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RESUMO 
 
NUNES, D. E. R. Detecção molecular de cryptosporidium spp em amostras de 
fezes de bezerros de corte no estado de mato grosso. 2016. 42 f. Dissertação 
(Mestrado Biociência Animal) – Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, 
Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 2016.  
Cryptosporidium é um parasito coccídeo que infecta o trato intestinal de uma ampla 
variedade de mamíferos, considerado como um dos principais protozoários 
responsáveis pela diarreia neonatal bovina. Propriedades que adotam manejos com 
estações de reprodução com inseminação artificial pré estabelecidas, resultam em 
altas taxas de nascimentos de neonatos em épocas programadas e com os animais 
mantidos em piquetes de maternidades, consequentemente podem apresentar maior exposição à patógenos, como o Cryptosporidium spp. O objetivo desse trabalho foi 
detectar molecularmente a presença de oocistos de Cryptosporidium spp., em fezes 
de bezerros de corte originados de IATF no Estado de Mato Grosso. As amostras 
fecais de bezerros neonatos (15-20 dias de idade) foram colhidas durante o período 
compreendido entre os meses de agosto de 2013 a janeiro de 2014 de sete 
propriedades distintas do Estado de Mato Grosso (10 a 15 amostras fecais de cada 
propriedade). Essas propriedades apresentaram como principal requisito a utilização 
de IATF (inseminação artificial em tempo fixo). Das 70 amostras de fezes de bezerros 
neonatos colhidas em sete propriedades do Estado de Mato Grosso 32 (45%) foram positivas na PCR para Cryptosporidium spp. e 100% das propriedades apresentaram 
animais positivos. Por meio desses resultados pode-se verificar a presença do 
protozoário como possível agente etiológico da diarreia neonatal em bezerros de corte 
no Estado de Mato Grosso ressaltando a importância do protozoário como possível responsável por taxas consideráveis de morbidade neonatal, além de ser um 
importante zoonoses. 
 
Palavras-chave: Inseminação artificial. PCR. Manejo intensivo. 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 Cryptosporidium is a coccidia parasite that infects the intestinal tract of a wide variety 
of mammals is considered as a major protozoan responsible for bovine neonatal 
diarrhea. Properties that adopt managements breeding seasons with pre established 
artificial insemination, resulting in high rates of neonatal births at scheduled times and 
with animals kept in paddocks maternity therefore may have greater exposure to pathogens such as Cryptosporidium spp. The aim of this study was molecularly detect 
the presence of Cryptosporidium spp. In feces sourced beef calves of TAI in the State 
of Mato Grosso. Fecal samples of newborn calves (15-20 days old) were taken during 
the period between the months of August 2013 to January 2014 seven distinct 
properties of Mato Grosso (10 to 15 stool samples from each property) . These 
properties present as major requisite to use IATF (artificial insemination in fixed time). 
Of the 70 stool samples from newborn calves harvested in seven properties in the state of Mato Grosso 32 (45%) were positive by PCR for Cryptosporidium spp. and 100% of 
the properties had positive animals. Through these studies we can verify the presence 
of the parasite as a possible etiologic agent of neonatal diarrhea in beef calves in Mato 
Grosso emphasizing the importance of the protozoa as possible responsible for 
considerable rates of neonatal morbidity as well as being an important zoonoses. 
 
Keywords: Artificial insemination. PCR. Intensive management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A diarreia neonatal bovina, o principal problema sanitário, sendo uma doença 

multifatorial de bezerros lactentes (HOUSE, 1978), afetando na interação entre a 
genética do bezerro, pode causar prejuízos econômicos à exploração pecuária como 
pior conversão alimentar, menor ganho de peso, custos com tratamento e profilaxia 
(MOTA et al., 2000).  

Os distúrbios diarreicos em bezerros neonatais, representam cerca de 2% das 
causas de mortalidade em bezerros e também representam prejuízos econômicos 
para a pecuária bovina de corte brasileira (MOTA et al., 2000). Na raça Nelore, a 
diarreia em bezerros é considerada a principal causa de perdas econômicas em 
rebanhos de corte em vários Estados do Brasil (BARBOSA et al., 1998; BENESI, 1999; 
MOTA et al., 2000).  Fatores como, mal manejo ambiental, nutrição inadequada, 
podem contribuir para episódios diarreicos, devido a uma infecção por diferentes 
microrganismos com potencial patogênico (BENESI, 1999).  As origens bacterianas, 
parasitárias e virais, envolvidos, estando os agentes de fora isolada ou em 
associação. Os agentes mais comuns são, Escherichia coli, Salmonella spp., 
rotavírus, coronavírus e protozoários dos gêneros Eimeria e Cryptosporidium (FAGAN 
et al., 1995; ALVES, 1997; LANGONI et al.; 2004), sendo alguns zoonóticos 
determinando distúrbios diarreicos em seres humanos. Mesmo apresentando esses 
prejuízos desencadeados pela diarreia nos rebanhos de bovinos de corte, os estudos 
no Brasil ainda são poucos, apresentando foco mais na identificação em conjunto dos 
principais enteropatógenos em bezerros de corte, criados extensivamente 
(SALVADORI et al., 2003).  

O principal reservatório animal do Cryptosporidium é o bovino, em particular os 
bezerros, nos quais a criptosporidiose é responsável por taxas consideráveis de 
morbidade neonatal (McDONALD et al., 2000), com comprometimento no 
desenvolvimento dos animais e perdas econômicas traduzidas por mortes (GARCIA; 
LIMA, 1993). Os bovinos podem ser infectados por quatro espécies de 
Criptosporidium: C. parvum, C. andersoni (LINDSAY, 2000), C. bovis (FAYER, 2005) 
e C. ryanae (FAYER et al., 2008). Além dessas, os bovinos podem ser infectados por 
pelo menos mais 10 espécies ou genótipos de Cryptosporidium, e esses animais são 
considerados uma fonte de infecção importante para os seres humanos (XIAO; FENG, 
2008; VENU et al., 2012).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 HISTÓRICO  
 
Segundo Ernest Edward Tyzzer, em 1907, o primeiro relato de infecção por 

Cryptosporidium foi descrito, em glândulas gástricas de camundongos, sendo 
denominado Cryptosporidium muris; mais adiante, em 1912, o parasito foi encontrado 
no intestino de camundongos, sendo denominado como Cryptosporidium parvum 
(TYZZER, 1912). No entanto, somente após um surto acometendo aves domésticas 
em 1950 (SLAVIN, 1955) e, após os primeiros relatos em humanos (MEISEL et al., 
1976; NIME et al., 1976), observou-se nos estudos desses agentes.  

Até a década de 80, a infecção por Cryptosporidium em animais era 
considerada rara e, sendo que em humanos o caso foi relatado como uma infecção 
oportunista em indivíduos imunidade comprometida. A partir de então, 
Cryptosporidium vem sendo considerado um importante agente etiológico de diarréia 
em seres humanos imunossuprimidos e também em alguns animais domésticos e 
selvagens (ASHBOLT, 2004; SRÉTER; VARGA, 2000; XIAO et al., 2004),  

O primeiro relato de criptosporidiose bovina foi em 1971, em animais que 
apresentavam sinais clínicos de diarréia crônica (PANCIERA et al., 1971). No entanto, 
a doença vem sendo descrita infectando bezerros em diversas partes do planeta, 
sendo que tanto bezerros leiteiros quanto nos de corte, está sendo diagnosticada 
(BECHER et al., 2004; MEIRELES et al., 2011; NAZEMALHOSSEINI-MOJARAD et 
al., 2011). 

O primeiro relato de infecção por Cryptosporidium em bovinos, no Brasil, foi 
feito por Modolo et al. (1988) na região de Botucatu (SP) (MEIRELES, 2010). No Brasil 
são poucos os estudos que relatam a caracterização molecular das espécies de 
Cryptosporidium (HUBER et al., 2007; THOMAZ et al., 2007), principalmente com 
relação à identificação de C. parvum (MEIRELES, 2010). Estudos realizados com 
genótipos de C. parvum provenientes de humanos e bovinos, associados às 
informações biológicas propuseram a existência de um genótipo humano denominado 
Cryptosporidium hominis (genótipo I) (MORGAN-RYAN et al., 2002) e C. parvum, 
caracterizado como genótipo de bovinos (genótipo II), que seria capaz de infectar 
humanos e outros mamíferos (OLSON et al., 2004). Segundo Sargent et al. (1998) a 
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melhor maneira de determinar a transmissão zoonótica é comparar os isolados de 
Cryptosporidium dos diferentes hospedeiros, utilizando técnicas moleculares e 
caracterização gênica desses isolados. 

 
2.2 TAXONOMIA 

 
Dentre os protozoários, o Cryptosporidium spp. é um coccídeo obrigatório e 

oportunista, principalmente do trato alimentar, que pode infectar ampla variedade de 
espécies de peixes, aves, répteis, anfíbios, mamíferos incluindo os seres humanos. 
Cryptosporidium ssp. reino Protista, sub-reino Protozoa, Filo Apicomplexa, Classe 
Sporozoea, subclasse Coccidiasina, ordem Eucoccidiorida, subordem Eimeriorina e 
Família Cryptosporidiidae (FAYER, 2008, FAYER et al., 2000; XIAO et al., 2004; 
FAYER; SANTÍN, 2009). A criptosporidiose pode ser transmitida pela via fecal-oral, 
por meio da ingestão de oocistos esporulados e infectantes excretados pelos 
hospedeiros (FAYER, 1990). 

Tabela 1 - Espécies de Cryptosporidium (SMITH et al., 2007; XIAO; FAYER, 
2008). Principais sítios de infecção do parasita no hospedeiro: A-abomaso; B-bursa 
de Fabricius; C cloaca; E-estômago; ID-intestino delgado; IG-intestino grosso; P-
proventrículo; TR-trato respiratório; D-Desconhecido. Espécies de Cryptosporidium 
(SMITH et al., 2007; XIAO; FAYER, 2008). 
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Tabela 1 - Espécies de Cryptosporidium spp 

 
 

2.3 CICLO BIOLÓGICO 
 
Cryptosporidium possui um ciclo com seis estágios de desenvolvimento no 

hospedeiro, é monoxeno, sendo muito parecido aos outros coccídios pertencentes à 
subordem Eimeriorina. O processo de infecção é composto por: excistação dos 
oocistos, merogonia, gametogonia, fertilização, formação da parede dos oocistos e 
esporogonia (SMITH; ROSE, 1998; XIAO; CAMA, 2006). 
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Figura 1 - Ciclo biológico de Cryptosporidium spp. 
Fonte: Barta e Thompson (2006). 

 
O início do ciclo se dá com eliminação de oocistos já esporulados nas fezes de 

animais infectados (DUBEY et al., 1990). Após ingestão dos oocistos ocorre a 
excistação, onde nesta fase são liberados os quatro esporozoítos que se aderem à 
superfície das células epiteliais do trato gastrintestinal, e se inserem nas 
microvilosidades para formação de um vacúolo parasitóforo (localização intracelular, 
porém, extracitoplasmática). Os esporozoítos se diferenciam em trofozoítos, iniciando 
a multiplicação assexuada ou merogonia (SRÉTER; VARGA, 2000; XIAO et al., 2004; 
SMITH et al., 2007). 

Os trofozoítos podem dar origem a dois tipos de merontes: o meronte tipo I, que 
possui seis a oito merozoítos, e o meronte tipo II, com quatro merozoítos. Os 
merozoítos do tipo I podem dar origem a novos merozoítos do tipo I ou do tipo II, 
enquanto que os merozoítos do tipo II iniciam a fase sexual do ciclo ou gametogonia, 
quando ocorre a diferenciação em estágios masculinos (microgametas) e femininos 
(macrogametas) (SMITH et al., 2007). 

Após a fertilização, o zigoto desenvolve-se em oocisto, podendo formar 
oocistos de parede delgada, responsáveis por auto-infecção (capazes de iniciar um 
novo ciclo dentro do mesmo hospedeiro), ou então os oocistos de parede espessa, os 
quais são eliminados nas fezes e são resistentes às condições ambientais. A 
esporulação dos oocistos ocorre in situ, ou seja, logo após sua formação, sendo então 
eliminados em sua forma infectante, potencializando a possibilidade de infecção de 
novos hospedeiros (DUBEY et al., 1990). 

Oocisto esporulado 
Oocisto Esporozoito Trofozoito

Fase 

Fase sexuada 
Merozoítos 

Microgameta 

Macrogameta 

Microgametócitos 

Zigoto 

Autoinfecção 
Oocisto esporulado 

Gametogonia 

Meronte tipo I 

Meronte tipo II 

Merozoíto 
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2.4 EPIDEMIOLOGIA DA CRIPTOSPORIDIOSE 

 
A prevalência de Cryptosporidium em bovinos no Brasil varia de 0,6% a 72,1% 

em bezerros com idade superior dois meses (CARDOSO et al., 2008). As 
características epidemiológicas e clínicas da infecção evidenciam, na maioria dos 
relatos de criptosporidiose em bezerros, é pela espécie de C. parvum (MEIRELES, 
2010). Também a criptosporidiose foi descrita como uma enfermidade grave que pode 
ser disseminada pela água, com grande dificuldade na prevenção e no tratamento da 
enfermidade (DILLINGHAMA et al., 2002). 

O potencial de infecção por Cryptosporidium está relacionado às características 
como a grande quantidade de excreção de oocistos pelos hospedeiros infectados no 
ambiente, baixa especificidade por hospedeiros mamíferos (particularmente 
apresentada por C. parvum), tamanho reduzido e baixa velocidade de sedimentação 
dos oocistos na água, baixa dose infectante (menos de 10 oocistos) e por serem 
eliminados em sua forma infectante (DILLINGHAMA et al., 2002; XIAO et al., 2004). 

Quando eliminados nas fezes dos hospedeiros infectados, os oocistos podem 
contaminar águas superficiais ou de reservatórios (MACHADO et al., 2006; MULLER, 
1999; SMITH, 1993), que são importantes veiculadores do protozoário, pela 
possibilidade de atingir um grande contingente de hospedeiros (LABERGE et al., 
1996). 

Os oocistos eliminados no ambiente são sensíveis à dessecação, ao 
congelamento e também às temperaturas de 55°C/30 segundos ou 70°C/5 segundos 
(FUJINO et al., 2002), mas são extremamente resistentes à ação do cloro utilizado no 
tratamento de água (XIAO et al., 2004), podendo permanecer viáveis no ambiente por 
até três meses, em temperatura de 25-30°C, seis meses em temperatura de 20°C ou 
sete meses quando armazenados em água a 15°C (ANDERSON, 1985; FAYER et al., 
1998). 

Também os bezerros de criação leiteira e de corte, sendo mantidos em 
confinamento, são mais acometidos por C. parvum, já por outro lado sendo mais difícil 
a ocorrência dessa infecção em bezerros criados extensivamente (MARTINS-VIEIRA 
et al., 2009). 

Os sintomas iniciais, vem geralmente no terceiro ou quarto dia após a ingestão 
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dos oocistos, ocorrendo o pico de eliminação dos oocistos entre o quinto e oitavo dia 
(CURRENT, 1986). 

Um neonato infectado pode eliminar mais de 1010 oocistos por dia, em 
períodos variantes, que podem ir de quatro a 14 dias de eliminação, assim 
confirmando seu importante papel na contaminação ambiental (ANGUS, 1987).  

Segundo Martins-Vieira et al. (2009), um estudo realizado observando o pico 
de eliminação de oocistos, no quinto dia pós inoculação, o bezerro apresentou 
eliminação de 9,0 x 105 oocistos/mL de fezes. Já em um estudo epidemiológico 
realizado nos Estados Unidos, em 1103 fazendas, obteve-se como resultados a 
presença de oocistos de Cryptosporidium spp. em 59,1% (652/1103) das propriedades 
estudadas, demonstrando a grande disseminação desse parasito na região (GARBER 
et al., 1994).  

No Brasil, Feitosa et al. (2004) descreveram prevalência de oocistos de 
Cryptosporidium spp. em 12,4% (57/459) das amostras fecais, em bezerros com até 
duas semanas de vida, de aproximadamente 33 propriedades leiteiras da cidade de 
Araçatuba no estado São Paulo. 

São descritas quatro espécies no gênero Cryptosporidium que mais acometem 
os bovinos adultos e os bezerros desmamados. Espécies são C. andersoni, C. bovis 
e C. ryanae, ou lactantes são mais acometidos por C. parvum, que tem um alto 
potencial zoonótico (XIAO; FENG, 2008). 

Já a espécie Cryptosporidium andersoni está localiza principalmente nas 
glândulas gástricas do abomaso (SANTIN et al., 2004), acometendo mais os neonatos 
acima de 4 meses de vida, os animais já imunodeprimidos no período pós desmame 
e também os bovinos leiteiros adultos. A Infecção por C. andersoni, não apresenta 
sinais clínicos visíveis como a diarreia, por este fato, acaba sendo mais propícia a 
apresentar infecções crônicas futuras. Sendo assim esta espécie pode ficar no 
hospedeiro por mais de um ano com produção de oocistos menor que as infecções 
por outras espécies (KVÁC et al., 2008). 

O Cryptosporidium bovis acomete mais animais de três meses a dois anos de 
idade (FAYER et al., 2006). Os neonatos que saem dessa fase de um a dois anos, a 
prevalência cai, elevação consequente da prevalência de C. andersoni (FAYER et al., 
2007). 

O C. ryanae semelhança é do C.parvum e C. bovis, sendo a diferenciação dos 



19 
 

 
 

demais, pelo tamanho (FAYER, 2008). E esta espécie foi encontrada em neonatos 
nos EUA, na China (FENG et al., 2007), Quênia (SZONYI et al., 2008) e na Malásia 
(HALIM et al., 2008). 

Cryptosporidium parvum é uma espécie com menor frequência de infecção em 
bovinos (FENG et al., 2007; PARK et al., 2006; SMITH et al., 2005). 

 
2.5 SINAIS CLÍNICOS 

 
O sinal clínico mais comum neste tipo de criação de bovinos são distúrbios 

gastrintestinais decorrentes da criptosporidiose (NAVARRE et al., 2000). Observa-se 
que os bezerros são mais suscetíveis à infecção clínica por Cryptosporidium, 
apresentam mais sinais clínicos, pois grande parte das infecções diagnosticadas em 
indivíduos adultos é de natureza assintomática ou já nem apresenta sinais clínicos de 
pouca gravidade (O’DONOGHUE, 1995).  

Nos recém-nascidos, a criptosporidiose é caracterizada por diarréia grave com 
duração média de duas semanas, que pode levar o animal a desidratação e eventual 
morte (FAYER et al., 1990). No entanto, os sinais iniciais ocorrem, geralmente, no 
terceiro ou quarto dias após a ingestão dos oocistos, verificando-se o pico de 
eliminação dos oocistos entre o quinto e oitavo dia (CURRENT, 1990). E bezerros 
neonatos, o C. parvum é o que está envolvido na maioria dos casos (SANFORD; 
JOSEPHSON, 1982; HEINE et al., 1984; FEITOSA et al., 2008), porque os 
hospedeiros ainda não apresentam imunidade totalmente desenvolvida (O’HANDLEY 
et al., 1999; XIAO; HERD, 1994). 

A taxa de mortalidade em geral, pode ser baixa quando o animal for acometido 
somente por este protozoário. Por outro lado, se houver uma associação com outros 
agentes infecciosos, ou então com um quadro de má nutrição apresentado pelo 
hospedeiro, as taxas de mortalidade podem ser mais elevadas (CHERMETTE; 
BOUFASSA-OUZROUT, 1988).  
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2.6 DIAGNÓSTICO 
 

2.6.1 Diagnósticos Diretos - Coproparasitológicos 
 
O método mais utilizado na detecção de oocistos a partir de amostras fecais é 

o método de centrífugo-flutuação em solução de Sheather (CURRENT, 1990). O 
método para avaliar as amostras, deve ser rápido, pois quanto mais tempo 
permanecem os oocistos nas soluções de alta densidade, eles podem sofrer 
distorções ou rompimento da parede, podendo levar a resultados falsos. Para 
observação dos oocistos, é realizada a microscopia óptica de campo claro ou de 
contraste de fase (XIAO; FENG, 2008).  Na visualização em contraste de fase, os 
oocistos apresentam-se como corpos brilhantes contendo grânulos negros; já em 
microscópio de campo claro, os oocistos aparecem translúcidos, algumas vezes como 
estruturas róseas, contendo grânulos em seu interior (SRÉTER; VARGA, 2000). 

Também há outras técnicas utilizadas para detecção de oocistos de 
Cryptosporidium, como, a coloração negativa com verde malaquita, tendo-se como 
resultado visualizado os oocistos como corpos brilhantes envoltos por um fundo verde 
(ELLIOT et al., 1999), já na técnica de Kinyoun (álcool ácido resistente), os oocistos 
são visualizados na cor rósea a vermelha, com um fundo verde. 

Contudo, a identificação das espécies tem sido realizada somente por meio de 
métodos coproparasitológicos e pela morfologia os oocistos, que apresentam baixa 
sensibilidade na detecção de oocistos de Cryptosporidium e não permitem a 
diferenciação entre as espécies, e tão pouco entre os distintos genótipos. A 
identificação dos genótipos é importante na definição de características 
epidemiológicas da infecção, destacando-se os aspectos relacionados à 
especificidade de hospedeiro e patogenicidade da cepa infectante (XIAO et al., 2004). 

 
2.6.2 Diagnóticos Diretos - Cortes Histológicos 

 
As técnicas de coloração podem ser utilizadas na visualização de 

Cryptosporidium em tecidos. No entanto a coloração de cortes histológicos é feita por 
hematoxilina-eosina (HE), onde são apresentados os estágios evolutivos e 
visualizados como corpos esféricos basófilos, de 2,0 - 7,5 μm, ficando localizados na 



21 
 

 
 

superfície das células epiteliais (dependendo do estágio do ciclo biológico). 
A técnica da coloração á base de prata ácido periódico de Schiff é uma outra 

técnica que também pode ser utilizada. Já a microscopia eletrônica de transmissão 
pode se utilizada para visualização de morfologia ultra-estrutural do parasito 
(SRÉTER; VARGA, 2000). 

 
2.6.3 Diagnóstico Direto - Métodos Moleculares 

 
Observando a dificuldade de diferenciar as espécies nos métodos morfológicos, 

as técnicas baseadas em biologia molecular, como a reação em cadeia pela 
polimerase (PCR), e a técnica de polimorfismo no comprimento de fragmentos de 
ácido desoxirribonucléico gerados por enzimas de restrição (RFLP) e/ou 
sequenciamento automático de ácidos nucléicos, são as únicas de diferenciação 
confiáveis entre as espécies de Cryptosporidium (JEX et al., 2008; MORGAN et al., 
1999a; SARGENT et al., 1998; SRÉTER; VARGA, 2000). 

A PCR é caracterizada por apresentar alta sensibilidade e especificidade 
(BALATBAT et al., 1996; JEX et al., 2008; MORGAN; THOMPSON, 1998), entretanto 
o custo da PCR é maior do que os outros métodos para detecção da espécie 
Cryptosporidium em amostras fecais. 

O locus mais utilizado é o gene da subunidade 18S do RNA ribossômico (18S 
rRNA). Esse locus apresenta cinco cópias por genoma e, pelo fato de apresentar 
evolução mais lenta e menor polimorfismo, é também o locus de escolha para 
amostras de animais que possam estar infectados por espécies ou genótipos ainda 
não classificados (MORGAN et al., 2000; SPANO et al., 1998; XIAO et al., 1999; 2000; 
2004). 

Há também outros loci que podem ser utilizados, como os genes da actina 
(SULAIMAN et al., 2005), da proteína do choque térmico - HSP-70 (MORGAN et al., 
1999), da proteína da parede de oocistos - COWP (XIAO et al., 2000) e da 
glicoproteína GP-60 (PENG et al., 2001, 2003). No entanto, esses loci apresentam 
alto polimorfismo interespécies e, no entanto, são importantes para a análise genética 
de espécies ou genótipos similares (XIAO et al., 2004). 

Já o método da reação em cadeia pela polimerase em tempo real (qPCR), é 
destacado pela alta sensibilidade, permitindo o diagnóstico de criptosporidiose clínica, 
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bem como, a detecção de indivíduos portadores, sendo muito importante para estudos 
epidemiológicos em hospedeiros humanos e animais (TANRIVERD et al., 2002; 
FONTAINE; GUILLOT, 2003; MINAROVICOVÁ et al., 2009; HADFIELD et al., 2011; 
DE WAELE et al., 2011). 

A q-PCR traz como vantagens a amplificação e detecção simultânea dos 
fragmentos de DNA, com diminuição do tempo de análise e dos riscos de 
contaminação, pois não necessita da observação dos produtos de PCR por meio de 
eletroforese, que é essencial em outras variantes da PCR (DE WAELE et al., 2011; 
JOTHIKUMAR et al., 2008). 

 
2.6.4 Diagnósticos Indiretos – Métodos Imunológicos 

 
A microscopia de fezes vem sendo substituída pelo método imunológico, o qual 

identifica os oocistos ou antígenos solúveis (KHEL et al., 1995). Os métodos 
imunológicos apresentam melhor sensibilidade e especificidade quando comparados 
às técnicas tradicionais de coloração, assim também demonstram uma redução no 
tempo de trabalho com resultados rápidos na detecção dos oocistos (ARROWOOD; 
STERLING, 1989; JOHNSTON et al., 2003). 

O método de ensaio imunoenzimático, (FAYER et al., 2000; JEX et al., 2008; 
SILVA et al., 2003) e a reação de imunofluorescência direta (BIALEK et al., 2002; 
FAYER et al., 2000; JEX et al., 2008), são os testes que apresentam maior destaque. 

 
2.7 TRATAMENTO 

 
Não existem medicações específicas para o tratamento da criptosporidiose. Os 

bezerros devem ser tratados como suporte (BENENSON, 1995). 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 
Identificar molecularmente em amostras fecais o Cryptosporidium spp. em 

bezerros neonatos de propriedades que utilizam como biotecnologia de reprodução a 
IATF no Estado de Mato Grosso. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Coletar amostras fecais, diarreicas e não diarreicas, de rebanhos do 

Estado de Mato Grosso que utilizam como biotecnologia de reprodução a 
IATF; 

• Pesquisar a presença de oocistos de Cryptosporidium spp. Para meio de 
técnicas coproparasitológicas de coloração como Ziehl Nieelsen 
modificado; 

• Analisar molecularmente a presença de Cryptosporidium spp. por meio da 
reação em cadeia pela polimerase (PCR). 
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4 ARTIGO 
DETECÇÃO MOLECULAR DE CRYPTOSPORIDIUM SPP EM AMOSTRAS DE 

FEZES DE BEZERROS DE CORTE NO ESTADO DE MATO GROSSO 
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Resumo Cryptosporidium é um parasito coccídeo que infecta o trato intestinal de uma ampla 
variedade de mamíferos, considerado como um dos principais protozoários 
responsáveis pela diarreia neonatal bovina. Propriedades que adotam manejos com 
estações de reprodução com inseminação artificial pré estabelecidas, resultam em 
altas taxas de nascimentos de neonatos em épocas programadas e com os animais 
mantidos em piquetes de maternidades, consequentemente podem apresentar maior exposição à patógenos, como o Cryptosporidium spp. O objetivo desse trabalho foi 
detectar molecularmente a presença de oocistos de Cryptosporidium spp., em fezes 
de bezerros de corte originados de IATF no Estado de Mato Grosso. As amostras 
fecais de bezerros neonatos (15-20 dias de idade) foram colhidas durante o período 
compreendido entre os meses de agosto de 2013 a janeiro de 2014 de sete 
propriedades distintas do Estado de Mato Grosso (10 a 15 amostras fecais de cada 
propriedade). Essas propriedades apresentaram como principal requisito a utilização 
de IATF (inseminação artificial em tempo fixo). Das 70 amostras de fezes de bezerros 
neonatos colhidas em sete propriedades do Estado de Mato Grosso 32 (45%) foram positivas na PCR para Cryptosporidium spp. e 100% das propriedades apresentaram 
animais positivos. Por meio desses resultados pode-se verificar a presença do 
protozoário como possível agente etiológico da diarreia neonatal em bezerros de corte no Estado de Mato Grosso ressaltando a importância do protozoário como possível 
responsável por taxas consideráveis de morbidade neonatal, além de ser um 
importante zoonoses. 
 
Palavras-chaves: Inseminação artificial. PCR. Manejo intensivo. 
 
Abstract Cryptosporidium is a coccidia parasite that infects the intestinal tract of a wide variety 
of mammals is considered as a major protozoan responsible for bovine neonatal 
diarrhea. Properties that adopt managements breeding seasons with pre established 
artificial insemination, resulting in high rates of neonatal births at scheduled times and 
with animals kept in paddocks maternity therefore may have greater exposure to pathogens such as Cryptosporidium spp. The aim of this study was molecularly detect 
the presence of Cryptosporidium spp. In feces sourced beef calves of TAI in the State 
of Mato Grosso. Fecal samples of newborn calves (15-20 days old) were taken during 
the period between the months of August 2013 to January 2014 seven distinct 
properties of Mato Grosso (10 to 15 stool samples from each property) . These 
properties present as major requisite to use IATF (artificial insemination in fixed time). 
Of the 70 stool samples from newborn calves harvested in seven properties in the state of Mato Grosso 32 (45%) were positive by PCR for Cryptosporidium spp. and 100% of 
the properties had positive animals. Through these studies we can verify the presence 
of the parasite as a possible etiologic agent of neonatal diarrhea in beef calves in Mato 
Grosso emphasizing the importance of the protozoa as possible responsible for 
considerable rates of neonatal morbidity as well as being an important zoonoses. 
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INTRODUÇÃO 

A representatividade do Brasil como maior rebanho bovino do mundo. Isso se 
deve também ao resultado da adoção de novas tecnologias, como a inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF), em propriedades rurais especializadas na reprodução 
que repercutem por melhor qualidade e maior produtividade bovina (FURTADO et al., 
2011). Assim o manejo e a sanidade neonatal se tornam fundamentais para o bom 
desempenho na produção de carne ou leite. 

A diarreia neonatal bovina, o principal problema sanitário de bezerros lactentes 
(HOUSE, 1978) pode causar prejuízos econômicos à exploração pecuária, como pior 
conversão alimentar, menor ganho de peso, custos com tratamento e profilaxia, 
podendo alcançar 2% de taxa de mortalidade (MOTA et al., 2000). As infecções 
entéricas em bezerros caracterizam-se como uma doença multifatorial, resultante da 
interação entre a genética do bezerro, o ambiente e uma gama de agentes infecciosos 
(BENESI, 2008). Os principais microorganismos envolvidos nos episódios de diarreia 
neonatal em bezerros são as bactérias (Escherichia coli), os vírus (Rotavírus e 
Coronavírus) e os protozoários (Cryptosporídeos) (FAGAN et al., 1995).  

Dentre os protozoários, o Cryptosporidium spp. é um coccídeo obrigatório e 
oportunista, principalmente do trato alimentar que pode infectar ampla variedade de 
espécies de mamíferos, incluindo os seres humanos. Cryptosporidium ssp. reino 
Protista, sub-reino Protozoa, Filo Apicomplexa, Classe Sporozoea, subclasse 
Coccidiasina, ordem Eucoccidiorida, subordem Eimeriorina e Família 
Cryptosporidiidae (FAYER, 2008). A criptosporidiose pode ser transmitida pela via 
fecal-oral, por meio da ingestão de oocistos esporulados e infectantes excretados 
pelos hospedeiros (FAYER, 1990). 

O principal reservatório animal do Cryptosporidium é o bovino, em particular os 
bezerros, nos quais a criptosporidiose é responsável por taxas consideráveis de 
morbidade neonatal (McDONALD et al., 2000), com comprometimento no 
desenvolvimento dos animais e perdas econômicas traduzidas por mortes (GARCIA; 
LIMA, 1993). Os bovinos podem ser infectados por quatro espécies de 
Criptosporidium: C. parvum, C. andersoni (LINDSAY, 2000), C. bovis (FAYER, 2005) 
e C. ryanae (FAYER et al., 2008). Além dessas quatro espécies reconhecidas, os 
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bovinos podem ser infectados por pelo menos mais 10 espécies ou genótipos de 
Cryptosporidium, e esses animais são considerados importante fonte de infecção para 
os seres humanos (VENU et al., 2012). 

O primeiro relato de infecção pelo Cryptosporidium em bovinos, no Brasil, foi 
feito por Modolo et al. (1988) na região de Botucatu (SP) (MEIRELES, 2010). A 
prevalência de Cryptosporidium em bovinos no Brasil varia de 0,6% a 72,1% em 
bezerros com idade superior dois meses (CARDOSO et al., 2008). As características 
epidemiológicas e clínicas da infecção evidenciam que maioria dos relatos de 
criptosporidiose em bezerros é ocasionada pela espécie C. parvum (MEIRELES, 
2010). Contudo a identificação das espécies tem sido realizada somente por meio de 
métodos coproparasitológicos e pela morfologia de oocistos, que apresentam baixa 
sensibilidade na detecção de oocistos de Cryptosporidium e não permite a 
diferenciação entre as espécies, e tão pouco entre os distintos genótipos que são 
importantes na definição de características epidemiológicas da infecção destacando-
se os aspectos relacionados à especificidade de hospedeiro e patogenicidade da cepa 
infectante (XIAO et al., 2004). 

O objetivo do presente projeto foi identificar em amostras fecais a presença de 
Cryptosporidium em bezerros neonatos provenientes de propriedades rurais que 
utilizam IATF no Estado de Mato Grosso. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
COLHEITA DAS AMOSTRAS FECAIS E EXAME COPROPARASITOLÓGICO 

As amostras fecais de bezerros neonatos foram colhidas durante o período 
compreendido entre os meses de agosto a dezembro de 2013, de sete propriedades 
distintas do Estado de Mato Grosso (10 a 15 amostras fecais de cada propriedade). 
Essas propriedades tiveram como principal requisito a utilização de IATF. As amostras 
foram colhidas de bezerros, com e sem diarreia, de animais de 20 a 30 dias de idade 

Todas as amostras fecais foram colhidas diretamente do reto, corretamente 
identificadas e armazenadas a 4 ᵒC até o momento do processamento. As amostras 
foram previamente testadas para a presença de oocistos de Cryptosporidium spp. 
utilizando a técnica de coloração de lâminas de Ziehl Neelsen modificada (Casemore 
et al., 1985). As amostras que se apresentaram positiva ao exame coproparasitológico 
foram armazenadas à -20 ᵒC até a extração de DNA. 
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EXTRAÇÃO DE DNA PARA PCR 

A extração de DNA foi realizada com o kit comercial Macherey Nagel 
NucleoSpin Tissue® com pequenas modificações, 200μl de fezes foram adicionados a 
1ml Tris – EDTA (TE), e centrifugado a 4000g durante 15 minutos. O sobrenadante foi 
descartado e o sedimento formado na centrifugação ressuspendido em 200 µl do 
tampão T1 mais 25 µl de proteinase K, e mantidos por 12 horas a 56ºC. Após a 
incubação, foi adicionado 200 µl do tampão B3, agitado em vórtex, e incubado por 
70ºC durante 10 minutos. Posteriormente, adicionou-se 210 µl de EtOH (100%). 

 
REAÇÃO EM CADEIA PELA POLIMERASE (PCR) 

O ácido nucléico extraído foi submetido à técnica de Nested – PCR, utilizando-
se primers específicos para gênero Cryptosporidium (XIAO et al. 2000). Foram 
utilizados os seguintes primers: Primeira reação:5’ -  TTCTAGAGCTAATACATGCG- 
3’; 5’ – CCC ATT TCC TTC GAA ACA GGA – 3’. Segunda reação: 5’ – 
GGAAGGGTTGTATTTATTAGATAAAG- 3’; 5’ – AAG GAG TAA GGA ACA ACC TCC 
A – 3’. 

Após a amplificação da segunda reação, obtém-se um fragmento de 825pb do 
DNA do Cryptosporidium spp. Foi obtido o gene 18S para a identificação somente do 
gênero.  

As reações foram executadas em triplicata, para cada amostra, para cada 
reação foram utilizados 12,5 µL de Mix 2,5mM, 0,5 µL de cada um dos primers (20nM), 
0,25 µL de Platinum® Taq DNA Polimerase (1,2U/µL), 9,25 µl de água ultrapura e 2 
µL de DNA. 

As condições de ciclagem foram as mesmas em ambas reações, 95ºC por 5 
minutos, 35 ciclos de 94ºC por 45 segundos, 55ºC por 45 segundos e 72ºC por 1 
minuto, e uma etapa de extensão final 72ºC por 5 minutos. Os produtos amplificados 
foram visualizados em gel de agarose a 1,5% corado com Syber SAFE®, e as bandas 
registradas através de câmera fotográfica acoplada à fonte de luz UV. 

 
RESULTADOS 

Foram analisadas 70 amostras de fezes de bezerros das raças Nelore e 
Abeerden Angus, machos e fêmeas, entre 20 à 30 dias de idade, pertencentes a 



37 
 

 
 

propriedades localizadas nos municípios de Pontes e Lacerda, Diamantino, Cáceres, 
Nobres, Tangará da Serra, Juara e Campo Novo do Parecis.  

Na PCR, (45%) 32/70 das amostras tiveram o agente do gênero 
Criptosporidium spp. Constatou-se que 100% das propriedades apresentaram 
animais positivos para o parasito. 

 
DISCUSSÃO 

No presente estudo pôde-se constatar a presença de um protozoário pouco 
conhecido por proprietários rurais e de grande importância na etiopatogenia da 
diarreia neonatal bovina, além de ser uma zoonose reemergente e clinicamente 
importante para seres humanos imunossuprimidos. Cryptosporidium spp. foi 
detectado em 100% das propriedades estudadas, distribuídas em várias regiões do 
Estado de Mato Grosso, constatando a excreção de oocistos no meio ambiente e 
consequentemente a contaminação ambiental. 

Todos os animais do estudo foram originados por meio da IATF. Essas 
biotecnologias aplicadas à reprodução animal, associadas a um manejo adequado do 
rebanho, visam aumentar a qualidade e a quantidade de bezerros genética e 
fenotipicamente superiores (TORRES-JUNIOR et al., 2009). Contudo mesmo diante 
das inúmeras vantagens da IATF como a introdução de estações de monta ou de 
inseminação em períodos pré-determinados, períodos de serviço e intervalo de partos 
menores e estações de nascimento de bezerros programadas, a intensa produção de 
bezerros em um mesmo período pode ocasionar graves problemas sanitários, como 
a diarreia neonatal bovina. A presença de animais mantidos nos piquetes de 
maternidades confere aos neonatos maiores riscos de exposição aos patógenos, que 
podem refletir diretamente na quantidade e qualidade dos bezerros desmamados 
(ZARZOSO; MARGUERITTE, 2001). 
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Assim, estações de monta de 90 dias e a realização de IATF resultam em 

concentração na estação de nascimento com o aumento na densidade de bezerros, 
ou seja, maior número de bezerros em nascimento em menor período de tempo. 
Consequentemente, piquetes de parição com maior contaminação ambiental. Pode-
se ressaltar a importância que alterações no manejo zootécnico e reprodutivo podem 
ocasionar maior risco sanitário para o desenvolvimento de focos ou mesmo surtos de 
diarreia neonatal bovina. 

E um dos principais patógenos responsáveis pela diarreia neonatal é o 
Cryptospodirium spp., microorganismo de alta patogenicidade e difícil tratamento cuja 
infecção, em animais neonatos, pode ocasionar atrofia e fusão das vilosidades 
intestinais e inflamação das criptas intestinais, consequentemente contribuindo com a 
ocorrência de episódios de diarreia por má absorção e má digestão, além de ocasionar 
lesão celular que pode facilitar a infecção por enteropatógenos (REBUHM, 1995).  

As amostras fecais dos animais estudados apresentavam aspecto pastoso e 
leitoso, sendo considerado normal clinicamente, apesar das fezes serem 
consideradas normais foram encontradas porcentagens altas de amostras fecais 
positivas para o parasito, o que pode representar animais subclínicos e 
disseminadores de oocistos. Cryptosporidium spp pode ser encontrado tanto em 
amostras fecais diarreicas como não diarreicas. Ederli et al. (2004) ao estudarem por 
meio da técnica de Ziehl Neelsen, 211 bezerros, 17 apresentavam diarreia, sendo 
somente dois positivos. Sendo os outros 194 bezerros com fezes normais, 90 foram 
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positivos. A maioria dos autores apresentam porcentagens altas de oocistos de 
cryptosporidium em amostras fecais com diarreia e porcentagens baixas de oocistos 
em fezes normais (Souza e Lopes 1995; Garcia e Lima 1993). 

Poucos estudos no Brasil são realizados com bovinos de corte devido ao 
manejo extensivo e maior dispersão dos oocistos. O presente estudo pode ser 
considerado a primeira pesquisa com detecção molecular de amostras fecais em 
bovinos de corte e com resultados expressivos de Cryptosporidium spp. Oliveira Filho 
et al (2007), no município de Comodoro, em Mato Grosso, ao estudarem 100 amostras 
fecais diarreicas e 30 não diarreicas de bezerros Nelore de até 9 semanas de idade 
identificaram 30% de amostras parasitadas com oocistos de Cryptosporidium por meio 
da coloração de Ziehl Neelsen, sendo considerado o segundo maior enteropatógeno 
encontrado nos bezerros diarreicos desse estudo. Já Destro et al. (2014), ao 
estudarem 253 fezes de bubalinos de um dia a seis meses de idade no Estado do 
Pará observaram apenas 2,37% de ocorrência de Cryptosporidium, sendo que todas 
as amostras positivas provenientes de animais sem sinais clínicos de diarreia, 
resultados semelhantes a Mota et al (2000) que não identificaram oocistos em 20 
amostras diarreicas analisadas. Esse estudo e dos autores acima colaboram com 
Ribeiro et al (2000) que afirmam que a ocorrência de agentes parasitários em bezerros 
com diarreia e assintomáticos não apresentam significância e que dessa forma 
demonstra a importância de todos os bezerros servirem de fonte de infecção.  

Esse foi o primeiro estudo utilizando a técnica de PCR para o diagnóstico de 
Cryptosporidium spp. em bezerro de corte originado por meio da biotecnologia de 
reprodução IATF no Estado de Mato Grosso. A infecção por Cryptosporidium spp. 
nesses animais com 15 à 20 dias de idade foi considerada alta (45%) em relação aos 
outros autores. O reconhecimento da presença de oocistos nas fezes dos bezerros 
norteia a adoção de medidas de prevenção e controle, além de cuidados com a saúde 
pública, devido ao potencial zoonótico desse patógeno. 
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