park e Ransome, 2004). 

Para além disto, os morcegos desenvolvem adaptações comportamentais, como a 

escolha de locais mais húmidos dentro do hibernáculo (Cryan et al., 2010) e o agrupamento dos 

indivíduos, com a finalidade de diminuir as perdas de energia e humidade, com objetivo de 

alcançarem uma maior taxa de sobrevivência. Durante esta fase, a fonte primária de energia não 

é proveniente da ingestão de alimentos, ou da hidrólise de lípidos, mas sim do tecido adiposo 

branco (Carey et al., 2003). 

 

2.1.4  PAPEL DOS MORCEGOS NA DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS 

Nas últimas décadas, o surgimento de doenças infeciosas emergentes tem vindo a 

aumentar de forma preocupante, resultando na perda de biodiversidade (Hayman et al., 2013) 

e expansão de zoonoses (Gay et al., 2014), o que pode resultar em impactos na saúde pública. 

Os morcegos são portadores de uma grande variedade de microrganismos, 

(Muhldorfer, 2013), o que levou a que fossem efetuados diversos estudos sobre esta temática, 

nos quais se concluiu a existência de uma associação entre os morcegos e algumas doenças 

humanas.  
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As infeções por microrganismos patogénicos desencadeiam alterações, no hospedeiro, 

a nível comportamental e fisiológico, nomeadamente no aumento da temperatura corporal, para 

que esta não seja ótima para o desenvolvimento do agente patogénico (Turner et al., 2015). Os 

quirópteros, apresentam a limitação, de ficarem vulneráveis a agentes que conseguem tolerar 

baixas temperaturas (Turner et al., 2015), durante a fase de hibernação.  

No caso dos morcegos, os estudos efetuados incidem maioritariamente na raiva ou no 

seu agente etiológico (Lyssavirus) (Wibbelt et al., 2010; Muhldorfer et al., 2011). Contudo, eles 

são reservatórios de muitas outras doenças que podem ser fatais para o Homem (Brook e 

Dobson, 2015). Esta situação ocorre, por exemplo, nos vírus, cujo material genético é o RNA. 

O vírus de Marburgo, é bastante comum nos morcegos da fruta do Egipto (Rousettus 

aegyptiacus), e é responsável pela febre hemorrágica.  

Podem, ainda ser reservatórios de micro-organismos patogénicos com graves 

consequências para a saúde humana, como é o caso do vírus Ébola (Fenton e Ratcliffe, 2010), 

henipavírus (vírus de Henda), coronavírus (Hayman et al., 2013). Podem ainda ser hospedeiros 

de fungos zoonóticos, como o Histoplasma capsulatum. parasitas, como o Trypanosoma cruzi, 

responsável pela doença das Chagas, e bactérias, como Pasteurella multocida (Brook e Dobson, 

2015; Avena et al., 2016). 

A infeção pode ocorrer através da ingestão de alimento ou água contaminados, ou por 

contato com insetos infetados. Este processo leva a que os hibernáculos também sejam 

considerados um reservatório de micro-organismos patogénicos, sobre os quais pouco se sabe 

ao nível de relevância médica. Esta questão torna-se problemática para a saúde pública, visto 

que são locais atrativos para os turistas, que facilmente transportam agentes, para dentro e para 

fora do hibernáculo, através das suas roupas, botas e equipamento de campo (Puechmaille et 

al., 2011).  

Assim, torna-se importante salientar que são necessários mais estudos sobre esta 

temática, de modo a que sejam conhecidos os riscos, importância médica destes agentes, e que 

medidas preventivas devem ser implementadas, para que possa ser promovido um convívio 

saudável entre os seres humanos, os morcegos e os seus habitats.  

 



39 

2.2 OS FUNGOS E A PATOGENICIDADE ASSOCIADA 

Os fungos representam um grupo de organismos muito vasto, no qual se inserem 

espécies com elevado potencial económico em variados setores, como o farmacêutico, através 

da produção de antibióticos ou o industrial por exemplo, no fabrico de pão (Donovan et al., 

2018).  

São classificados como organismos eucariotas e quimio-heterotróficos, que obtém 

energia através da degradação de compostos orgânicos (Knudsen et al., 2013). Alguns deles 

podem ser parasitas de plantas, animais ou até mesmo de outros fungos, existindo um baixo 

número de fungos cujo ciclo de vida tem por base um parasitismo obrigatório. Estas espécies 

apresentam normalmente uma elevada coevolução, com o seu hospedeiro, vivendo assim numa 

íntima associação (Knudsen et al., 2013). Habitam maioritariamente em ambientes terrestes, de 

preferência em locais húmidos (Ogórek et al., 2012). 

Os fungos podem ser leveduriformes, comumente designados de leveduras, com uma 

estrutura redonda ou oval, e reprodução sexuada ou assexuada (LeibundGut-Landmann et al., 

2012) ou filamentosos (pluricelulares), nos quais se incluem os vulgarmente designados bolores 

e cogumelos. Estes são constituídos por um talo (corpo do fungo), que cresce e se ramifica em 

hifas que no seu conjunto originam o micélio. Outros podem ser classificados como fungos 

dimórficos, dispersão de esporos, que pode ocorrer várias vezes ao ano. Isto é também uma 

mais valia para os fungos, pois os esporos são capazes de resistir a condições adversas o que 

permite a sobrevivência da espécie. A reprodução sexuada ocorre por meio de esporos 

sexuados.  

Serem responsáveis pela decomposição de material orgânico, o seu envolvimento em 

diferentes ciclos de nutrientes (ex: ciclo do azoto, carbono) e capacidade de decompor hidratos 

de carbono e proteínas, torna estes organismos alvos de estudo, porém ainda existe uma grande 

parte de fungos sobre os quais pouco se sabe (Donovan et al., 2018). 

A Micologia Médica estuda os fungos que apresentam importância clínica. Os fungos, 

geralmente podem infetar o Homem de duas formas diferentes: associados a alergias, nas quais 

o hospedeiro desenvolve reações de hipersensibilidade aos antigénios do fungo e através de 

micoses, que surgem quando o sistema imunitário dos indivíduos se encontra deprimido, 

invadindo de forma direta, o tecido do hospedeiro. No caso dos animais, por vezes podem 
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ocorrer doenças devido à ingestão de alimento contaminado por meio de micotoxinas (Knudsen 

et al.,2013).  

Os fungos que apresentam potencial patogénico são muito importantes não só na saúde 

humana, mas também nas ciências veterinárias e produção agrícola, uma vez que se encontram 

em variados nichos ecológicos. Algumas espécies de fungos pertencentes ao filo Ascomycota, 

são patogénicos para plantas, como Helminthosporium oryzae (responsável pelo míldio do 

arroz ) (Fisher et al., 2012) e para vertebrados, como Ophidiomyces ophiodiicola (responsável 

por uma doença em cobras) (Drees et al., 2017a), sendo associados a elevados prejuízos 

económicos e ecológicos. 

Torna-se assim importante o estudo de espécies de forma isolada para que se possa 

compreender de que forma estas interagem com o ambiente, a sua relevância nos nichos 

ecológicos (Donovan et al., 2018) e outras funções até agora desconhecidas. 

 

 

2.3 WHITE-NOSE SYNDROME E A IMPORTÂNCIA DO SEU ESTUDO 

O fungo Pseudogymnoascus (Geomyces) destructans (Pd) é considerado o agente 

etiológico da White-Nose Syndrome (WNS- Síndrome do Nariz Branco) (Brooks, 2011). Esta é 

uma doença infeciosa emergente que já provocou, aproximadamente, seis milhões de mortes de 

morcegos (Blehert et al., 2009; Leopardi et al., 2015) afetando principalmente os morcegos 

pertencentes à família Vespertilionidae como Perimyotis subflavus, Myotis septentrionalis, 

Myotis lucifugus, Myotis sodalis (Zhang et al., 2014). 

Os quirópteros são espécies-chave nos ecossistemas pois desempenham importantes 

funções na manutenção da biodiversidade, tais como a polinização de plantas, disseminação de 

sementes, controlo de insetos e regeneração de florestas (Blehert et al., 2009; Caven et al., 

2012).  

A ocorrência da White-Nose Syndrome pode traduzir-se num elevado prejuízo 

económico e biológico que não se cinge apenas à América do Norte (Boyles et al., 2011), mas 

cujos efeitos são globais. A agricultura é um dos setores nos quais o impacto será mais 

acentuado, uma vez que o aparecimento de pragas de insetos será mais frequente e em maiores 

proporções. Isto porque os morcegos são predadores de insetos, ingerindo centenas por noite, o 
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que contribui para controlo biológico de pragas (Brooks, 2011), e reduz o uso de químicos 

nocivos, para a saúde pública, como os pesticidas e inseticidas. Com a diminuição do número 

de morcegos, os agricultores terão de investir mais no controlo de pragas, o que se pode traduzir 

no aumento da administração de químicos nas culturas que, direta ou indiretamente, afeta a 

saúde da comunidade (Drees et al., 2017a).  

O estudo do Pd, torna-se relevante na medida em que é necessário perceber o ciclo de 

vida deste fungo, assim como a sua biologia, uma vez que provoca um grande impacto nos 

morcegos hibernantes (Lorch et al., 2013). A análise de como a infeção surge, a sua rápida 

dispersão e a interação entre o fungo, o seu hospedeiro e o ambiente (Lorch et al., 2013), 

poderão permitir o desenvolvimento de ferramentas que permitam o controlo, ou redução da 

propagação da doença, de modo a diminuir os prejuízos que esta provoca.  

 

2.3.1 HIPÓTESES SOBRE A ORIGEM DO FUNGO  

Nos anos 90, foram tiradas fotografias a morcegos, na República Checa, que davam 

conta da existência de estruturas fúngicas, de coloração branca, nos narizes destes (Martinkova 

et al., 2010; Bürger et al., 2013). Na América do Norte, este surgimento foi, numa fase inicial, 

desvalorizado até ocorrerem mortes de forma gradual destes animais, o que levou a um 

decréscimo significativo das populações de morcegos (Bürger et al., 2013).  

Apesar dos efeitos alarmantes que o fungo oportunista causa em estados Norte 

Americanos, poucas consequências parece ter nas populações hibernantes da Europa (Paiva-

Cardoso et al., 2014), o que levanta muitas questões sobre a origem do fungo, pois esta reduzida 

taxa de mortalidade parece sugerir que as espécies de morcegos que habitam na Europa, 

evoluíram juntamente com o Pd, o que as levou a adquirir resistência, ou um diferente tipo de 

resposta, fisiológica ou comportamental, a este (Wibbelt et al., 2010; Wilcox et al., 2014). 

A origem do Pd na América do Norte ainda permanece desconhecida, porém alguns 

investigadores, apresentam algumas hipóteses que sugerem que o fungo teve origem na antiga 

Eurásia e que os esporos podem ter sido transportados, por meio de fómites, para o continente 

Americano (Wibbelt et al., 2010; Lorch et al., 2011; Coleman e Reichard, 2014), e 

posteriormente para os hibernáculos por ação humana (Wibbelt et al., 2010). Estes factos 

sugerem que o agente foi introduzido numa população nativa que não apresentava imunidade 
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(Caven et al., 2012), acontecimento que se pode denominar de “poluição patogénica” (Bernard 

et al., 2017).  

Drees et al. (2017b) demonstraram que existem diferenças entre os isolados asiáticos 

e europeus, sendo que a diversidade genética é superior nos asiáticos, fortalecendo a hipótese 

de que o fungo pode ter tido origem europeia (Drees et al., 2017b). O mesmo estudo refere, que 

com base nos resultados obtidos, as estirpes da América do Norte e da Europa parecem divergir 

em cerca de 100 anos.  

As pesquisas que têm vindo a ser desenvolvidas são decisivas para um melhor 

conhecimento do Pd, contudo estudos relacionados com os mecanismos patogénicos, 

filogenéticos e comportamentais são essenciais (Wibbelt et al., 2010) para uma melhor 

compreensão da Doença do Nariz Branco e do que lhe é subjacente. Quantificar a capacidade 

do Pseudogymnoascus destructans sobreviver e crescer em determinados ambientes e estudar 

a possibilidade de o fungo esporular sem a presença obrigatória do hospedeiro são fatores que 

devem ser analisados de modo a minimizar a epidemiologia inerente à doença (Knudsen et 

al.,2013). No entanto, a reconstituição da evolução da epidemia pode ser cada vez mais difícil, 

devido à presença de novos agentes patogénicos derivados da globalização crescente 

(Bandouchova et al., 2015; Drees et al., 2017b). 

 

2.3.2 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA DOENÇA 

A primeira deteção de WNS ocorreu em 2006, na “Howes Cave” perto de Albany 

(Nova Iorque), um local com grande afluência turística (Blehert et al., 2009; Reichard e Kunz, 

2009). Devido ao seu carácter emergente e epizoótico, desde a sua documentação, a dispersão 

da doença foi muito rápida começando por atingir outros estados americanos e, posteriormente, 

zonas do Canadá (Puechmaille et al., 2011), sendo que em 2011 já havia provocado a morte de 

um milhão de morcegos (Blehert et al., 2011). Bernard et al. (2017) referem que as variações 

climáticas, que podem ocorrer entre diferentes anos, podem ter impacto na distribuição 

geográfica da doença, impulsionando a sua disseminação.  
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Figura 3: Myotis lucifugus infetado, nas orelhas, asas e focinho, com Pseudogymnoascus destructans, na Howes 

Cave em 2008 (Adaptado de Blehert et al., 2009) 

Com o passar dos anos, tem-se verificado que o género Myotis é o mais sensível à ação 

do fungo, tendo ocorrido uma diminuição da sua população, de aproximadamente, 75% no 

Nordeste Americano (Brooks, 2011), o que levou a que espécies como Myotis septentrionalis, 

Myotis leibii e Myotis lucifugus (Lemieux-Labonte et al., 2017) adquirissem o estatuto de 

espécies protegidas, estando em perigo de extinção em algumas regiões dos EUA (Coleman e 

Reichard, 2014).  

Várias espécies que habitam no EUA foram documentadas com WNS, sendo que estão 

associadas a elevadas taxas de mortalidade (Frick et al., 2016).  
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Figura 4: Mapa da presença da White-Nose Syndrome, na América do Norte, em agosto de 2019 (Fonte: 

https://www.whitenosesyndrome.org/where-is-wns,In: bat.org) 

Atualmente o fungo está presente em 36 estados Norte Americanos e 7 províncias 

Canadianas, porém doença não se cinge apenas ao continente Americano (Figura 4), uma vez 

que até à data, a doença já foi reportada em vários países europeus. A primeira deteção da 

doença ocorreu em 2008, mas só em 2009 é que foi confirmado molecularmente (Puechmaille 

et al., 2010).  Neste caso, e para além das espécies do genéro 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) (Bürger et al., 

2013; Sachanowicz et al., 2014) também a família Vespertilionidae (Eptesicus nilssonii, 

Plecotus auritus, Miniopterus schreibersii, Murina hilgendorfi e Barbastella barbastellus) e 

Rhinolophidae (Rhinolophus hipposideros e R. euryale) são afetadas (Frick et al., 2016; Zukal 

et al., 2016). 

Até ao ano de 2018, a presença do Pseudogymnoascus destructans, tinha sido 

reportada em 17 países europeus, nomeadamente, Portugal, França, Holanda, Bélgica, Ucrânia, 

Eslovénia, Letónia, Rússia, Eslováquia, Suíça, Grã-Bretanha, Hungria, Estónia, Alemanha, 

Polónia, Roménia e República Checa (Martinkova et al., 2010; Puechmaille et al., 2010; 
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Kubátová et al., 2011; Pikula et al., 2012; Paiva-Cardoso et al., 2014; Sachanowicz et al., 2014; 

Barlow et al., 2015). 

 

 

Figura 5: Mapa de distribuição mundial do agente etiológico da White-Nose Syndrome (Fonte: 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/119002) 

Recentemente, surgiram as primeiras documentações de que o fungo poderá estar 

presente na Ásia, nomeadamente em algumas regiões da China. Noutros países, tais como 

Turquia, Dinamarca e Áustria este apenas foi avistado ou registado em fotografia (Martinkova 

et al., 2010; Bürger et al., 2013).  

 

2.3.3 CARACTERIZAÇÃO DE PSEUDOGYMNOASCUS DESTRUCTANS 

O Pseudogymnoascus destructans, foi inicialmente incluído no género Geomyces 

devido a resultados obtidos pela análise morfológica dos conídios e por amplificação com 

“primers” SSU (Small Subunit of rRNA) e ITS (Internal Transcribed Spacer of rRNA) (Gargas 

et al., 2009), contudo foi notado que os conídios eram curvados de forma assimétrica, o que 

nunca tinha sido descrito no género Geomyces (Blehert et al., 2009).  

Tendo em conta a comparação da filogenia das estirpes Geomyces destructans e 

Pseudogymnoascus roseus do norte da América (Minnis e Lindner, 2013), foi proposta uma 

alteração da classificação taxonómica para Pseudogymnoascus destructans, que se encontra 

englobado no filo Ascomycota, família Pseudeurotiaceae (Leushkin et al., 2015).  
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Este fungo encontra-se bem adaptado a condições húmidas o que leva a que seja 

encontrado, preferencialmente, em cavernas, grutas, minas (Zhang et al., 2014) e por vezes no 

solo (Lorch et al., 2011). 

Devido ao seu carácter psicrófilo, apresenta um crescimento ótimo em locais frios 

(Blehert et al., 2011), cujas temperaturas se situam entre os 7ºC e os 16ºC, sendo o crescimento 

reprimido com temperaturas acima dos 20ºC (Langwig et al., 2015), o que torna favorável o 

aparecimento do fungo, nos morcegos, durante a fase de torpor (Lemieux-Labonte et al., 2017). 

É um fungo queratinófilo, pois apresenta afinidade para a queratina, cuja concentração é 

elevada na pele e cabelo, e é proteolítico (Caven et al., 2012). A presença de fósforo e nutrientes 

são essenciais para o crescimento do fungo, assim como o ácido α-linoléico, que se encontra 

presente entre os pelos e nas glândulas da pele dos morcegos, constituindo uma excelente fonte 

de carbono (Zhang et al., 2014; Chaturvedi et al., 2018).  

Em condições in vitro, Pseudogymnoascus destructans, desenvolve-se lentamente 

(Meteyer et al., 2009; Khankhet et al., 2014) crescendo em meio de “Sabouraud Dextrose Agar” 

(SDA) durante duas semanas cerca de 10 mm, a 4ºC.  

Ao que tudo indica, a morfologia do fungo depende de alguns fatores, como as 

condições ambientais da região, o comportamento e origem do morcego, o micro clima dentro 

do hibernáculo (Bürger et al., 2013). Knudsen et al., (2013), sugere que as diferenças 

verificadas entre os microclimas, observados em diferentes hibernáculos, podem estar 

associados à maior, ou menor, suscetibilidade dos morcegos à Síndrome do Nariz Branco.  

O fungo é caracterizado, normalmente, pelo aparecimento do micélio de cor branca 

nas partes afetadas do corpo do morcego, como focinho, membros posteriores e pavilhões 

auriculares sendo o objetivo do fungo atingir as membranas alares onde tem maior superfície 

para colonizar (Cryan et al., 2010). Com o decorrer do crescimento do fungo as hifas começam 

a penetrar na pele, através da degradação da queratina (Leushkin et al., 2015), provocando 

lesões cutâneas (Bürger et al., 2013). Porém nas superfícies membranosas as lesões são 

fisiologicamente mais graves pois trata-se de zonas corporais que estão envolvidas nos 

processos de termorregulação e trocas gasosas (Lemieux-Labonte et al., 2017). Isto leva a 

alterações a nível fisiológico, que consequentemente resultam em desidratação, desequilíbrio 

eletrólitico (Zhang et al., 2014), e a escassez dos níveis de gordura no corpo (Warnecke et al., 

2013; Langwig et al., 2015). 
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Por vezes, os animais não apresentam um crescimento branco do fungo na superfície 

cutânea, mas não significa que não estejam infetados com Pd, ou que não transportem esporos 

do mesmo (Meteyer et al., 2009). Acresce o facto, de que por vezes, os morcegos podem exibir 

crescimento do micélio branco, característico do Pseudogymnoascus destructans, mas este 

pode desaparecer quando os morcegos se movimentam entre hibernáculos (Knudsen et 

al.,2013). Estes fatores vão tornar mais difícil a identificação do período sintomático da doença. 

No decorrer da esporulação, as cores apresentadas pela cultura dependem da 

temperatura de incubação e do meio em que está a ocorrer o crescimento (Khankhet et al., 

2014),, mas, usualmente, o micélio branco adquire um tom mais acinzentado, mas sem perder 

o halo branco, como está retratado na Figura 6. No reverso da colónia, o cinza torna-se cada 

vez mais intenso até atingir o castanho escuro (Martinkova et al., 2010; Khankhet et al., 2014). 

 

  

 

Figura 6: Aspeto morfológico do Pseudogymnoascus destructans, em meio de “Sabourad Dextrose Agar” 

(Fotografia da autora) 

Quando observado ao microscópio, é possível verificar esporos (artroconídios) 

pequenos (entre 5-12 x 2-3,5 μm), unicelulares, curvados e assimétricos, e conidiosporos eretos 

e ramificados (Gargas et al., 2009; Chaturvedi et al., 2010), como se pode observar na Figura 

7. A reprodução é, usualmente, assexuada ocorrendo através dos conídios que se encontram nas 

extremidades dos conidiósporos.  
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Figura 7: Fotografia de observação microscópica de conídios curvos e conídiosporos, de isolados de 

Pseudogymnoascus destructans, corados com azul de lactofenol (ampliação: 2500X) (Adaptado de 

Paiva-Cardoso et al., 2014) 

A reprodução de forma sexuada nunca foi descrita (Leushkin et al., 2015; Drees et al., 

2017a; Drees et al., 2017b) , mas alguns autores sugerem que esta pode ocorrer na fase inicial 

quando o fungo produz conídios haploídes (Drees et al., 2017a).  

 

2.3.4 PATOLOGIA ASSOCIADA À DOENÇA 

A WNS é uma doença que afeta as espécies de morcegos, insetívoros e hibernantes, 

(Puechmaille et al., 2011) e que devido ao seu carácter oportunista surge quando estes se 

encontram na fase de torpor, infetando os seus tecidos vivos. 

Durante este período, os animais sofrem uma série de alterações fisiológicas e 

metabólicas que lhes permite reduzir a níveis basais, determinados processos de modo a que 

consigam sobreviver a épocas hostis, nas quais existe escassez de alimento (Coleman e 

Reichard, 2014). Para isso, procuram abrigos isolados, frios e húmidos os quais possuem as 

condições ótimas para o aparecimento do Pseudogymnoascus destructans. Contudo, as 

diferenças verificadas ao nível da mortalidade e morbilidade, entre o continente europeu e os 

estados norte americanos, levaram a que Paiva-Cardoso et al. (2014), sugerissem uma alteração 

de nomenclatura White-Nose Disease nos casos em que se verifica elevadas taxas de 

mortalidade e White-Nose Syndrome para quando existe a presença do fungo sem que este 

provoque a morte do morcego. 
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Ao que tudo indica, a infeção pelo fungo ocorre no Outono, quando os morcegos 

retornam aos abrigos, e o pico da transmissão situa-se no Inverno (Puechmaille et al., 2011). O 

fungo começa a ser visível durante os meses de janeiro, fevereiro ou março, dependendo das 

condições da região em que o hibernáculo se encontra (Lorch et al., 2011).  

As hifas do Pd, invadem os folículos e as glândulas sebáceas, destruindo-os, o que 

compromete a integridade da pele, tornando-a mais suscetível à ação de outros organismos 

patogénicos (Lemieux-Labonte et al., 2017).  

 

 

Figura 8: Efeitos da infeção, por Pseudogymnoascus destructans, nas membranas alares em Myotis lucifugus a) e 

b) Fotografia de Myotis lucifugus com zonas necróticas, causadas por Pd, visível perda de elasticidade 

e pigmentação irregular. c) Secção histológica, com lesões cutâneas por Pd corada com ácido periódico 

de Schiff. (Cryan et al., 2010) 

Com o progredir da infeção, o fungo penetra na epiderme começando por degradar a 

queratina resultando no aparecimento de úlceras graves (Figura 8). Estas lesões são facilmente 

observadas em diferentes partes do corpo, como o focinho, orelhas, membranas alares e 

membros posteriores (Meteyer et al., 2009; Cryan et al., 2010; Blehert et al., 2011). O 

aparecimento de zonas necróticas, nas superfícies cutâneas, conduz a um aumento dos níveis 

de CO2 no sangue, que dificilmente será libertado, pois a infeção das asas, por Pd, irá interferir 

com a regulação das trocas gasosas o que se traduz numa situação de acidose (Verant et al., 

2014). Para além de afetar vários processos fisiológicos, como o balanço hídrico e a respiração 
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cutânea, também interfere na capacidade de voar (Blehert et al., 2011; Frick et al., 2016), 

devido ao desarranjo que ocorre nos fibroblastos, nas fibras de elastina (Bandouchova et al., 

2015), nos vasos linfáticos e estruturas glandulares (Cryan et al., 2010). Ainda se desconhecem 

as causas que determinam a morte associada à WNS, todavia alguns autores sugerem que esta 

não resulta apenas de um fator, mas sim da conjugação de vários.  

Apesar da patogenicidade elevada do Pd, este não parece induzir falência de órgãos, 

ou o mau funcionamento destes, contudo pode ser observada congestão pulmonar que se deve 

à elevada concentração de neutrófilos presentes na circulação sanguínea (Courtin et al., 2010). 

 

2.3.4.1 DEPLEÇÃO DE ELETRÓLITOS E ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS 

Uma das hipóteses colocadas por vários autores afirma que a infeção pelo Pd, vai 

provocar a perda das reservas de gorduras, que foram armazenadas na fase que antecede o torpor 

(Blehert et al., 2011), ficando sem meios para obter energia, o que o vai levar a despertares 

constantes do estado de hibernação (Wilcox et al., 2014), que são prejudiciais para o ciclo de 

vida do quiróptero, conduzindo à morte do animal. Contudo, esta possibilidade não se verifica 

em todos os animais infetados com a doença (Blehert et al., 2011). No entanto, em alguns 

morcegos da espécie Myotis lucifugus, foi notado uma diminuição de peso durante a hibernação. 

(Storm e Boyles, 2010). 

Outros pressupostos sugerem que o fungo pode induzir alterações comportamentais 

que se traduzem em mudanças de poleiro quando ocorrem os despertares da hibernação, para 

zonas mais próximas da entrada do hibernáculo (Bernard et al., 2017), onde existem maiores 

oscilações de temperatura (Blehert et al., 2011), expondo os morcegos a temperaturas mais 

baixas (Knudsen et al., 2013), o que vai ter consequências nos custos metabólicos (Cryan et al., 

2010; Frick et al., 2016). Observou-se também que um número elevado de morcegos voam, 

para o exterior do hibernáculo, durante o dia (Knudsen et al., 2013). Apesar destes 

acontecimentos poderem contribuir para a morte do animal, ainda não se estabeleceu uma 

relação direta entre os dois fatores.  

Alguns autores, apuraram que aquando da análise da urina, de morcegos infetados, é 

possível verificar uma diminuição significativa do valor de eletrólitos, nomeadamente, Ca+ e 

Cl-, diminuindo os seus valores à medida que aumenta a degradação das membranas alares. O 

decréscimo destes eletrólitos está diretamente associado a aumento da taxa respiratória 
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(McGuire et al., 2017) e a desidratação, e consequentemente, a dificuldades em manter os níveis 

de homeostasia (Cryan et al., 2013). Assim, a infeção provocada por Pseudogymnoascus 

destructans pode induzir uma diminuição de sais presentes nos fluídos das asas destes animais, 

o que conduz ao aumento da frequência de ingestão de água durante o inverno (Cryan et al., 

2013).  

Segundo Bandouchova et al. (2015), a infeção pelo Pd, induz um infiltrado de 

neutrófilos na interface da zona da asa infetada e na zona da derme que ainda não foi afetada 

pelo fungo, sendo que este facto se verifica para morcegos que habitam o continente Europeu 

e para os que se encontram na América do Norte, permitindo inferir que as diferenças de 

mortalidade podem estar relacionadas com a interação agente-hospedeiro. 

 

2.3.5 TRANSMISSÃO E MEDIDAS PREVENTIVAS DE DISSEMINAÇÃO 

As doenças emergentes que afetam a vida selvagem são cada vez mais frequentes e 

representam consequências dramáticas, não só para a preservação da biodiversidade, mas 

também para a saúde pública (Lemieux-Labonte et al., 2017). 

 

Figura 9: Modelo concetual do ciclo da White-Nose Syndrome (Adaptado de Knused et al., 2013) 

Alguns estudos, efetuados após o surgimento da doença, apresentavam pressupostos 

que a transmissão era efetuada morcego a morcego e hibernáculo a hibernáculo (Caven et al., 

2012), através do transporte de esporos, na pele do animal.  
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A dispersão do fungo é potenciada pela deslocação dos animais entre locais, sendo que 

o contágio pode ocorrer por inalação ou por contato com o solo e paredes do hibernáculo 

(Brooks, 2011; Caven et al., 2012). Contudo, a transmissão do fungo entre indivíduos, pode 

estar relacionada com as condições internas do hibernáculo, o número de morcegos presentes e 

a altura em que o fungo foi introduzido naquele local (Bernard et al., 2017).  

Lorch et al. (2011), efetuou um estudo num grupo de morcegos onde conseguiu provar 

que a transmissão do fungo não ocorre pelo ar. Contudo, a ação humana representa um papel 

importante da dispersão destas doenças, pelo que é crucial a adoção de medidas de 

biossegurança que tenham como objetivo proteger a saúde do próprio e evitar a disseminação 

de esporos (Frick et al., 2016). As normas, deverão passar pela desinfeção do equipamento de 

proteção usado nas visitas aos hibernáculos, visto que já foram isolados esporos de Pd de roupas 

e calçado. Não obstante importa referir que o Homem não é vetor primário da disseminação da 

doença (Caven et al., 2012).  

A descontaminação dos abrigos, é uma medida importante uma vez que o fungo pode 

persistir dentro dos hibernáculos mesmo na ausência de hospedeiro (Gargas et al., 2009; Frick 

et al., 2016).  

Para que se consiga controlar a doença, devem ser feitas monitorizações anuais aos 

hibernáculos, nas quais devem ser realizados registos das condições ambientais do mesmo, 

como a temperatura e humidade (Puechmaille et al., 2011). A consciencialização da população, 

de investigadores e o planeamento de preservação das espécies também são essenciais para o 

controle da WNS (Blehert et al., 2011).  

A colocação de pequenos abrigos, localizados perto dos hibernáculos onde existe o 

fungo, é uma medida sugerida por alguns investigadores para reduzir a taxa de mortalidade 

provocada pela doença. Este método consistiria na colocação de pequenas caixas aquecidas. 

Deste modo, quando o morcego desperta-se da hibernação iria encontrar um abrigo quente, o 

que tornaria mais fácil a reposição da sua taxa metabólica e a normalização da temperatura 

corporal (Caven et al., 2012).  
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2.4 POSSÍVEIS MÉTODOS DE TRATAMENTO E TESTES DE 

ANTAGONISMO 

O tratamento das populações infetadas é importante para diminuir as elevadas taxas de 

mortalidade que comprometem a sobrevivência da espécie. Porém, o acesso aos hibernáculos e 

a suscetibilidade dos morcegos, dificultam o procedimento (Lemieux-Labonte et al., 2017). 

Desta forma, vários estudos têm sido desenvolvidos, visando o uso de substâncias antifúngicas, 

em baixas concentrações (Cornelison et al., 2014), compostos de fumigação e bactérias com 

potencial inibidor do fungo. Contudo, o uso destes métodos poderá ter implicações na dinâmica 

do hibernáculo e no microbioma do morcego, pelo que a adoção de medidas de origem biológica 

seriam a melhor opção (Lemieux-Labonte et al., 2017). Nesta ótica, Hoyt et al. (2015), 

efetuaram um estudo onde testaram o potencial antagonista de algumas estirpes isoladas da 

superfície cutânea de morcegos, tendo concluído que algumas espécies do género Pseudomonas 

sp., nomeadamente Pseudomonas fluorescens, possuem a capacidade de inibir o crescimento 

do Pd. 

Caven et al. (2012) sugeriu a aplicação individual de “Terbinafine” nos morcegos 

infetados, o que aumentaria a taxa de sobrevivência destes. Todavia, para além de ser um 

método muito demorado e dispendioso, poderia interferir nas relações que alguns organismos 

mantêm com os hibernáculos.  

A ação inibitória de antifúngicos foi avaliada através de testes in vitro. Nestes ensaios, 

os investigadores verificaram que a anfotericina B e quatro compostos azólicos (itraconazol, 

cetoconazol, posaconazol e voriconazol) apresentaram eficácia na inibição do Pd, com baixas 

concentrações (Chaturvedi et al., 2011). Por outro lado, constataram que o fungo exibe 

resistência à flucitosina, caspofungina, anidulafungina e micafungina, uma vez que mostraram 

concentrações mínimas inibitórias muito elevadas. Apesar destes resultados, a administração 

destas substâncias, em morcegos, requer cautela pois são necessários mais estudos para avaliar 

possíveis efeitos tóxicos (Garner et al., 2009). 

O uso de compostos orgânicos voláteis (VOCs: Volatile Organic Compouds), como 

meio de tratamento de hibernáculos infetados por WNS, parece ser promissor tendo em conta 

a complexidade destes nichos (Micalizzi, 2018). Contudo, para erradicar o Pseudogymnoascus 

destructans de um hibernáculo infetado, seria necessário um agente que não interferisse com a 

dinâmica deste ecossistema (Singh et al., 2018) mas que atuasse especificamente contra Pd. 
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Segundo Singh et al. (2018), o fungo Trichoderma polysporum, preenche os requisitos 

necessários para ser utilizado com agente de biocontrolo nas minas e cavernas. 

A presença de artrópodes, nos abrigos, pode conferir uma medida de controle uma vez 

que alguns destes animais consomem fungos, o que permite controlar o seu crescimento, e 

produzem substâncias antimicrobianas  que os ajuda a combater as infeções (Vanderwolf et al., 

2016). 

Considerando a hipótese de que a desidratação, causada pela depleção de eletrólitos, 

esteja na base da morte de animais infetados pela WNS, McGuire et al. (2019), efetuou um teste 

experimental para verificar a possível eficácia da administração de um suplemento nutricional 

rico em eletrólitos, uma vez que a água existente nos hibernáculos apresenta baixas 

concentrações de nutrientes (Cryan et al., 2013). Porém, não foram encontradas evidências de 

que o suplemento fosse benéfico no tratamento de animais infetados (McGuire et al., 2019).  

Assim, prevê-se que o uso de determinadas substâncias podem ser fundamentais para 

o controlo da dispersão da WNS (Lemieux-Labonte et al., 2017), mas devem ser efetuados mais 

estudos, de modo a que se consiga prever potenciais efeitos adversos e minimizá-los. 

 

 

2.5 MICROBIOTA PRESENTE NA SUPERFÍCIE CUTÂNEA DOS 

MORCEGOS E A IMPORTÂNCIA DO SEU ESTUDO 

Os micro-organismos encontram-se adaptados a vários habitats, tais como nichos 

subterrâneos, onde existe pouca luz, poucos nutrientes e baixa variação de temperatura (Jurado 

et al., 2010). Em alguns destes lugares verificam-se elevadas condições de salinidade, o que o 

faz dos locais subterrâneos uma vertente de estudo interessante.  

A superfície cutânea, da maior parte dos animais, representa uma barreira física que 

protege o animal de fatores que ocorrem no meio ambiente (Ross et al., 2018), e de potenciais 

agentes patogénicos (Winter et al., 2017). Nela, existem comunidades microbianas sobre as 

quais pouco se sabe, dada a dificuldade inerente à recolha e preservação de amostras (Avena et 

al., 2016).  
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A comunidade microbiana presente num hospedeiro é designada de microbiota e, está 

associada à resistência ou tolerância a uma doença/infeção. Contudo, a interação hospedeiro-

microbiota, resulta de um vasto, e complexo, conjunto de fatores tais como, a saúde do 

hospedeiro, a localização geográfica do habitat do animal e a presença de outros organismos no 

sistema (Avena et al., 2016). 

Os morcegos, por serem seres alados, e que procuram diferentes locais para 

hibernação, estão expostos a uma grande variedade de microrganismos. Para além disto, são 

capazes de estabelecer interações inter, ou intra-espécies, que podem levar ao surgimento de 

relações simbiontes (Avena et al., 2016). Contudo a microbiota presente não depende do sexo, 

ou espécie, do animal (Kooser et al., 2015) 

Dado o carácter emergente da White-Nose Syndrome (WNS), é importante o estudo da 

microbiota presente na superfície cutânea dos morcegos  para que se possam inferir conclusões 

sobre as interações entre o Pseudogymnoascus destructans e o hospedeiro, como ocorre, ou 

não, a coevolução do animal na presença deste fungo, e ainda uma melhor caracterização das 

lesões cutâneas (Ross et al., 2018).  

Kooser et al. (2015), sugere que devem ser realizados mais estudos nesta vertente, de 

modo a que os resultados obtidos permitam inferir sobre quais, e de que forma, as bactérias e 

os fungos que surgem naturalmente na pele dos morcegos, podem ser usados para suprimir a 

WNS. 

Nesta ótica, Lemieux-Labonté et al. (2017), efetuaram a comparação entre a 

microbiota da superfície cutânea dos morcegos, que tinham como habitat locais com e sem 

WNS. No final do ensaio, os autores verificaram que existem alterações na microbiota dos 

quirópteros, que habitam os locais com WNS. Concluíram ainda, que existem géneros de 

bactérias com maior incidência, como Rhodococcus, Pseudomonas e Janthinobacterium, que 

apresentam propriedades capazes de inibir o crescimento do Pseudogymnoascus destructans 

(Lemieux-Labonte et al., 2017).  

 

2.5.1 FUNGOS FILAMENTOSOS E LEVEDURIFORMES 

ENCONTRADOS NA SUPERFÍCIE CUTÂNEA DOS MORCEGOS 

O impacto da WNS nos EUA, e a sua rápida dispersão ao nível Mundial, despertou o 

interesse de muitos investigadores para o estudo dos fungos que se encontram presentes nos 
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morcegos e nos seus hibernáculos. Com o decorrer das pesquisas, foi possível compreender que 

existe uma maior incidência de alguns fungos filamentosos, o que fornece informações 

importantes sobre o microbioma dos quirópteros. 

Penicillium, nome atribuído ao género, por Link em 1809, derivou de “penicillus” cujo 

significado é pequena escova (Visagie et al., 2014). Este grupo é muito diverso e surge em 

inúmeros habitats, desde o solo, vegetação, ambientes interiores e até nos produtos alimentares 

(Visagie et al., 2014). As mais de 200 espécies que englobam este género, encontram-se bem 

documentadas pois exibem um elevado potencial em diversas áreas, nomeadamente na 

biotecnologia, indústria alimentar e farmacêutica (Tlamçani e Er-rami, 2013). Das espécies 

conhecidas deste género, Penicillium marmeffei é o único dimórfico patogénico, sendo que 

pode provocar infeções graves, principalmente em indivíduos imunodeprimidos (Perfect and 

Schell, 1996). Não só P.marmeffei, como também outras espécies do género Penicillium sp., 

são isoladas com frequência dos solos de cavernas, que servem de habitat de morcegos (Jurado 

et al., 2010), sendo que em algumas delas foi reportado WNS (Zhang et al., 2014). 

O género Cladosporium sp. é o maior do filo Ascomycota (Sandoval-Denis et al., 

2016), e engloba espécies saprófitas comuns em várias partes do mundo e que podem ser 

isoladas a partir do solo, água e ar (Ogórek et al., 2012). O fungo tem atividade a baixas 

temperaturas e em elevadas condições de humidade, sendo estes fatores essenciais para que 

ocorra esporulação (Ogórek et al., 2012). Algumas espécies apresentam potencial patogénico, 

principalmente para plantas, o que por vezes se traduz em graves prejuízos económicos (Ogórek 

et al., 2012). Contudo, outros fungos pertencentes a este género, podem ser importantes no 

controlo de determinados agentes que causam doenças nas plantas (Sandoval-Denis et al., 

2016), tendo já sido descrita atividade antagonista em algumas espécies, nomeadamente contra 

Puccinia horiana (Torres et al., 2017). 

Morfologicamente, apresenta pequenos conídios que são facilmente dispersos, e que 

conferem às colónias um tom verde escuro. Os esporos apresentam forma de limão, ovais e 

podem ser segmentados (Ogórek et al., 2012; Torres et al., 2017). O seu papel patogénico para 

o Homem não se encontra bem descrito (Sandoval-Denis et al., 2016), contudo sabe-se que 

algumas das espécies inseridas no género Cladosporium sp., podem provocar infeções cutâneas 

em indivíduos cujo sistema imunitário se encontra deprimido. Algumas espécies parecem estar 

também associadas a condições alérgicas, que provocam problemas respiratórios em pacientes 

com asma ou com rinite alérgica (Sandoval-Denis et al., 2016).  
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As espécies pertencentes ao género Fusarium sp. podem provocar algumas doenças 

como onicomicose, em pessoas imunodeprimidas (Tlamçani e Er-rami, 2013). Noutros casos 

podem estar associadas a doenças do foro pulmonar, principalmente em pacientes com 

neutropenia e deficiências na células T (Tlamçani e Er-rami, 2013), cuja origem se pensa poder 

ocorrer através da inalação de esporos, feridas existentes na pele ou pelo trato gastrointestinal 

(Sandoval-Denis et al., 2016). Zhang et al. (2014), verificou a presença de espécies deste 

género, em solos de hibernáculos onde foi reportada a WNS. 

As leveduras são fungos unicelulares, com forma esférica e cujo diâmetro pode 

exceder os 10 µm. Usualmente a sua reprodução ocorre por gemulação, e a sua classificação 

taxonómica é feita de acordo com as suas propriedades fisiológicas, morfológicas e 

bioquímicas, o que torna o processo muito demorado e complexo (Hierro et al., 2004). Todavia, 

a Biologia Molecular tem sido um ótimo recurso, uma vez que providência um vasto número 

de técnicas, que tem por base o ADN, que permitem identificar, e caracterizar com precisão as 

leveduras.  

Os fungos leveduriformes, possuem um importante papel a nível económico, pois são 

amplamente usadas em diversas indústrias, nomeadamente na alimentar, para o fabrico de pão 

e bebidas alcoólicas como a cerveja e o vinho. Para além disto, produzem metabolitos 

secundários, que são passíveis de serem usados como antibióticos ou vitaminas (Hierro et al., 

2004). Contudo, estes metabolitos também podem ter efeitos prejudiciais.  

Apesar de surgirem nos hibernáculos habitados por morcegos, ocorrem com menor 

frequência do que os fungos e as bactérias (Vanderwolf et al., 2013). 

 

2.5.1.1 PSEUDOGYMNOASCUS PANNORUM (PP) 

Pseudogymnoascus pannorum, é um fungo saprófita, que se encontra amplamente 

distribuído pelas cavernas e solo da América do Norte. É também encontrado com frequência 

na Europa, em hibernáculos, solo, túneis subterrâneos e em guano (Jurado et al., 2010; 

Kubátová et al., 2011).  

Trata-se de um fungo versátil, que apresenta crescimento em regiões com temperaturas 

psicrófilas e mesófilas (Chaturvedi et al., 2018), tendo já sido isolado de solos da Antártida e 

do Ártico.  
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A sua atividade é ótima em locais onde existe abundância de carbono e azoto e é 

tolerante a pH extremo e a compostos químicos (Chaturvedi et al., 2018).  

Ao nível macroscópico, apresentam uma coloração amarelada e textura polvorenta que 

é produzida pelas estruturas esporuladas, os conídios. Estes são pequenos e desenvolvem-se nas 

extremidades dos conidióforos.  

Filogeneticamente, o Pseudogymnoascus pannorum é relativamente semelhante ao 

Pseudogymnoascus destructans, contudo Pp não provoca doença nos morcegos hibernantes. 

Todavia, sabe-se que em casos raros, pode ter atividade patogénica em humanos e cães 

(Chaturvedi et al., 2018), provocando micoses (Chaturvedi et al., 2010), nas unhas e pele 

(Knudsen et al., 2013). 

 

2.5.2 BACTÉRIAS PRESENTES NA SUPERFÍCIE CUTÂNEA DE MORCEGOS 

As bactérias representam uma fonte de recursos de elevado impacto comercial, muitas 

vezes associado à indústria farmacêutica, pois as suas propriedades são comumente usadas na 

produção de antibióticos, antivirais e anti tumorais (Jurado et al., 2010). Na agricultura podem 

ser usadas de forma semelhante aos pesticidas, como agentes de controlo biológico, e outras 

têm capacidade de fixar azoto, o que lhes confere importância ecológica.  

A reprodução é assexuada e geralmente ocorre por divisão binária. Contudo, em casos 

de condições adversas, como escassez de nutrientes, pode ocorrer esporulação, formando-se um 

endósporo, contudo este processo não é frequente. 

Morfologicamente, podem apresentar três formas, apenas visíveis ao microscópio, 

sendo elas: i) cocos, células esféricas; ii) bacilos, em forma de bastonete e iii) espirilos, quando 

as células são espiraladas (Unesp,2012). Todavia, podem existir variações destas formas, 

passando a ser designadas de formas pleomórficas.  

A sua classificação pode ser efetuada de acordo com a especificidade de nutrientes que 

requerem, porém  a divisão é usualmente feita em Gram positivas e Gram negativas (Monteiro, 

2005).  

As bactérias Gram positivas, apresentam uma elevada quantidade de peptidoglicano, 

na sua parede celular, levando a que, aquando da realização da coloração de Gram, adquiram 

uma tonalidade violeta. Contrariamente, as Gram negativas, possuem quantidades baixas de 
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peptidoglicano, o que não lhes permite reter o corante e por isso, apresentam uma coloração 

avermelhada. A parede celular destas bactérias é rica em lipopolissacarídeos, conferindo-lhes 

elevada patogenicidade.  

Na superfície cutânea dos morcegos é frequente encontrar bactérias que normalmente 

não prejudicam o hospedeiro, a não ser que o sistema imunitário deste esteja deprimido 

(Muhldorfer et al., 2011). Contudo, existem outras bactérias, que podem ser transmitidas por 

predadores, capazes de provocar infeções graves nos morcegos, podendo conduzi-los à morte 

(Muhldorfer et al., 2011).  

A presença de bactérias, varia consoante os hibernáculos, pois o seu surgimento está 

associado a fatores como a localização geográficas e tipo de habitats (Winter et al., 2017). 

As bactérias do género Pseudomonas sp., pertencentes à família Pseudomonadaceae, 

são Gram negativas e apresentam forma de bacilo. Na superfície cutânea dos morcegos, surgem 

com frequência bactérias deste género, nomeadamente Pseudomonas fluorescens. Em ensaios 

in vitro, verificou-se que esta bactéria pode ter efeitos inibitórios no crescimento do 

Pseudogymnoascus destructans (Hoyt et al., 2015). Geralmente, esta espécie não é considerada 

patogénica para o Homem (Scales et al., 2014). 

As espécies que englobam o género Serratia sp. podem ser encontradas em diferentes 

habitats, tendo já sido isoladas a partir do solo, água, plantas e animais (Garcia-Fraile et al., 

2014). Sabe-se que algumas delas podem ser reportadas na flora intestinal dos morcegos, 

contudo outras, como Serratia vespertilionis, podem ser isoladas da sua pele, como aconteceu 

num Myotis bechsteinii, num hibernáculo na República Checa (Garcia-Fraile et al., 2014). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 RECOLHA DE AMOSTRAS E ÁREA DE ESTUDO 

Durante a componente prática da dissertação foram efetuadas visitas, nos meses de 

janeiro e fevereiro, a hibernáculos nos distritos de Bragança e Vila Real, que se encontram sob 

vigilância no âmbito de programas de monitorização de populações de morcegos (PIMA). Estas 

saídas de campo decorreram com o apoio de técnicos especializados, e devidamente 

credenciados, do Laboratório de Ecologia Aplicada (LEA/CITAB. Para efetuar o presente 

estudo, foi necessária a atribuição de uma licença específica, concedida pelo Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), para se poder realizar a manipulação de animais 

quando necessário. Todos os procedimentos foram feitos respeitando o conjunto de normas 

legais “Guidelines of European Community Directive 92/43/EEC” 

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

“UNEP/EUROBATS- Agreement on the Conservation of Populations of European Bats” 

(http://www.eurobats.org/). 

Em cada hibernáculo, foram efetuadas zaragatoas da superfície cutânea dos morcegos, 

mais precisamente do focinho, pavilhões auriculares e membranas alares, sendo que estas são 

as regiões do corpo nas quais surgem, com maior frequência, lesões associadas à infeção por 

Pd. 

Tabela 1: 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 
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Durante o processo de amostragem foram utilizados materiais descartáveis (luvas, 

zaragatoa, etc) que eram trocados entre colheitas de amostras. O mesmo foi efetuado nas 

mudanças de hibernáculos, de modo a evitar contaminações cruzadas. 

Alguns parâmetros, foram registados em fichas de campo desenhadas para o efeito, 

nomeadamente: 

a) nome do hibernáculo e suas coordenadas geográficas (sistema UTM WG84); 

b) condições meteorológicas (temperatura e humidade) dentro e fora do hibernáculo; 

c) número total de indivíduos e total de indivíduos por espécie; 

d) espécie, sexo, idade, região do corpo amostrada e presença/ausência de sinais de 

crescimento fúngico.  

As variáveis de temperatura e humidade foram medidas, por profissionais qualificados 

do Laboratório de Ecologia Aplicada, com recurso a uma estação meteorológica portátil Kestrel 

4000 Weather Tracker.  

s 

  

 

Figura 10: Entradas de minas, utilizadas pelos morcegos como hibernáculos, no Concelho de Sabrosa, distrito de 

Vila Real (Fotografias da autora, fevereiro de 2019). 
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De forma a estudar o microbioma presente na pele dos morcegos, foram utilizadas 

zaragatoas de algodão, esterilizadas e descartáveis. Após a retirada do revestimento plástico, 

sempre perto da chama da lamparina, cada zaragatoa foi mergulhada num tubo com solução 

fisiológica. Depois da zaragatoa se encontrar embebida, foi passada, de forma muito cuidadosa, 

na superfície cutânea dos morcegos e novamente mergulhada no tubo, que foi imediatamente 

fechado (com tampa de rosca). O tubo havia sido previamente identificado, com recurso a um 

marcador permanente. Os dados inscritos no tubo foram: o número da amostra, zona do corpo 

de onde foi colhida a amostra, a espécie do morcego e hibernáculo. As amostras foram 

transportadas em mala refrigerada até ao Laboratório de Microbiologia Médica da UTAD, onde 

foram condicionadas a 4ºC, até ao seu processamento. 

 

 
 

Figura 11: Rhinolophus ferrumequinum em hibernação numa mina em Mirandela, distrito de Bragança (Fotografia 

da autora, fevereiro de 2019). 

 

3.2 NORMAS DE BIOSSEGURANÇA 

Os procedimentos práticos, realizados no decorrer deste trabalho, foram efetuados em 

conformidade com as normas de biossegurança da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (Despacho nº15351/2013 do Diário da República, 2ª série -Nº228- 25 de novembro de 
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2013) e com o Código de Boas Práticas de Biossegurança da mesma universidade (Código de 

Boas Práticas de Biossegurança da UTAD, 2014).  

O cumprimento deste conjunto de medidas, regras e ações no laboratório, é de máxima 

importância uma vez que tem como objetivo prevenir e/ou minimizar possíveis riscos, 

associados a agentes biológicos, químicos, físicos e ergonómicos, protegendo o operador, o 

animal, o ambiente e a saúde pública. Desta forma, para o cumprimento das boas práticas 

laboratoriais foram utilizados equipamentos de proteção individual (EPI), nomeadamente o uso 

de luvas e bata, e equipamentos de proteção coletiva (EPC), como a utilização da câmara de 

fluxo laminar. 

3.3 MEIOS DE CULTURA E MÉTODOS DE INOCULAÇÃO  

De forma a isolar e identificar os organismos que constituem a microbiota presente na 

superfície cutânea do morcego, as amostras recolhidas, foram inoculadas em meios de cultura 

apropriados, nomeadamente: i) “Potato Dextrose Agar” (Difco TM) (PDA); ii) “Sabouraud 

Dextrose Agar” (DifcoTM) (SDA) e iii) “Brain Heart Infusion” (BHI) (DifcoTM). 

Todos os meios foram preparados de acordo com as instruções do fabricante, existente 

nos rótulos das embalagens e autoclavados a 121ºC, por 15 minutos. É importante referir todos 

os meios foram sujeitos a uma prova de estufa antes de serem utilizados, com duração de três 

dias, minimizando a existência de possíveis contaminantes. 
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Figura 12: Pesagem, de meio de cultura, na balança analítica, de acordo com as instruções do fabricante 

(Fotografia da autora). 

Cada zaragatoa foi inoculada nos dois meios, sendo que este processo foi efetuado 

sempre à chama do bico de Bünsen, para garantir as condições de esterilidade. As inoculações 

foram feitas em placas de Petri de 90 mm ou de 45 mm de diâmetro, que continham 

respetivamente 20 e 10 mililitros de meio cada. A inoculação da amostra foi feita, com recurso 

a uma ansa, pela técnica de esgotamento. Cada placa foi devidamente identificada no fundo 

com um número de série e a respetiva data de inoculação.  

Após a inoculação, as placas foram colocadas numa incubadora refrigerada, cuja 

temperatura oscilava entre 8ºC e 12ºC, monitorizada duas vezes ao dia.  

Cada zaragatoa, foi inoculada em duas placas, uma por cada meio de cultura, sendo 

estas as placas-mãe. Sempre que se verificou crescimento fúngico/bacteriano nas placas, de 

duas ou mais colónias diferentes, estas foram repicadas para duas novas placas (SDA e PDA), 

constituindo as placas-filha.  

Para preservar culturas puras utilizou-se o “Skim Milk Powder” para as bactérias e 

leveduras e o óleo mineral para fungos filamentosos.  
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3.3.1 “POTATO DEXTROSE AGAR” E “SABOURAUD DEXTROSE AGAR”  

O meio de cultura “Potato Dextrose Agar” (PDA) foi utilizado neste trabalho para o 

crescimento e isolamento de fungos filamentosos e também leveduras. Neste meio, pobre em 

nutrientes, a maioria dos fungos consegue esporular com facilidade. Segundo as instruções dos 

fabricantes, este meio foi armazenado entre 2 e 30ºC e em local seco.  

O “Sabouraud Dextrose Agar” (SDA), é usado como meio de cultura para fungos 

patogénicos e não patogénicos. Este meio é muito utilizado porque permite o crescimento uma 

grande variedade de fungos. Deve ser armazenado de acordo com a informação inscrita no 

rótulo, entre os 2 e 25ºC. 

Importa referir que o pH destes meios deve ser aproximadamente 5.6, sendo que este 

foi medido e ajustado, se necessário, com recurso a ácido clorídrico puro (HCL) ou hidróxido 

de sódio (NaOH) a 10%. 

 

 

Figura 13: Fotografia das embalagens dos meios utilizados, SDA (à esquerda) e PDA (à direita) (Fotografia da 

autora). 

Após a confeção, os meios foram distribuídos em placas de Petri de 90 ou 45 mm de 

diâmetro, na câmara de fluxo laminar onde todo o material utilizado (luvas, placas, pipetas 

graduadas e lamparina) para o processo foi esterilizado previamente com luz ultravioleta (UV), 

durante 30 minutos.  
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As placas de 90 mm foram utilizadas para a inoculação primária das zaragatoas e as 

placas de 45 mm foram usadas para repicar as colónias originais. Para além disto, o usos destas 

placas de menor dimensão permitiu reduzir custos, resíduos de plástico e poupar espaço. Em 

algumas destas placas mais pequenas, foi colocado sobre o meio o papel de celofane já 

previamente esterilizado em 180 ºC, durante 3 horas. Após a colocação do celofane as culturas 

puras foram repicadas para estas placas. Este passo permitiu uma fácil remoção das culturas 

microbianas para os microtubos utilizados na extração de DNA, além disso permitiu diminuir 

possíveis contaminantes devido ao arrastamento de meio de cultura. 

 

3.3.2 “BRAIN HEART INFUSION” (BHI) 

O BHI (“Brain Heart Infusion”) é um meio rico em nutrientes, tais como azoto e 

carbono, é utilizado como meio de crescimento para diferentes tipos de microrganismos cujo 

crescimento requer condições mais exigentes. Este meio pode ser utilizado na forma de caldo 

ou com agar, em placas de Petri.  

Neste trabalho, o BHI foi utilizado para verificar se existia crescimento de 

Pseudogymnoascus destructans a partir das zaragatoas sobre as quais existiam suspeitas que 

pudessem conter o fungo e também de bactérias mais exigentes. Este meio é muito rico em 

nutrientes e por isso é adequado para a cultura de uma grande diversidade de microrganismos, 

nomeadamente fungos. Para além disso a infusão cérebro-coração parece ser eficaz na 

promoção do crescimento de agentes patogénicos. 

Inicialmente foi feito BHI em caldo para avaliar se existia ou não crescimento 

microbiano, observável por turvação do mesmo e por confeção de lâmina microscópicas 

coradas.  

O meio foi devidamente preparado, de acordo com as indicações do fabricante, e por 

cada tubo foram distribuídos 7 ml de meio de cultura, que foram sujeitos a uma prova de estufa 

de 48 horas a 35ºC. Após este período, foram inoculadas duas gotas de solução fisiológica do 

tubo onde estavam embebidas as zaragatoas, no meio de BHI.  

Após ter-se verificado crescimento microbiano, em meio líquido, foi feita a passagem 

de duas gotas da cultura para placas de 45 mm que continham meio sólido (BHI com agar). 

Estas placas também foram submetidas previamente a prova de estufa.  
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3.3.3 “SKIM MILK POWDER” 

De modo a conservar as bactérias e leveduras isoladas no decorrer deste trabalho, foi 

usado o “Skim Milk Powder”. Após a preparação deste meio foi armazenado, em criotubos, a 

4 ºC. 

Quando os microrganismos foram colocados neste meio, as culturas foram 

armazenadas a -20 ºC, conferindo às colónias uma viabilidade provável de um ano. Contudo, 

autores afirmam que as culturas podem ser conservadas, durante longos períodos, a -70 ºC, 

sendo o “skim milk” um bom crioprotetor (Brandão et al., 2013). 

 

3.3.4  ÓLEO MINERAL 

Para preservar as culturas puras de fungos filamentosos foi utilizado o óleo mineral, 

derramado sobre a superfície da cultura em tubo. Segundo alguns autores este método impede 

que ocorram contaminações nas culturas e mantém a viabilidade do fungo por longos períodos. 

Apesar de ser uma técnica simples, requer algum cuidado por parte do utilizador uma vez que 

os tubos devem ser armazenados na vertical e devem ser vigiados periodicamente para se 

perceber deve ser acrescentado, ou não, mais óleo.  

O óleo mineral foi autoclavado durante 15 minutos a 121ºC e, posteriormente, foi 

adicionado ao criotubo onde se encontrava a cultura, que deveria ficar submersa 

aproximadamente 1 centímetro.  

 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS 

De modo a proceder à identificação, de diferentes microrganismos obtidos das culturas 

derivadas das zaragatoas, isoladas da superfície cutânea dos morcegos, foram utilizadas 

diferentes técnicas, nomeadamente colorações distintas. Este processo, facilita a decisão de que 

técnicas de Biologia Molecular devemos usar, a avaliação da pureza da cultura e permite ainda 

uma caracterização morfológica do microrganismo. 
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Todas as placas com isolados foram fotografadas, bem como as lâminas observadas 

ao microscópio ótico composto (MOC), permitindo uma análise mais fácil a curto e médio 

prazo, e ainda a criação de um registo.  

 

3.4.1 OBSERVAÇÃO MACROSCÓPICA DAS CULTURAS 

Numa fase preliminar de análise das culturas, foi efetuada uma observação a olho nu 

durante a qual foram registadas características importantes das culturas, tais como, a cor, o 

bordo e o aspeto macroscópico geral. Este passo foi muito importante no decorrer deste trabalho 

pois permitiu selecionar, de forma criteriosa, quais as culturas que deveriam ser sujeitas a 

processos microscópicos, permitindo assim uma maior gestão de recursos.  

Posteriormente, as culturas foram observadas à lupa, de modo a observar com maior 

detalhe as suas características. 

No final destas observações, e caso as culturas fossem puras, ou existissem dúvidas 

quanto à sua pureza, eram aplicadas a técnicas microscópicas, como a coloração de lactofenol 

com azul de algodão (para os fungos) e a coloração de Gram, (para as bactérias). 

 

3.4.2 OBSERVAÇÃO MICROSCÓPICA DAS CULTURAS  

3.4.2.1 COLORAÇÃO DE LACTOFENOL COM AZUL DE ALGODÃO 

Os fungos filamentosos foram observados macroscopicamente com recurso a uma lupa 

com luz iluminante (M1B WILD LEITZ® 404234). Contudo, para uma análise mais precisa, e 

possivelmente identificação do fungo, foi efetuada a observação microscópica por meio da 

coloração de lactofenol com azul de algodão.  
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Figura 14: Fotografia do material necessário à execução da técnica de coloração de lactofenol com azul de algodão 

(Fotografia da autora). 

As placas com fungo isolado, foram abertas de forma cuidadosa, sempre junto à chama 

do bico de Bünsen. Seguidamente, com uma tira de fita cola recolheu-se uma porção do micélio 

do fungo filamentoso, que posteriormente foi estendida e fixada em cima de uma lâmina, que 

havia sido previamente identificada e preparada com uma gota do corante no centro. 

As lâminas foram observadas ao MOC (HM-LUX®OLYMPUS C011, com oculares 

CWHK10X-T/18L).  

 

3.4.2.2 COLORAÇÃO SIMPLES COM AZUL DE METILENO 

Foram feitas observações dos microrganismos isolados ao microscópio ótico 

composto, com recurso à coloração com azul de metileno. Para este efeito, foi colocada, com 

auxílio de uma pipeta de Pasteur, uma gota de tampão PBS (solução salina tamponada com 

fosfatos), no centro de uma lâmina devidamente identificada. Após a devida esterilização da 

ansa, foram recolhidas algumas colónias, da cultura em estudo, e colocadas sobre a lâmina.  

Nesta técnica, utilizou-se o tampão PBS, pois não forma cristais após a secagem, o que 

facilita a observação microscópica. Por este facto, o uso deste tampão é preferível relativamente 

à solução fisiológica ou da água ultrapura. 
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Para observação de leveduras foi efetuada a coloração simples com azul de metileno 

que consiste em: 

• Identificação da lâmina e desenho de um círculo, com lápis vermelho/azul 

indicado para o efeito; 

• Do lado oposto ao círculo foi colocada, com auxílio de uma pipeta de Pasteur, 

uma gota de tampão PBS; 

• Com recurso à ansa, devidamente esterilizada, foi feita a recolha de colónias e 

posterior colocação destas na lâmina; 

• Fixação das leveduras à chama, e, seguida da colocação de azul de metileno 

sobre a lâmina durante 3 a 5 minutos; 

• Lavagem da lâmina com água destilada, de modo a retirar o excesso de corante; 

• Colocação da lâmina entre duas folhas de papel para secar;  

• Por fim, as lâminas foram observadas ao microscópico, usando a objetiva de 

100X, com recurso a óleo de imersão.  

 

3.4.2.3 COLORAÇÃO DE GRAM 

Neste estudo, a coloração de Gram foi essencial não só para perceber a morfologia, 

mas também a constituição da membrana das bactérias estudadas, permitindo a diferenciação 

entre bactérias Gram positivas ou Gram negativas, mas também para verificar se a cultura 

analisada se encontrava pura ou continha mais do que um tipo de microrganismo.  

Para a executar a preparação da colónia, efetuou-se o seguinte procedimento: 

• numa lâmina, devidamente identificada, desenhou-se um círculo, com lápis 

vermelho, e do lado oposto foi colocada uma gota de tampão PBS com auxílio 

de uma pipeta de Pasteur; 

• Seguidamente, foi feita a esterilização da ansa e recolha de uma pequena 

porção da cultura que foi colocada em cima da gota de PBS; 

• Após a execução destes passos, a cultura foi fixada pelo calor usando a chama 

do bico de Bünsen. Cobriu-se a lâmina com azul de metileno, durante um 

minuto e que depois foi lavada com água destilada; 
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• De seguida, colocou-se o lugol (mordente), durante 30 segundos, seguindo-se 

lavagens com álcool e depois com água destilada; 

• Por fim, foi utilizado o vermelho neutro durante 1 a 2 minutos seguindo-se 

outra lavagem com água destilada; 

• A lâmina foi colocada entre duas folhas de papel para secar e as bactérias foram 

observadas ao MOC, na objetiva de 100x com recurso ao óleo de emersão.  

Quando examinadas ao microscópio, era possível observar a morfologia do 

microrganismo e também a coloração pelo método de Gram, sendo que as bactérias que 

apresentavam tonalidade roxa/azul são designadas de bactérias Gram positivas uma vez que 

coram com o violeta de metilo. Isto significa que estes microrganismos não perdem a sua cor, 

quando sujeitas à descoloração com álcool, devido à elevada quantidade de peptidoglicano que 

se encontra na sua parede celular. Por oposição, as bactérias coradas de vermelho são Gram 

negativas, pois são incapazes de reter o corante azul de metileno e, quando observadas ao 

microscópio exibem a cor do corante de contraste, o vermelho neutro.  

 

 

3.5 TESTES DE ANTAGONISMO 

Os testes de antagonismo foram efetuados com as culturas puras obtidas de 

microrganismos isolados da superfície cutânea dos morcegos.  

A metodologia utilizada para a realização dos testes de antagonismo teve por base os 

métodos descritos no estudo de Micalizzi et al. (2017), porém com algumas alterações.  

No trabalho científico mencionado, foram inoculadas bactérias potencialmente 

antagonistas 3 dias após a inoculação de Pseudogymnoascus destructans, enquanto no presente 

estudo as bactérias, leveduras e fungos foram inoculados no mesmo dia que Pd, o que permitiu 

um melhor acompanhamento das culturas inoculadas, uma vez que os tempos de crescimento 

diferem entre microrganismos. 

Todo o procedimento foi efetuado na câmara de fluxo laminar, e o material usado para 

o procedimento foi sujeito a radiação UV durante 30 minutos, procurando desta forma 

minimizar possíveis contaminações.  
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Inicialmente, foram feitos dois testes de antagonismo, por cada cultura em estudo 

utilizando meio de PDA, e ainda um controlo, que apenas tinham Pd inoculado, o que permitiu 

não só validar o procedimento experimental, observar o crescimento de Pd mas também 

comparar os crescimentos ocorridos. As placas foram armazenadas numa incubadora, cujas 

temperaturas foram monitorizadas, durante 14 dias. No final deste período procedeu-se à análise 

das placas. 

 

  

 

Figura 15: Fotografias da realização de testes de antagonismo: a) e b) inoculação de microrganismos, na câmara 

de fluxo laminar e junto à chama de lamparina (Fotografia da autora). 

Posteriormente, e por razões logísticas, foi testado um método diferente para os testes 

de antagonismo em fungos. Este consistia em traçar uma linha na vertical, no centro da placa, 

na qual se fez inoculação de Pd, de culturas previamente isoladas de trabalhos anteriores, e 

inocular o fungo lateralmente a essa linha, como se encontra representado na Figura 16. Esta 

adaptação permitiu não só poupar material laboratorial, mas também analisar em duplicado o 

ensaio.  

  

a b 

a b 
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Figura 16: Esquema representativo da técnica experimental adotada para efetuar testes de antagonismo. A linha 

azul tracejada representa a inoculação de Pseudogymnoasus destructans, e os círculos laranja os locais 

de inoculação de outros microrganismos isolados da superfície cutânea dos morcegos. 

Aquando da análise das placas, foram tiradas fotografias daquelas que apresentavam 

sinais de atividade antagonista e foi atribuída uma classificação correspondente ao nível de 

antagonismo observada: i) insignificante (=0), quando não eram evidentes sinais de inibição do 

crescimento do Pseudogymnoascus destructans, ii) considerável (=1), quando a inibição foi 

inferior a 50% e iii) completa (=2), quando a percentagem era superior a 50%.  

 

 

3.6 IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DOS MICRORGANISMOS 

ISOLADOS 

No presente estudo as técnicas baseadas na Biologia Molecular foram muito úteis na 

medida em que possibilitam o estudo das relações filogenéticas entre diferentes isolados de Pd 

provenientes de distintas áreas do globo, o que poderá permitir uma melhor compreensão não 

só da biologia do fungo, como também da sua epidemiologia. 

 

3.6.1 EXTRAÇÃO DE DNA DAS AMOSTRAS 

Sempre que foi obtida uma cultura pura foram feitos testes de antagonismo para 

verificar a capacidade do isolado de inibir o crescimento de Pd. Quando a inibição foi 

significativa a cultura era selecionada para identificação molecular.  



75 

Desta forma, para facilitar a remoção da cultura pura, e para minimizar a porção de 

meio que seria arrastado para o criotubo, foi colocado celofane nas placas de Petri pequenas 

(45 mm), como anteriormente referido. Este procedimento aplicou-se apenas aos fungos 

filamentosos. 

As placas foram incubadas numa estufa com refrigeração, a uma temperatura entre os 

8-12ºC. Quando as culturas exibiram crescimento significativo procedeu-se à preparação das 

culturas para a extração de DNA. 

Para tal, foi feita a abertura das placas, à chama, e uma porção da cultura foi raspada 

para dentro de um microtubo de 1,5 ml previamente identificado. A extração de DNA foi 

efetuada de acordo com dois protocolos diferentes, anteriormente otimizados. Um dos 

protocolos foi utilizado para a extração de fungos filamentosos e leveduriformes e outro para 

bactérias.  

 

 

3.7 DNA FINGERPRINTING 

O “primer” utilizado foi M13 (5´-GAGGGTGGCGGTTCT-3`) (Meyer et al.,1999) 

pois este permite uma discriminação significativa entre bandas.  

Dada a impossibilidade económica de sequenciar os elevados isolados (n=135) obtidos 

a partir da superfície cutânea dos morcegos, houve a necessidade de efetuar uma seleção prévia. 

Esta seleção teve por base a realização prévia de técnicas de DNA Fingerprinting que permite 

a comparação de amostras de DNA através da análise de padrões que são obtidos com recurso 

a um “primer”. Estes padrões funcionam como um “código de barras genético” que é 

característico de cada espécie. 

 

3.7.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA A PCR- PRIMER M13 

Após o processo de extração, efetuou-se a medição da concentração de DNA presente 

em cada amostra, com recurso a um espetrofotómetro (MULTISKAN GO ™).  
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Este passo permitiu ajustar a quantidade de solução de trabalho a utilizar na PCR, uma 

vez que foi necessário efetuar diluições de algumas amostras, em água ultrapura esterilizada, 

de modo a que a concentração de DNA estivesse compreendida entre 6 a 8 ng/µl. Assim, de 

acordo com a diluição que se pretendia fazer da amostra foram adicionadas as correspondentes 

quantidades de solução de trabalho e de água ultrapura esterilizada. 

As amostras que apresentavam uma concentração de DNA baixa não foram sujeitas a 

diluição, e como tal foram utilizadas na sua forma pura.  

 

3.7.2 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) – PRIMER M13 

A execução da PCR utilizou o “primer” M13 (5´-GAGGGTGGCGGTTCT-3`) que 

permitiu a obtenção de várias bandas, mostrando padrões característicos da estirpe em análise. 

Nesta etapa, para um volume total de 20µl por tubo de PCR foram adicionados: 

• 10 µl Master Mix 2x MyTaq ™ HS Mix (BIOLINE); 

• 2 µl de “primer” M13; 

• 8 µl de DNA extraído da amostra. 

Para proceder à execução da técnica utilizou-se o mesmo termociclador, no qual foram 

predefinidas as condições da PCR, que se encontram descritas na Tabela 2, tendo sido iguais 

para fungos filamentosos, fungos leveduriformes e bactérias.  

 

Tabela 2: Condições da PCR para fungos filamentosos, leveduriformes e bactérias para a técnica de DNA 

Fingerprinting com o “primer” M13 

Fungos Filamentosos, Fungos Leveduriformes e Bactérias 

Fase da amplificação Temperatura (ºC) Tempo Número de Ciclos 

Desnaturação inicial 94 5 min 1 

Desnaturação 

Hibridação 

Elongação 

94 

50 

72 

1 min 

1 min 

1 min 

34 

Elongação Final 72 7 min 1 

Pausa 8 ∞ 1 
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3.7.3 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE – DNA FINGERPRINTING 

(PRIMER M13) 

Nesta técnica foram feitos géis de agarose a 1,5% (peso/volume), tendo sido utilizada 

uma balança analítica para pesar 1,5g de agarose (SeaKem® LE Agarose) (Lanza®). 

Seguidamente, colocou-se a agarose num Erlenmeyer; Com auxílio de uma proveta foram 

medidos 100 ml de TE (concentração de 0,5X), que se adicionaram à agarose, mexendo com 

movimentos suaves. A solução foi aquecida no microndas cerca de 3 minutos até que a agarose 

ficasse completamente dissolvida e, posteriormente, foi adicionado, 1µl do corante RedSafe™ 

(“Nucleic Acid Staining Solution”), misturando ligeiramente até a solução ficar homogénea. O 

processo de secagem do gel foi igual ao que se encontra descrito anteriormente.  

Para a corrida do gel foi depositado no primeiro poço 4 µl de marcador e nos restantes 

as amostras, nas quais se misturou 4 µl de Loading buffer (Thermo Scientific ® 6X DNA 

“Loading Dye”). A eletroforese foi efetuada nas condições de 70 V (voltagem) e 400 mA 

(amperagem) durante 120 minutos.  

 

 

3.8 AMPLIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS RESULTANTES DE DNA 

FINGERPRINTING 

3.8.1 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

A PCR (Reação em Cadeia de Polimerase) é uma técnica rápida e eficaz, porém requer 

precisão por parte do investigador. À semelhança de outros estudos, tais como Paiva-Cardoso 

et al. (2014), foi efetuada a análise da sequenciação dos produtos obtidos da PCR de forma a 

se proceder à identificação dos isolados.  

Para um volume total de 10 µl em cada tubo de PCR foram adicionados:  

• 5 µl de Master Mix 2x MyTaq ™ HS Mix (BIOLINE); 

• 0,5 µl de Forward “primer”; 

• 0,5 µl de Reverse “primer”; 

• 4 µl de DNA extraído da amostra. 
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Para proceder à execução da técnica utilizou-se um termociclador (T100 ™ Thermal 

Cycler BIORAD®), no qual foram definidas as condições da PCR para fungos filamentosos, 

fungos leveduriformes e bactérias, que se encontram descritas nas tabelas 3,4 e 5. 

 

Tabela 3: Condições da PCR para fungos filamentosos (Adaptado de Sousa, 2019). 

  

Fungos filamentosos 

Fase da amplificação Temperatura (ºC) Tempo Número de Ciclos 

Desnaturação inicial 95  2 min 1 

Desnaturação 

Hibridação 

Polimerização 

95  

50  

72  

30 s 

30 s 

1 min 

35 

Polimerização Final 72  90 s 1 

Pausa 4  ∞ 1 
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Tabela 4: Condições da PCR para fungos leveduriformes (Adaptado de Sousa, 2019). 

 

Tabela 5: Condições da PCR para bactérias (Adaptado de Sousa, 2019). 

 

Para as amplificações dos produtos da PCR foram utilizados quatro “primers”, sendo 

eles LR6 e ITS5 para fungos, e 27F e 1492R para bactérias, que amplificam a região do gene 

16S, do rDNA das bactérias e as regiões ITS do rDNA dos fungos. 

  

Fungos leveduriformes   

Fase da amplificação Temperatura (ºC) Tempo Número de Ciclos 

Desnaturação inicial 95 2 min 1 

Desnaturação 

Hibridação 

Polimerização 

95 

50 

72 

30 s 

30 s 

1 min 

35 

Polimerização Final 72 90 s 1 

Pausa 4 ∞ 1 

Bactérias 

Fase da amplificação Temperatura (ºC) Tempo Número de Ciclos 

Desnaturação inicial 95 3 min 1 

Desnaturação 

Hibridação 

Polimerização 

95 

54 

72 

30 s 

30 s 

2 min 

34 

Polimerização Final 72 90 s 1 

Pausa 4 ∞ 1 
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Tabela 6: Sequências e pares de bases dos “primers” usados para fungos e bactérias 

primer Sequência do primer 

bp 

(Pares de 

bases) 

Referência 

LR6 5’- CGC CAG TTC TGC TTA CC-3’ 16 
Kvitt et al., 

2008 

ITS5 5′- GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G-3′ 21 
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 

 

3.8.2 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

Após execução dos protocolos de extração de DNA e da Reação da Cadeia da 

Polimerase (PCR), foram realizadas eletroforeses, em géis de agarose a 1% (peso/volume). 

Para a preparação do gel, utilizou-se uma balança analítica para pesar a quantidade de 

agarose (SeaKem® LE Agarose) (Lanza®) necessária. Seguidamente, colocou-se a agarose num 

Erlenmeyer e com auxílio de uma proveta foi medido o volume de TE 0,5X, que se adicionou 

à agarose mexendo com movimentos suaves. A solução foi aquecida, no microondas, durante 

alguns segundos até que a agarose ficasse completamente dissolvida e, posteriormente, foram 

adicionados, 2 µl do corante RedSafe™ (Nucleic Acid Staining Solution), misturando 

ligeiramente até a solução ficar homogénea.  

A solução foi vertida no suporte e de seguida colocou-se o pente pretendido. O gel foi 

deixado, cerca de 25 minutos, à temperatura ambiente sempre coberto com folha de alumínio 

para impedir que a luz degradasse o corante. Por fim, o gel foi colocado no frigorífico, durante 

5 minutos.  

Após o período de meia hora, o pente foi retirado com muito cuidado, o gel foi 

removido do suporte e colocado numa tina de eletroforese, de modo a ficar completamente 

submerso pelo tampão TBE 0,5%.  



81 

Nos poços do gel colocara-se 2,5 µl de DNA e 2µl de Loading Buffer (Thermo Scientific 

® 6X DNA Loading Dye), sendo que este permite que o DNA precipite nos poços do gel, o que 

facilita a observação da deslocação das amostras durante a corrida devido à sua cor azul forte. 

As amostras foram depositadas nos poços e efetuou-se a eletroforese nas condições de 90V 

(voltagem) e 400A (amperagem), durante 30 minutos.  

No final da eletroforese, o gel foi retirado cuidadosamente do suporte e da tina e 

colocado no visualizador de géis (Gel Doc ™ EZ Imager BIO RAD) para se observar as bandas 

com o auxílio do software Image Lab ™ Software (BIO RAD). 

 

 

3.9 PURIFICAÇÃO DE DNA E SEQUENCIAÇÃO 

Após a PCR e as corridas de eletroforese em gel de agarose, procedeu-se à purificação 

de DNA das amostras nas quais se verificou a presença de bandas após a amplificação. Para tal, 

recorreu-se ao Kit NucleoSpin ® Gel and PCR Clean-up, Macherey-Nagel e colunas de 

purificação HiBind ® DNA Mini columns, Omega Bio-tek.  

Os produtos obtidos foram enviados para sequenciação na empresa STABvida®, 

localizada em Lisboa (Campus FCT UNL Edifício Departamental de Química, Laboratórios 

007 e 009, 2825-516 Caparica-Portugal), de onde se obtiveram sequências que foram 

analisadas, e corrigidas, com recurso ao programa BioEdit v7.05.3, submetidas numa base de 

dados por BLAST® (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov), alinhadas com sequências depositadas no 

“GenBank” (www.ncbi.nlm.nih.gov). A análise e a elaboração das árvores filogenéticas, foram 

feitas com o programa MEGA6, com o melhor modelo, T92+G, sugerido pelo programa.  

Sempre que possível, as sequências foram alinhadas com as respetivas “Type strains” 

de fungos e bactérias, disponíveis no MycoBank (www.mycobank.org). Todas as sequências 

foram alinhadas por ClustalW e com recurso ao MAFT. 

A árvore filogenética foi construída com recurso ao software MEGA6, tendo esta sido 

baseada no modelo “General Time Reversible”. Foi utilizada uma distribuição Gamma discreta 

para modelar diferenças de taxa evolutiva entre locais (5 categorias (+ G, parâmetro = 1.2321)). 

A árvore apresenta-se desenhada em escala, com os comprimentos dos ramos medidos no 

número de substituições por local. 
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3.10 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

Os dados relativos aos animais amostrados foram compilados em Excel (versão 2013, 

Microsoft® e, posteriormente, exportados para o programa JMP® 11.0.0 (2013 SAS Institute 

Inc), com o qual se realizou a análise estatística. O programa estatístico JMP® 11.0.0 foi 

utilizado para a variável espécie de morcego amostrado e também para género /espécie isolado 

da superfície cutânea dos morcegos, por local, nos anos de 2018 e 2019. 

Foi realizado um gráfico circular, com recurso a ferramentas do Excel, de modo a 

avaliar de forma descritiva a distribuição de espécies amostradas no ano de 2019. Todas as 

variáveis apresentadas estão expressas em percentagem.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ESPÉCIES DE MORCEGOS AMOSTRADAS E ÁREA DE ESTUDO 

No decorrer da componente laboratorial foram analisadas amostras colhidas da 

superfície cutânea dos morcegos no ano de 2018, provenientes de 11 abrigos diferentes e que 

foram gentilmente cedidas para a execução do presente trabalho, e também amostras colhidas 

pela autora no ano de 2019, a partir de 18 abrigos. As informações relativas às amostras 

colhidas, nomeadamente concelho, localidade, local, coordenadas de GPS e tipo de hibernáculo 

encontram-se detalhadas nas Tabelas 7 e 8 (Anexo II).  

A maioria dos abrigos amostrados foram minas, sendo grande parte delas antigas 

explorações de minério. 

No distrito de Bragança foram visitados 12 abrigos, tendo sido amostrados 35 animais 

naquela região. No distrito de Vila Real a amostragem foi menor, constituída por cerca de 12, 

indivíduos residentes em 6 hibernáculos, todos eles no concelho de Sabrosa.  

Assim, no ano de 2019, foram recolhidas amostras de 47 morcegos de 7 espécies 

diferentes, sendo Rhinolophus ferrumequinum mais frequentemente amostrada (49%), o que 

permite concluir que esta espécie tem uma elevada incidência na região transmontana. Em 

oposição, Myotis daubentonii (2%), Rhinolophus euryale (2%) e Pipistrellus pipistrellus (2%) 

foram menos observados. 

Durante estas visitas foram sinalizados dois animais, um em Mirandela (MRN XIV) e 

outro em Coelhoso (MC5), que apresentavam lesões cutâneas suspeitas de infeção por P. 

destructans.  
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Figura 17: Distribuição de espécies amostradas durante as saídas de campo efetuadas em 2019 

 

Dos 47 animais amostrados foram recolhidas amostras correspondentes a 64 

zaragatoas: 39 das membranas alares, 23 de focinhos e 2 dos pavilhões auriculares. Foi mais 

difícil recolher amostras dos focinhos e pavilhões auriculares, sem os manipular, devido à 

altitude a que alguns animais se encontravam. 

Tabela 7: Frequências de distribuição dos animais amostrados, por família, espécie e local, nos anos de 2018 e 

2019 

Família Espécie Local n % 95%IC 

Miniopteridae 

(Bonaparte,1837) 

Miniopterus 

schreibersii 

 

Vila Flor 4 5,7 1,6-14,0 

Rhinolophus 

(Gray,1821) 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

SBR XI; SBR XII; SBR II e 

III; VF II; VF IV; 

MRNXVII; MRN XIV; 

MRN V; ALJ I; CA XIX; 

Galeria do Pilar; Galeria 

Grande Rio; Galeria 4; 

Galeria 2; Campo de 

Víboras; MC5; MC25; SBR 

II e III; SBR XIV; SBR 

VII; MRN VIII; MRN V; 

MRN IV; MRN XIV 

37 52,9 40,6-64,9 

Rhinolophus ALJ I; Galeria do Pilar; 

Galeria Grande Rio; Galeria 

19 27,1 18,12-38,54 

49%
34%

2% 2%2% 4% 7%

DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES AMOSTRADAS NO ANO 
DE 2019

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Pipistrellus pipistrellus

Myotis daubentonii

Rhinolophus euryale

Myotis escalerai

Miniopterus schereibersi
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hipposideros 2; Campo de Víboras; 

MC5; MC7; SBR XI; SBR 

VIII; MRN V 

Rhinolophus 

euryale 
Vila Flor 1 1,4 0,25-7,66 

Vespertilionidae 

(Gray, 1821) 

Myotis blythii Galeria do Pilar 1 1,4 0,25-7,66 

Myotis 

daubentonii 
Galeria do Pilar; SBR XIV 3 4,3 1,47-11.86 

Myotis 

emarginatus 
Galeria do Pilar 1 1,4 0,25-7,66 

Myotis myotis SBR XII 1 1,4 0,25-7,66 

Myotis 

escalerai 
MC7; SBR IV 2 2,9 0,79-9,83 

Pipistrellus 

pipistrellus 
Galeria 4 1 1,4 0,25-7,66 

 

Tabela 8: Dados referentes aos animais amostrados no ano de 2019. 

Concelho Espécie Sexo Idade 
Condição 

Corporal 

Zona do Corpo 

Amostrada 

Vimioso 

Rhinolophus hipposideros NI. Adulto Boa Asa 

Rhinolophus hipposideros NI. Adulto Boa Asa 

Rhinolophus hipposideros NI. Adulto Boa Asa 

Rhinolophus hipposideros NI Adulto Boa Asa e Orelha 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum  NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa 
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Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa 
Asa, Focinho e 

Orelha 

Pipistrellus pipistrellus NI Adulto Boa Focinho 

Bragança 

Rhinolophus hipposideros  NI. Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus hipposideros NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus hipposideros  NI. Adulto Boa Asa 

Rhinolophus hipposideros NI. Adulto Boa Asa 

Rhinolophus hipposideros NI. Adulto Boa Asa 

Rhinolophus hipposideros NI. Adulto Boa Asa 

Rhinolophus ferrumequinum  NI. Adulto Moderada Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Myotis escalerai  NI Adulto Boa Focinho 

Sabrosa 

Rhinolophus ferrumequinum  NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa 

Myotis daubentonii NI. Adulto Boa Focinho 
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Rhinolophus hipposideros NI. Adulto Boa Asa 

Rhinolophus hipposideros NI. Adulto Boa Asa 

Myotis escalerai NI Adulto Boa Focinho 

Rhinolophus hipposideros NI. Adulto Boa Focinho 

Rhinolophus hipposideros NI. Adulto Boa Focinho 

Mirandela 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa e Focinho 

Rhinolophus ferrumequinum  NI. Adulto Boa Asa 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa 

Rhinolophus ferrumequinum NI Adulto Boa Asa 

Rhinolophus ferrumequinum NI. Adulto Moderada Asa e Focinho 

Rhinolophus hipposideros NI Adulto Boa Asa 

Vila Flor 

Miniopterus schereibersi  NI. Adulto Boa Asa 

Miniopterus schereibersi NI. Adulto Boa Asa 

Miniopterus schereibersi NI. Adulto Boa Asa 

Rhinolophus euryale NI. Adulto Boa Focinho 

NI. = Não identificado 

Dos animais amostrados apenas dois, localizados em Coelhoso e Mirandela (distrito 

de Bragança), tinham condição corporal moderada, pois apresentavam manchas brancas, com 

alguns milímetros na superfície cutânea. Os restantes 44 morcegos apresentavam boa condição 

corporal, com ausência observável de colonização por fungos ou outras lesões. Todos os 

animais analisados neste estudo eram adultos.  

Relativamente às condições de temperatura e humidade dos hibernáculos, a mina que 

apresentou temperatura mais baixa foi MC5, no concelho de Bragança, com 8,1 ºC, e aquela 

onde se verificou temperatura mais alta (16 ºC), foi MRN XIV, no concelho de Mirandela. O 
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valor mais baixo de humidade foi verificado na Galeria 4 (50,3%), inserida no complexo 

mineiro de Santo Adrião, concelho de Vimioso e o mais elevado, SBR IV com uma 

percentagem de humidade de 91,5%. 

Tabela 9: Valores de temperatura e humidade, dos hibernáculos amostrados em 2019. 

Distrito Concelho Código do Local 

Amostrado 

Tipo de 

Abrigo 

Temperatura 

Interior (ºC) 

Humidade 

Interior (%) 

Bragança Vimioso Galeria Grande Rio Mina 8,5 56,6 

Bragança Vimioso Galeria 4 Mina 10,9 50,3 

Bragança Vimioso Galeria 2 Mina 15,1 56,5 

Bragança Vimioso Campo de Víboras Mina 16 77,3 

Bragança Bragança MC5 Mina 9,4 86,9 

Bragança Bragança MC25 Mina 8,1 82,9 

Bragança Bragança MC7 Mina 9,2 80,9 

Vila Real Sabrosa SBR II e III Mina 12,2 84,8 

Vila Real Sabrosa SBR XIV Mina 10,9 70,8 

Vila Real Sabrosa SBR XI Mina 13,8 84,3 

Vila Real Sabrosa SBR VIII Mina 13,6 86,6 

Vila Real Sabrosa SBR VII Mina 10,4 79,4 

Vila Real Sabrosa SBR IV Mina 12,9 91,5 

Bragança Mirandela MRN VIII Mina 8,2 67,5 

Bragança Mirandela MRN V Mina 10,3 71,9 

Bragança Mirandela MRN IV Mina 9,5 61,9 

Bragança Mirandela MRN XIV Mina 16 78,3 

Bragança Vila Flor VF II Mina 12,3 68 
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Não foi possível estabelecer uma relação entre as condições ambientais dos 

hibernáculos e o isolamento de P. destructans, uma vez que este não se verificou. Porém, nos 

Estados Unidos da América foi notado que as maiores taxas de mortalidade ocorrem em 

minas/cavernas onde as temperaturas são muito baixas (Cryan et al., 2010), e a humidade mais 

elevada, sendo que as condições existentes nestes locais funcionam como um microclima, 

fundamental para o desenvolvimento do fungo (Knused et al., 2013). 

Acresce que também não foi verificada uma relação entre o número de animais 

amostrados, por hibernáculo, e os baixos níveis de temperaturas ou humidade dos mesmos. 

Todavia, nas minas onde as temperaturas se encontravam elevadas, como em Campo de Víboras 

(16 ºC) e Galeria 2 (15,1 ºC), presença de animais nestes locais foi menor, o que se refletiu num 

menor número de amostras recolhidas. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS FUNGOS ISOLADOS 

A monitorização do crescimento microbiano nas placas inoculadas foi feita com 

frequência, de modo a vigiar o crescimento de colónias e efetuar repicagens, caso necessário, 

uma vez que o tempo de crescimento das culturas é variável consoante o tipo de microrganismo.  

Para a realização deste trabalho, foram também analisadas 37 amostras obtidas no ano 

de 2018 tendo em 4 delas (10,8%), não se verificado crescimento fúngico, e/ou bacteriano. Para 

além disso, após as observações ao microscópio, 19 culturas foram consideradas como mistas, 

uma vez que apresentavam crescimento de duas ou mais estirpes fúngicas, das quais não foi 

possível obter isolados.  

Neste estudo, e apesar de terem sido amostradas duas zaragatoas de superfície cutânea 

de morcego, onde foi observado um crescimento fúngico branco, não se obtiveram culturas de 

Pseudogymnoascus destructans. 

Após a análise dos resultados verificou-se que o fungo que foi isolado com maior 

frequência foi Penicillium sp., como por exemplo, Penicillium lusitanum. Este género também 

foi mais frequentemente foi identificado, aquando da análise microscópica, devido às suas 

estruturas características em formato de pincel. As espécies pertencentes a este género, 

encontram-se relativamente bem estudadas, e apresentam vasta distribuição surgindo nos mais 
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diversos locais (Visagie et al., 2014). Apesar de alguns deles serem utilizados nas indústrias 

alimentar e farmacêutica, existem outras estirpes que apresentam potencial patogénico para o 

Homem que podem provocar pneumonias e lesões cutâneas (Mazaro et al., 2007). 

Foram ainda obtidos isolados de Clasdosporium spp.. As espécies deste género 

destacam-se muitas vezes pela coloração verde escuro das suas colónias e, quando observado 

ao microscópio, pelos esporos, como descrito em Torres et al. (2017). A dispersão deste fungo 

também é considerada abrangente, sendo comummente encontrado em sementes, plantas e até 

no ar (Torres et al., 2017), o que por vezes pode originar infeções pulmonares (Sandoval-Dennis 

et al., 2016).  

Também se isolou Verticilium leptobactrum. E este fungo encontra-se muitas vezes 

associado ao solo (Regaieg et al., 2010) e sabe-se que pode exibir propriedades antagonistas 

relativamente a determinadas bactérias e fungos (Mourad, 2010). 

Em menor escala, foi possível isolar outros fungos como Microsphaeropsis sp., que 

pode causar infeções de pele no ser humano (Guarro et al., 1998) (Figura 18), Oidiodendron 

griseum, Cystospora cedri, Tausonia pullulans, Trichoderma sp., Rhodotorula sp., 

Debaryomyces sp., Alternaria sp., Phaeothecoidea melaleuca, Sistotrema athelioides e Mucor 

sp..  

 

  

Figura 18: Morfologia macroscópica de Microsphaeropsis sp.em meio de cultura “Sabouraud Dextrose Agar” 

(A). Morfologia de Microsphaeropsis sp.. ao microscópio ótico composto, após corada com lactofenol 

de azul de algodão (B) (Fotografias da autora). 

Para além dos fungos filamentosos, procedeu-se à identificação dos fungos 

leveduriformes dos quais foi possível obter Leucosporidium scotti e Aureobasidium pullulans, 

a b 
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estando este último associado ao desenvolvimento de micoses (Oliveira et al., 2013). Mesmo 

após a realização da análise molecular, houve uma levedura cuja identificação não se conseguiu 

obter. 

Em menor número foi ainda possível identificar Tausonia pullulans, Rhodotorula sp. 

e Debaryomyces sp..  

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DAS BACTÉRIAS 

ISOLADAS 

Numa fase preliminar do estudo, as bactérias puras foram analisadas, e qualificadas 

em Gram positivas ou negativas, tendo sido possível obter 30 isolados bacterianos. Contudo, 

não foi possível a identificação de 4 culturas bacterianas, e 3 culturas foram consideradas mistas 

dada a impossibilidade de as conseguir isolar. 

Verificou-se que o género maioritariamente isolado foi Pseudomonas, nomeadamente 

Pseudomonas koreensis. Algumas bactérias deste género são consideradas patogénicas para os 

humanos, uma vez que podem estar na origem de prostatites agudas e/ou crónicas (Monteiro, 

2005).  
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Figura 19: Morfologia de colónias de bactérias do género Pseudomonas sp. em meio de cultura “Potato Dextrose 

Agar”, onde é possível observar a coloração amarelo torrado das colónias (Fotografia da autora). 

Em estudos anteriores, outros autores haviam já procedido ao isolamento de 

Pseudomonas sp. da superfície cutânea de morcegos infetados com WNS, tendo sido 

demonstrado que possuem capacidade antagonista face ao crescimento de Pd (Lemieux-

Labonte et al., 2017; Micalizzi,2018).  

Neste estudo foi possível obter isolados de Rahnella aqualitis, uma espécie que pode 

ser encontrada com frequência no meio ambiente, designadamente no solo e , e por vezes nas 

vias respiratórias (Micalizzi, 2018). Também foi diretamente associada a bacteremia e ao 

surgimento de infeções urinárias (Monteiro, 2005). Micalizzi (2018), demonstrou a sua 

capacidade antagonista face a Pd, característica muito interessante na perspetiva do combate 

biológico da WNS. 

Da espécie Curtobacterium flaccumfaciens, uma bactéria Gram-negativa, foram 

obtidos 2 isolados. Não se conhecem casos descritos de infeção em humanos por esta bactéria, 

mas reconhece-se o seu potencial fitopatogénico (Tegli et al., 2002; Funke et al., 2005).  
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Foi ainda obtido um isolado de Raoultella planticola, bactéria Gram negativa, que 

pode provocar infeções urinárias em indivíduos cujo sistema imunitário se encontre deprimido 

(Skelton et al., 2017).  

 

 

4.4 TESTES DE ANTAGONISMO 

De forma a estudar possíveis formas de controlo da “White-Nose Syndrome”, por 

métodos biológicos, foram efetuados testes de antagonismo com isolados fúngicos e 

bacterianos obtidos das zaragatoas provenientes da superfície cutânea dos morcegos. 

Para a realização dos testes foram utilizadas culturas puras de Pd obtidas 

anteriormente,que foram gentilmente cedidas. As placas foram sujeitas a temperaturas de 

incubação entre os 10 e 12 ºC e que foram monitorizadas diariamente. 

À semelhança do que foi efetuado no estudo de Micallizi et al. (2017), as culturas 

foram analisadas 14 dias após a inoculação, contudo, e tendo em conta o tempo de crescimento 

de Pd face a outras culturas fúngicas e bacterianas, deveriam ser testados novos métodos nos 

quais o período de análise, das zonas de inibição, fosse superior ao acima referenciado.   

Para o efeito foram utilizadas culturas puras de Pd obtidas anteriormente, num estudo 

prévio efetuado por Sousa (2019). 

Foram efetuados 106 testes de antagonismo dos quais 82 tiveram resultados positivos. 

A classificação dos resultados positivos foi efetuada usando numa escala, na qual 1 

correspondia a uma inibição inferior a 50%, e 2 a uma inibição superior a 50%.  

 

Tabela 10: Resultados dos testes de inibição dos fungos filamentosos, leveduriformes e bactérias isolados da 

superfície cutânea de morcegos. 

Fungo Filamentoso/Fungo Leveduriforme Nível de Antagonismo (1/2) 

Leucosporidium scottii 1 

Aureobasidium pullulans 1 

Penicillium sp. 1 ou 2 

Penicilium simile 1 

Penicilium lusitanum 1 

Verticilium leptobactrum 1 

Penicillium biougeianum /Penicillium bialowiezense 2 

Microsphaeropsis sp. 1 
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Trichoderma sp. 2 

Alternaria sp. 2 

Botrytis cinerea/ Botryotinia sp. 2 

Cystospora cedri 2 

Oidiodendron griseum 1 

Tausonia pullulans 1 

Rhodotorula sp. 1 

Phaeothecoidea melaleuca 1 

Bactéria Nível de Antagonismo (1/2) 

Rahnella aqualitis 1 

Curtobacterium flaccumfaciens 1 

Pseudomonas sp. 1 

Raoultella planticola 1 

Pseudomonas koreensis 1 

 

Houve ainda uma levedura e dois fungos, provavelmente espécies novas ainda não 

descritas, que obtiveram resultado positivo na inibição de crescimento de Pd. Para além disso, 

um isolado considerado como provável género novo também revelou propriedades 

antagonistas. 

  

 

Figura 20: Diferenças morfológicas entre o controlo negativo e um teste de antagonismo positivo (nível 2) de 

Penicillium sp. (isolado obtido na Galeria do Pilar) (Fotografias da autora). 

Neste estudo, foi demonstrado que espécies do género Penicillium sp. apresentam 

elevada atividade antagonista, o mesmo foi demonstrado por Micallizi et al. (2017). Em alguns 

casos, verificou-se que o nível de antagonismo poderia ser 1 ou 2, o que pode estar relacionado 
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com a forma de inoculação, ou com a quantidade de esporos depositados na placa, uma vez que 

estes não foram quantificados com precisão.  

Micalizzi et al. (2017), também observaram a ação inibitória de fungos do género 

Trichoderma sp. e de bactérias do género Rahnella sp. e Pseudomonas sp., o que permite 

corroborar os resultados obtidos no presente estudo. Também Hoyt et al. (2015), concluiu que 

as bactérias do género Pseudomonas sp. apresentam elevada capacidade de inibição do 

crescimento de Pd. 

Foram igualmente observados resultados positivos nos fungos leveduriformes, 

nomeadamente Aureobasidium pullulans e Leucosporidium scottii, curiosamente este último 

tinha sido já descrito como um bom agente de controlo face a Penicillium expansum e Botrytis 

cinérea, causadores de doenças das maçãs (Vero et al.,2013).  

 

 

4.5 ANÁLISE MOLECULAR 

Face ao elevado número de isolados e aos custos de sequenciação dos mesmos 

introduziu-se no protocolo de trabalho um passo intermédio. Foi realizada a técnica de “DNA 

Fingerprinting” que permitiu a obtenção de padrões diferenciais dos isolados testados, tendo 

sido a partir deles que se selecionou quais as amostras que deveriam seguir para a fase seguinte.  

Após uma análise criteriosa dos padrões gerados pela técnica “DNA Fingerprinting” a 

partir dos135 isolados obtidos (26 isolados de 2018 e 28 de 2019), foram enviados 54 produtos 

da PCR para sequenciar. Verificou-se que a maior parte dos isolados obtidos, nomeadamente 

Aureobasidium sp., Penicillium sp., Alternaria sp. e Cladosporium sp., pertencem ao filo 

Ascomycota, à semelhança do que foi descrito por Johnson et al. (2013). 

Após a análise das sequências obtidas, verificou-se que cinco amostras não se 

encontravam puras, tendo estas sido classificadas como culturas mistas, tal como se encontra 

descrito na Tabela 12. 
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Tabela 11: Géneros de fungos obtidos da superfície cutânea de morcegos, agrupados pelos respetivos Filos 

Ascomycota Basidiomycota Zygomycota 

Alternaria   

Aureobasidium   

Cladiosporium  

Penicillium  

Verticilium  
Microsphaeropsis  

Trichoderma  

Oidiodendron 

Cystospora  

Debaryomyces  

Phaeothecoidea. 

Leucosporidium 

Tausonia 

Rhodotorula 

Sistotrema 

Mucor  

 

Todas as amostras recolhidas, durante as saídas de campo de 2019, foram cultivadas e 

analisadas, contudo em nenhuma foi possível isolar Pd, o que pode ser justificado pela ausência 

do agente nos hibernáculos visitados ou pelo tempo demorado de crescimento deste fungo, pelo 

que se torna difícil isolá-lo. 

No presente estudo, as bactérias das quais foram observados maior número de isolados 

pertenciam ao género Pseudomonas sp. (12.6%), seguindo-se Rahnella aquatilis (3%) e 

Curtobacterium flaccumfaciens (1.5%). Neste estudo, e à semelhança do que foi descrito por 

Avena et al., (2016), as estirpes maioritariamente isoladas da superfície cutânea dos morcegos 

pertencem aos géneros Pseudomonas, Acinetobacter e Enteribacteraceae. Winter et al. (2017), 

acrescenta que a percentagem de bactérias, presentes no microbioma dos morcegos, varia de 

acordo com a latitude, localização, tipo de hibernáculo e o número de morcegos presentes no 

mesmo. 

Relativamente aos fungos filamentosos, o género maioritariamente isolado foi 

Penicilium (14.8%), principalmente Penicillium biourgeianum/Penicillium bialowiezense 

(25.2%) seguindo-se Cladosporium (1.5%) e Verticillium. (1.5%). Num estudo efetuado por 

Vanderwolf et al., (2016b), também os géneros Penicillium., Cladosporium., Mucor, 

Oidiodendron e Trichoderma foram isolados em percentagens consideráveis, pelo que é 

possível inferir que se encontram geralmente presentes no microbioma cutâneo dos morcegos  

Contudo alguns destes géneros, tais como Cladosporium, Penicillium e Mucor foram 

também isolados de morcegos mortos, e posteriormente das suas carcaças, o que poderá 

permitir inferir que estes fungos poderão estar envolvidos na decomposição dos cadáveres 

(Vanderwolf et al.,2016b). 
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Vanderwolf et al. (2016b), também isolaram Aureobasidium pullulans, em Myotis 

lucifugus e Myotis septentrionalis, espécies que não se encontram presentes em Portugal. No 

presente estudo, o seu isolamento foi efetuado a partir de Miniopterus schereibersii, 

Rhinolophus hipposideros e Pipistrellus pipistrellus. 
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Tabela 12: Isolados obtidos da superfície cutânea dos morcegos amostrados em diferentes regiões de Trás-os-

Montes 

Isolado Espécie de Morcego Localidade % (n/N) 95%IC 

Rahnella aquatilis 

Rhinolophus ferrumequinum Souto Maior 

3% (4/135) 
1,16-

7,37 

Rhinolophus ferrumequinum Souto Maior 

Myotis blythii Tresminas 

Myotis blythii Tresminas 

Curtobacterium 

flaccumfaciens 

Myotis myotis Vale das Gatas 
1.5% (2/135) 

0,41-

5,24 Myotis myotis Vale das Gatas 

Pseudomonas sp. 

Rhinolophus ferrumequinum Alijó 

12.6% 

(17/135) 

8,01-

19,24 

Myotis emarginatus Tresminas 

Myotis emarginatus Tresminas 

Myotis daubentonii Tresminas 

Myotis daubentonii Tresminas 

Myotis daubentonii Tresminas 

Myotis daubentonii Tresminas 

Myotis daubentonii Tresminas 

Myotis daubentonii Tresminas 

Rhinolophus ferrumequinum Tresminas 

Rhinolophus ferrumequinum Tresminas 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Rhinolophus hipposideros Souto Maior 

Rhinolophus hipposideros Souto Maior 

Rhinolophus hipposideros Souto Maior 

Myotis escalerai Vale das Gatas 

Raoultella 

planticola 
Rhinolophus hipposideros Coelhoso 0.7% (1/135) 

0,13-

4,08 

Pseudomonas 

koreensis 
Rhinolophus ferrumequinum Coelhoso 0.7% (1/135) 

0,13-

4,08 

Bactéria não 

identificada 

Miniopterus schreibersii Vila Flor 

3% (4/135) 
1,16-

7,37 

Myotis blythii Tresminas 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Leucosporidium 

scotti 
Rhinolophus ferrumequinum Souto Maior 0.7% (1/135) 

0,13-

4,08 

Tausonia pullulans Rhinolophus hipposideros Coelhoso 
0.7% 

(1/135) 

0,13-

4,08 

Rhodotorula sp. Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 0.7% (1/135) 
0,13-

4,08 

Levedura não 

identificada 
possivelmente novo 

género 

Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 0.7% (1/135) 
0,13-
4,08 

Debaryomyces sp. 

Rhinolophus hipposideros Santo Adrião 

3% (4/135) 
1,16-

7,37 

Rhinolophus hipposideros Santo Adrião 

Rhinolophus ferrumequinum Coelhoso 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Aureobasidium 

pullulans 

Miniopterus schreibersii Vila Flor 

5.9% (8/135) 

 

3,03-

11,24 

Miniopterus schreibersii Vila Flor 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Pipistrellus pipistrellus Santo Adrião 

Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 

Rhinolophus hipposideros Mirandela 

Rhinolophus ferrumequinum Mirandela 
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Levedura não 

identificada 

Rhinolophus hipposideros 

(possivelmente nova espécie) 
Mirandela 

1.5% 

(2/135) 

0,41-

5,24 
Miniopterus 

schreibersii (possivelmente nova 

espécie) 

Vila Flor 

Penicillium sp. 

Myotis myotis Vale das Gatas 

14.8% (20/135) 
9,80-

21,78 

Myotis myotis Vale das Gatas 

Rhinolophus ferrumequinum Vila Flor 

Rhinolophus ferrumequinum Mirandela 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Rhinolophus hipposideros 
Campo de 

Víboras 

Rhinolophus ferrumequinum Coelhoso 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 

Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 

Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 

Rhinolophus hipposideros Souto Maior 

Rhinolophus hipposideros Souto Maior 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 

Penicillium 

biourgeianum/ 

Penicillium 

bialowiezense 

Rhinolophus ferrumequinum Alijó 

25.2% (34/135) 
18,62-

33,12 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Rhinolophus ferrumequinum Vila Flor 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Myotis blythii Tresminas 

Myotis blythii Tresminas 

Myotis emarginatus Tresminas 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Rhinolophus ferrumequinum Coelhoso 

Rhinolophus ferrumequinum Pereiros 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Rhinolophus hipposideros Santo Adrião 

Rhinolophus hipposideros Santo Adrião 

Myotis blythii Tresminas 

Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 

Myotis blythii Tresminas 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Myotis daubentonii Tresminas 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 
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Rhinolophus ferrumequinum 
Campo de 

Víboras 

Rhinolophus ferrumequinum Coelhoso 

Myotis escalerai Coelhoso 

Rhinolophus ferrumequinum Mirandela 

Cladosporium sp. 
Rhinolophus ferrumequinum Mirandela 

1.5% (2/135) 
0,41-

5,24 Rhinolophus ferrumequinum Vila Flor 

Verticilium 

leptobactrum 

Rhinolophus ferrumequinum Vila Flor 
1.5% (2/135) 

0,41-

5,24 Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Microsphaeropsis 

olivacea 
Rhinolophus ferrumequinum Coelhoso 0.7% (1/135) 

0,13-

4,08 

Botrytis 

sp./Botryotinia sp. 
Rhinolophus hipposideros Coelhoso 0.7% (1/135) 

0,13-

4,08 

Trichoderma sp. Rhinolophus hipposideros Coelhoso 0.7% (1/135) 
0,13-

4,08 

Alternaria sp. Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 0.7% (1/135) 
0,13-

4,08 

Phaeothecoidea 

melaleuca 
Rhinolophus hipposideros Tresminas 0.7% (1/135) 

0,13-

4,08 

Sistotrema 

athelioides 
Pipistrellus pipistrellus Santo Adrião 0.7% (1/135) 

0,13-

4,08 

Mucor sp. 
Rhinolophus hipposideros Souto Maior 

1.5% (2/135) 
0,41-

5,24 Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Cystospora cedri Rhinolophus hipposideros Tresminas 0.7% (1/135) 
0,13-

4,08 

Fungos não 

identificado, 

provavelmente nova 
espécie 

Miniopterus schreibersii Vila Flor 

5.2% (7/135) 
2,53-

10,32 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Rhinolophus ferrumequinum Santo Adrião 

Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 

Rhinolophus hipposideros Mirandela 

Rhinolophus ferrumequinum Mirandela 

Penicilium smile 

Rhinolophus ferrumequinum Mirandela 

3% (4/135) 
1,16-
7,37 

Rhinolophus ferrumequinum Vila Flor 

Rhinolophus hipposideros 
Campo de 
Víboras 

Rhinolophus ferrumequinum Coelhoso 

Oidiodendron 

griseum 
Rhinolophus ferrumequinum Mirandela 0.7% (1/135) 

0,13-

4,08 

Penicilium 

lusitanum 

Rhinolophus ferrumequinum Mirandela 
1.5% (2/135) 

0,41-

5,24 Rhinolophus ferrumequinum Vale das Gatas 

Fungo não 

identificado 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 
1.5% (2/135) 

0,41-

5,24 Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Culturas Mistas 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

3.7% (5/135) 
1,59- 

8,38 

Rhinolophus hipposideros Coelhoso 

Miniopterus schereibersi Vila Flor 

Miniopterus schreibersii Vila Flor 

Rhinolophus hipposideros Tresminas 

Amostras n/N (%) - Percentagem do número de amostras obtidas; IC – Intervalo de Confiança. 
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Seguidamente apresenta-se a árvore filogenética gerada pelo programa Mega6, 

relativa aos isolados submetidos ao método de sequenciação Sanger, após a utilização dos 

programas referidos na metodologia a fim da identificação de espécies (Figura 21). 

É importante referir que as designações dos isolados, presentes na árvore filogenética, 

foram constituídos da seguinte forma: “M” indica que se trata de um morcego, seguindo-se o 

número do respetivo animal, a região do corpo de onde foi colhida a amostra (A-asas, F-focinho, 

P-membros posteriores e O-pavilhões auriculares), a espécie do morcego (Rferru: Rhinolophus 

ferrumequinum e Rhippo: Rhinolophus hipposideros), o local e o distrito de onde a amostra é 

proveniente. 
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Figura 21: Árvore filogenética dos fungos filamentosos e leveduriformes isolados e identificados molecularmente 

neste estudo (identificados com o símbolo •). 

 M81 A Rferru MC5 Braganca
 NR 111323.1 Penicillium bialowiezense CBS 227.28T

 M68 A Rferru Galeria Grande Rio Braganca
 M75 F Rferru Galeria 2 Braganca
 M61 A Rhippo Galeria do Pilar VR
 M60 F Rhippo Galeria do Pilar VR
 M60 P Rhippo Galeria do Pilar VR
 M89 A Rhippo MC7 Braganca
 M58 F Rferru CA XIX Braganca
 M82 A Rhippo MC5 Braganca
 M85 F Rferru MC5 Braganca
 M75 O Rferru Galeria 2 Braganca
 M46 A Rferru VF II Braganca

 AY484911.1 Penicillium biourgeianum NRRL 865T
 M67A Rhippo Galeria Grande Rio Braganca

 NR 121299.1 Penicillium brevicompactum NRRL 2011T
 KC411734.1 Penicillium brunneostoloniferum CBS 317.59T
 M51 A Rferru MRN VII Braganca

 MK702084.1 Penicillium lusitanum CMG8T
 M50 A Rferru MRN VII Braganca

 NR 077158.1 Penicillium spinulosum FRR 1750T
 NR 137897.1 Penicillium sterculiniicola CBS 122426T

 M80 A Rhippo MC5 Braganca
 M87 F Rferru MC25 Braganca

 MH855427.1 Oidiodendron griseum CBS 249.33
 MH854885.1 Botrytis porri CBS 190.26T

 M86 F Rferru MC25 Braganca
 NR 164278.1 Botryotinia ranunculi CBS 178.63T
 MH860108.1 Botrytis cinerea CBS 261.71
 NR 111839.1 Botrytis caroliniana ATCC MYA4856T
 NR 164209.1 Botryotinia ficariarum CBS 176.63T
 NR 164208.1 Botryotinia polyblastis CBS 287.38T
 AJ716290.1 Botrytis pelargonii CBS497.50T
 NR 159599.1 Botrytis byssoidea CBS 104.23T

 NR 154857.1 Cytospora quercicola MFLU 170881T
 NR 154856.1 Cytospora junipericola MFLU 170882T
 AF192311.1 Cytospora cedri CBS 196.50

 M98 A Rhippo SBR XI VR
 M75 O Rferru Galeria 2 Braganca

 EF029185.1 Hirsutella sp. ICMP14250
 KM231844.1 Pochonia sp. CBS 892.72
 KM231845.1 Pochonia sp. CBS 634.75

 M60 P Rhippo Galeria do Pilar VR
 KT316743.1 Aphanocladium aff. album MS2015 768

 M61 F Rhippo Galeria do Pilar VR
 M61 F Rhippo Galeria do Pilar VR

 GQ369959.1 Pochonia chlamydosporia Pt1
 M61 F Rhippo Galeria do Pilar VR

 MH858871.1 Pochonia chlamydosporia var. catenulata CBS 504.66T
 MH858504.1 Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia CBS 103.65T

 NR 154111.1 Leptobacillium leptobactrum CBS 774.69T
 NR 155782.1 Simplicillium chinense CGMCC 3.14970T

 M94 A Rferru SBR XIV VR 
 NR 134367.1 Trichoderma paraviridescens CBS 119321T

 M82 A Rhippo MC5 Braganca
 LN901144.1 Trichoderma atroviride MH843
 NR 138444.1 Trichoderma trixiae CBS 134702T

 JX188099.1 Aureobasidium pullulans RChB006
 M106 A Rhippo MRN V Braganca

 FJ150886.1 Aureobasidium pullulans var. melanogenum CBS 105.22T
 FJ150906.1 Aureobasidium pullulans var. pullulans CBS 584.75T
 FJ150905.1 Aureobasidium pullulans var. aubasidani CBS 100524T

 KU605787.1 Cladosporium montecillanum A2H4T
 M61 A Rhippo Galeria do Pilar VR

 KX664413.1 Cladosporium cladosporioides F4702T
 MH863939.1 Cladosporium verrucocladosporioides CBS 126363T
 MF473311.1 Cladosporium vicinum CPC 22316T
 NR 111530.1 Cladosporium angustisporum CPC 12437T
 NR 111536.1 Cladosporium iranicum CPC 11554T
 NR 111533.1 Cladosporium gamsianum CPC 11807T
 MH864124.1 Cladosporium subuliforme strain CBS 126500T
 KX938383.1 Cladosporium neopsychrotolerans strain CGMCC3.18031T
 NR 152292.1 Cladosporium montecillanum CBS 140486T
 KU605791.1 Cladosporium asperulatum BP3I2T
 NR 148192.1 Cladosporium crousii UTHSC DI13247T

 NR 135999.1 Macroventuria anomochaeta CBS 525.71T
 NR 136003.1 Phomatodes aubrietiae CBS 627.97T
 MH871969.1 Microsphaeropsis olivacea CBS 432.71

 M61 A Rhippo Galeria do Pilar VR
 MH861939.1 Alternaria angustiovoidea (alternata) CBS 195.86T

 M83 A Rhippo MC5 Braganca
 NR 137143.1 Alternaria destruens (alternata) ATCC 204363T
 KP124420.1 Alternaria burnsii CBS 107.38T
 AF347031.1 Alternaria alternata CBS 916.96T

 M60 F Rhippo Galeria do Pilar VR
 M84 A Rhippo MC5 Braganca

 AF444417.1 Tausonia pullulans strain CBS 2532T
 MN427959.1 Rhodotorula mucilaginosa MKC22

 M93 A Rferru SBR XIV VR
 NR 073296.1 Rhodotorula mucilaginosa CBS 316T
 NR 153197.1 Rhodotorula alborubescens JCM 5352T

 M91 A Rferru SBR II e III VR
 NR 111609.1 Debaryomyces renaii ATCC MYA4749T

 M75 O Rferru Galeria 2 Braganca
 M76 O Rhippo Galeria 2 Braganca

 NR 077067.1 Debaryomyces prosopidis JCM 9913T
 NR 138218.1 Debaryomyces vindobonensis CBS 11666T
 KJ705004.1 Debaryomyces fabryi strain Y17914T
 FN675240.1 Debaryomyces subglobosus CBS 792T
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Os isolados, de fungos filamentosos e leveduriformes, presentes na árvore filogenética, 

encontram-se assinalados com o símbolo (•) de cor preta, de modo a tornar mais intuitivo a 

análise da árvore. Quando foi possível foram utilizadas as estirpes tipo (“Type strains”), 

depositadas na base de dados, estando estas identificadas na árvore filogenética com a letra “T”. 

Aquando da análise das sequências das amostras, verificou-se que sete isolados de 

fungos filamentosos, tais como “M60 P Rhippo Galeria do Pilar VR, dois leveduriformes, como 

“M106 A Rhippo MRNV Bragança”, que na árvore se encontra próximo de Aureobasidium 

pullulans, são possivelmente novas espécies. O mesmo aconteceu com o isolado leveduriforme 

“M91 A RFerru SBRII_III VR” que possivelmente é um novo género. Todavia, isto deve ser 

confirmado por estudos futuros, com recurso a outras regiões genómicas. 

No isolado “M83 A Rhippo MC5 Bragança”, apenas foi possível determinar que 

pertence ao género Alternaria, visto que, e como é possível observar na árvore filogenética, na 

mesma “clade” encontram-se diferentes espécies deste género, tais como, Alternaria destruens 

e Alternaria angustiovidea. Estas duas espécies surgem com a denominação, escrita entre 

parênteses, de Alternaria alternata, sendo este o nome corrente atual referente a ambas. 

Através da análise da árvore filogenética, foi possível identificar com maior precisão 

as espécies isoladas, contudo em alguns isolados apenas foi possível determinar o género, como 

é o caso de Cladosporium sp., pois a região amplificada é semelhante em várias espécies deste 

género, o que não permitiu a sua diferenciação ao nível da espécie. Por este facto será necessário 

sequenciar outras regiões genómicas para identificar ao nível da espécie, recorrendo a outros 

pares de “primers”. 
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6 CONCLUSÕES 

Atendendo ao conhecimento atual do tema em estudo e aos principais resultados 

obtidos podemos concluir que: 

• O estudo das doenças infeciosas emergentes é fundamental para evitar 

catástrofes ecológicas, sendo que algumas delas apresentam caráter epidémico 

e distribuição mundial como é o caso da WNS; 

• O Pseudogymnoascus destructans é um fungo que tem provocado milhões de 

mortes de morcegos na América do Norte, pelo que o seu estudo se revela 

fundamental; 

• O estudo da microbiota da superfície cutânea dos morcegos é de máxima 

importância, contudo este é influenciado por diversas variáveis e as etapas de 

colheita e conservação das amostras requerem um bom domínio das técnicas 

de campo, perante condições adversas, e das técnicas de Microbiologia e 

Biologia Molecular; 

• As bactérias do género Pseudomonas e os fungos do género Penicillium e 

Alternaria isolados da superfície cutânea dos morcegos, demonstraram alta 

taxa de capacidade antagonista nos testes realizados, frente ao crescimento de 

P. destructans, achado de grande importância com vista a possibilidade de 

serem usados como agentes de combate biológico em vez de fármacos 

antifúngicos que podem eventualmente causar resistência antimicrobiana e 

causar efeitos imprevisíveis nas cadeias ecológicas; 

• Algumas estirpes do género Pseudomona. e Debaryomyces não exibiram 

propriedades antagonistas, neste estudo, face a Pd; 

• Não foi possível obter isolados de Pseudogymnoascus destructans a partir das 

amostras colhidas em 2019, e apesar de terem sido amostradas duas zaragatoas 

da superfície cutânea por morcego, e de se terem colhido amostras de 2 animais 

com lesões compatíveis com WNS, em dois hibernáculos diferentes (Coelhoso 

e Mirandela). Este facto não permitiu excluir a possibilidade de estes abrigos 

terem também animais infetados, dada a extrema dificuldade de fazer crescer 

e isolar Pd a partir de amostras da superfície cutânea de morcegos; 
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• Destaca-se o isolamento de diversas espécies de bactérias, leveduras e fungos 

filamentos com importância médica, nomeadamente Microsphaeropsis sp., 

Aureobasidium pullulans, Pseudomonas sp. e Penicillium sp., mostrando que 

os morcegos que habitam a região de Trás-os-Montes podem ser reservatórios 

de agentes com impacte na saúde humana. Por este facto, as visitas a abrigos 

de morcegos inseridas no ecoturismo da região e em estudos de monitorização 

de populações devem ser acompanhadas das medidas de biossegurança 

adequadas; 

• O isolamento de espécies da superfície cutânea dos morcegos que não 

obtiveram correspondência com as sequências depositadas no GenBank, serão 

provavelmente novas espécies e eventualmente um novo género, pelo que 

serão necessários mais estudos moleculares para confirmar esta hipótese. 
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7 PERSPETIVAS FUTURAS 

No futuro poderá ser importante: 

• Visitar outros hibernáculos na região de Trás-os-Montes e/ou mesmo outras 

regiões de Portugal, de forma verificar ausência/presença de P.destructans 

noutras regiões demográficas; 

• Usar diferentes meios de culturas a fim de obter o crescimento de Pd, e de 

outras espécies presentes no seu microbiota cutâneo; 

• Utilizar meios seletivos de modo a concretizar o isolamento a partir de culturas 

mistas; 

• Em futuras saídas de campo, poderá ser útil efetuar registos fotográficos de 

animais que possam surgir com sinais clínicos de infeção por Pd, bem como o 

uso lâmpada de Wood, de forma identificar eficazmente animais infetados; 

• Continuar a monitorização dos hibernáculos já estudados de modo a verificar 

se o fungo permanece nos hibernáculos onde já foi identificado e se sim, se 

apresenta alterações genotípicas; 

• Efetuar testes de antagonismo, de forma combinada, isto é, com dois ou mais 

microrganismos ao mesmo tempo; 

• Utilizar “primers” adicionais para fungos, bactérias e leveduras de forma a ser 

possível obter mais dados referentes à filogenia dos mesmos e verificar a 

variabilidade genética; 

• Prosseguir a identificação de novas espécies e do novo género provavelmente 

isolados neste estudo. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO I – FICHAS DE CAMPO 
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8.2 ANEXO II- INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS LOCAIS 

AMOSTRADOS NO ANO DE 2018 

Tabela 13: Informações adicionais dos locais amostrados nos anos de 2018. 

Concelho Localidade Código do Local 

Amostrado 

Tipo de Abrigo 

Sabrosa Souto Maior SBR XI Mina 

Sabrosa Vale das Gatas SBR XII Mina 

Sabrosa Vale das Gatas SBR II e III Mina 

Vila Flor Vila Flor VF II Mina 

Vila Flor Vila Flor VF V Mina* 

Mirandela Mirandela MRN XVII Mina 

Mirandela Mirandela MRN XIV Mina 

Mirandela Mirandela MRN V Mina 

Alijó Alijó ALJ I Mina 

Carrazeda de Ansiães Pereiros CA XIX Mina 

Vila Pouca de Aguiar Tresminas Galeria do Pilar Mina* 

*- Locais onde há registos anteriores de fungos visíveis 

 

Tabela 14: Informações adicionais dos locais amostrados nos anos de 2019. 

Concelho Localidade Código do Local 

Amostrado 

Tipo de Abrigo 

Vimioso Santo Adrião Galeria Grande Rio Mina 

Vimioso Santo Adrião Galeria 4 Mina 

Vimioso Santo Adrião Galeria 2 Mina 

Vimioso Campo de Víboras Campo de Víboras Mina 

Bragança Coelhoso MC5 Mina 

Bragança Coelhoso MC25 Mina 
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Bragança Coelhoso MC7 Mina 

Sabrosa Vale das Gatas SBR II e III Mina 

Sabrosa Vale das Gatas SBR XIV Mina 

Sabrosa Souto Maior SBR XI Mina 

Sabrosa Vale das Gatas SBR VIII Mina 

Sabrosa Vale das Gatas SBR VII Mina 

Sabrosa Vale das Gatas SBR IV Mina 

Mirandela Mirandela MRN VIII Mina 

Mirandela Mirandela MRN V Mina 

Mirandela Mirandela MRN IV Mina 

Mirandela Mirandela MRN XIV Mina 

Vila Flor Vila Flor VF II Mina 
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8.3 ANEXO III – MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES UTILIZADAS 

Tabela 15: Meio 1 - “Potato Dextrose Agar” (PDA) (Difco™). 

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 16: 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. 

 



122 

Tabela 17: Meio 3 - “Brain Heart Infusion Broth” (BHI) e “Brain Heart Infusion Agar” (BHI Agar) (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; 

• 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. 

                      “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 18: Meio 4 - “Skim Milk Powder” 

Composição 

Para a preparação de “Skim Milk” é necessário adicionar água destilada esterilizada, em proporção para 

cada 10% de pó do meio. Assim, para perfazer 50 ml de “Skim Milk” utiliza-se: 

• 50 ml de água destilada esterilizada; 

• 5 Gramas de pó de “Skim Milk”. 

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 19: Solução 1 - Clorofórmio: Álcool Isoamílico (24:1) 

Composição 

• 24 ml de clorofórmio; 

• 1 ml de Álcool isoamílico 

Procedimento 

Para fazer 25 ml de Clorofórmio : Álcool isoamílico (24:1), é necessário juntar as quantidades necessárias, 

num falcon esterilizado. 

 

Tabela 20: Solução 2 - Solução Fisiológica (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.  
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• 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. 

 

Tabela 21: Solução 3 - 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 22: Solução 4 - Tris-Borato-EDTA (TBE). 

Composição 

• 50 ml de 10x TBE 

• 950 ml de água destilada 

Procedimento 

Para 1L de TBE 0,5X, é necessário diluir 50 ml de 10X TBE “Electrophoresis Buffer” (Thermo 

Scientific®) em 950 ml de água destilada. 

 

8.4 ANEXO IV- COLORAÇÃO SIMPLES E COLORAÇÃO DE 

GRAM 

Tabela 23: Protocolos de Coloração Simples e Coloração Gram 

Coloração Simples (para leveduras) Coloração de Gram (para 

bactérias) 

Esfregaço Secagem ao ar ou à chama 

Fixação Pelo álcool ou à chama 
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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 

 

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 ≈100mg de beads esterilizadas (diâmetro = 1mm) em Eppendorfs de 1,5 ml 

e colocar 150 µl de TE; 

2- Colocar 30-40 mg da amostra no Eppendorf; 

3- Colocar 300 µl de tampão CTAB 2X 1, 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 2 durante 30 minutos no termobloco (my Block Mini Dry Bath Benchmark®), 

homogeneizando por inversão, de 5 em 5 minutos e de seguida incubar 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 o sobrenadante para um novo tubo (ao remover o sobrenadante deve-se retirar 

tudo o que está acima da membrana); 

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 eppendorfs na estufa a 40 °C, entre 10 a 20 minutos, até se verificar que houve evaporação 

do etanol;  



126 

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. 

 

1- CTAB é um tampão de extração. 

2-A 65 °C as proteínas desnaturam. Nesta fase nunca se coloca a temperaturas 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 beads esterilizadas (diâmetro = 1mm) em eppendorfs de 1,5 ml 

e colocar 150 µl de TE; 

2- Colocar 30-40 mg da amostra no eppendorf; 

3- Colocar 300 µl de tampão CTAB 2X 1, 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 2 durante 30 minutos no termobloco (my Block Mini Dry Bath Benchmark®), 

homogeneizando por inversão, de 5 em 5 minutos e de seguida incubar à temperatura ambiente (≈25 °C) 

durante 5 minutos;  

8- Adicionar 300 µl de clorofórmio + álcool, 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 (ao remover o sobrenadante deve-se retirar tudo o que está 

acima da membrana); 

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 eppendorfs 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 

 

 

 

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” 
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1- Binding (este passo serve para fixar o DNA), em que se coloca o Binding Buffer, da amostra (que não 

deve ter menos de 10µl) que se teve (geralmente 2-3x a quantidade da amostra). Depois colocam-se as 

amostras em colunas; 

2- Washing (com Wash Buffer completo com etanol→ no kit o frasco que vem tem só um pouco de Wash 

Buffer no frasco ao qual depois adiciona-se 200 ml de etanol absoluto, para ficarmos com a “solução 

completa” para se trabalhar). Este passo serve para lavar, de forma a termos apenas os amplicões que se 

pretende. Adiciona-se 200µl de Wash Buffer; 

3- Centrifugar (centrifugadora: Micro 200R Hettich Zentrifugen®) durante 1 minuto, 13 000 rpm à 

temperatura ambiente (≈25 °C). Este passo deve ser repetido duas vezes, até o “papel” da coluna estar seco. 

Depois retirar a coluna azul e colocar a amostra num novo eppendorf de 1,5 ml (fazer de novo a identificação 

da amostra); 

4- Coloca-se no termobloco (my Block Mini Dry Bath Benchmark®), a 70 °C, durante 5 minutos, de forma 

a que qualquer DNase seja removida e se consiga destruir mais membranas que impedem o DNA de ser 

eluído; 

5- Eluir o DNA com o Elution Buffer (Elution Buffer 5Mm Tris/HCl, pH =8,5). Este passo serve para fazer 

descer o DNA da película do tubo; 

6- Centrifugar novamente com as mesmas condições anteriores e coloca-se novamente o Elution Buffer que 

precipitou, em cima da película, para lavar mais uma vez a amostra; 

7- Deixar à temperatura ambiente, durante 2 minutos; 

8- Fazer uma última centrifugação, mais forte, para tal utilizam-se as mesmas condições, mas aumenta-se as 

rotações para 14000 rpm.  

 

*A purificação faz-se no produto da PCR. 

 

 


