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Cryptosporidium
Um desafio constante
POR RUI MARTINS
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Cryptosporidium sp. é um protozoário, ubiquitário e cosmopolita, com
capacidade de parasitar um amplo número de espécies animais, incluindo
mamíferos, aves, répteis e peixes. É, portanto, o agente etiológico da
Cryptosporidiose

A

s espécies de Cryptosporidium, não apresentam tanta
especificidade de hospedeiro
como se dizia há umas décadas atrás e espécies deste agente, têm
vindo a ser descobertas, sobretudo devido ao desenvolvimento de novas ferramentas moleculares, contando neste
momento com mais de trinta espécies.
É um agente zoonótico, ou seja,
pode ser transmitido ao ser humano
pelos animais, mas também através
da água. Existem imensos estudos em
Portugal e a nível mundial que o confirmam e alguns indicam que até na
água da rede pública existem as formas
infectantes deste agente, oocistos, tendo mesmo alguns países um padrão de
aceitação do número de oocistos na
água para consumo humano, nomeadamente o Reino Unido e EUA, de um
oocisto por cada 10 litros de água.
A espécie Cryptosporidium parvum é
um dos principais agentes implicados
nas diarreias neonatais em bovinos
sendo responsável por atrasos de crescimento, perdas de peso e mortalidade, podendo por vezes estar associado
a outro agente responsável pelas diar86
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Cryptosporidium parvum
foi o agente mais
prevalente neste estudo,
demonstrando assim
a sua importância nas
diarreias neonatais em
bezerros no extensivo

reias neonatais (Rotavírus, Coronavírus,
E.coli...), agravando assim a doença.
Geralmente é causa de diarreia em bezerros com idades compreendidas entre os cinco dias e as quatro semanas.
A diarreia, apresenta frequentemente
coágulos de leite por digerir, uma vez
que a acção da enzima lactase é diminuída nestas infecções.
Entre outubro de 2016 e fevereiro de 2018, realizaram-se no HVME
-Hospital Veterinário Muralha de Évora colheitas de fezes de bezerros com
diarreia até um mês de idade, de explorações de bovinos de carne em extensivo pertencentes ao distrito de Évora,
para pesquisa dos agentes envolvidos

nas mesmas e no sentido de optimizar
a profilaxia e o tratamento das diarreias nas explorações a que o HVME
presta assistência (Imagens 1 e 2).
Foram feitos testes para Cryptosporidium parvum, E.coli, Rotavirus e Coronavirus, tendo sido avaliados 70 bezerros
pertencentes a 32 explorações, tendo
como resultado 55,7% de bezerros positivos e 62,5% de explorações positivas. Em alguns animais testados e indo
de encontro a outros estudos encontraram-se infecções mistas com outros
agentes. Cryptosporidium parvum foi o
agente mais prevalente neste estudo,
demonstrando assim a sua importância nas diarreias neonatais em bezerros
no extensivo.
Para falar do combate a este agente,
é importante conhecê-lo pormenorizadamente, pois quem já teve ou tem
problemas relacionados com ele na sua
exploração sabe o quão difícil é o seu
controlo.
Antes de mais deve ser diagnosticado. Inicialmente com base nos sinais
clínicos dos bezerros, assim como pelo
histórico de diarreias da exploração
e definitivamente por meios de diag-

Colheita de amostra fecal

Introdução da amostra no kit rápido de diagnóstico

Kit de diagnostico

Administração de soro a bezerro desidratado com diarreia

O Hospital Veterinário Muralha de Évora realizou
colheitas de fezes de bezerros com diarreia até um
mês de idade, de explorações de bovinos de carne
em extensivo pertencentes ao distrito de Évora.

nóstico que comprovem a presença do
agente. Neste momento os Médicos
Veterinários têm disponíveis no mercado várias opções com sensibilidades e
especificidades muito apelativas, assim
como rápidas e económicas.

COMO SE TRANSMITE?
- Por via oral, pela ingestão de oocistos que são eliminados nas fezes de
animais infectados, por contacto directo ou alimentos e água contaminados.

O QUE TORNA ENTÃO O
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM
TÃO BEM SUCEDIDO E DE
DIFÍCIL ERRADICAÇÃO?
- Auto-infecções. Este agente tem
a capacidade de se “multiplicar” nas
células epiteliais do intestino do hospedeiro e voltar novamente a infectá-las numa das fases intermédias do seu
ciclo sem haver saída do hospedeiro,

amplificando assim o ciclo.
- Resistência dos oocistos no ambiente e imediatamente infectantes.
No final do ciclo há a produção de
oocistos de parede fina (que realizam
além das faladas anteriormente, mais
auto-infecções) e de “parede grossa” ou
dupla parede, que são eliminados nas
fezes do hospedeiro sendo imediatamente infectantes para outros agentes,
ao contrário da Eimeria sp., por exemplo, que necessita de condições ambientais adequadas para a esporulação,
sendo muito resistentes a desinfectantes e às condições ambientais.
- Animais adultos e bezerros mais
velhos apresentam infecções subclínicas, ou seja, não apresentam sinais
clínicos, mas excretam oocistos para o
ambiente.
- Está provado que um bezerro infectado com 6 dias, até ao seu 12º dia
de vida (em 6 dias) pode eliminar 3,89
biliões de oocistos para o ambiente e

A aguardar resultados

Hidratação oral por entubação orogástrica

está provado que apenas são necessários entre 5,8 a 16,6 oocistos para infectar e provocar diarreia e excreção
num bezerro.
- As progenitoras são uma fonte de
transmissão de oocistos para os seus
bezerros, estando provado que aumentam a excreção destes antes, durante e
após o parto.
- Está provado também que os bezerros são fontes muito importantes
de contágio para os adultos e outros
bezerros, pois vacadas com partos
distribuídos durante o ano têm mais
Cryptosporidiose, uma vez que a vacada está constantemente em contacto
com bezerros jovens que são os maiores excretores de oocistos, demonstrado também pelo facto das diarreias por
Cryptosporidiose aparecerem mais do
meio da época de partos para a frente.
- Água. Consegue utilizar a água
como via de transmissão, amplificando muito o seu impacto. ▶
notícias Limousine
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- Resistência farmacológica e poucas opções no mercado. No mercado
apenas está registado Lactato de Halofuginona para combate a este agente,
sendo utilizado de forma profiláctica
durante sete dias desde o nascimento
por via oral, sendo de difícil implementação em animais em extensivo.
Não existe no mercado nenhum tratamento 100% eficaz e que interrompa
totalmente a excreção de oocistos. No
entanto estão a ser realizados estudos
com novas moléculas e algumas já existentes no mercado que podem trazer
alguma esperança.
- Sem vacina disponível. Tal como
para os fármacos, várias farmacêuticas
estão a fazer estudos nesse sentido.
Por lógica poderá ser uma vacina que
transfira imunidade passiva, por vacinação das progenitoras no último terço de gestação, como já existem para
outros agentes implicados nas diarreias neonatais.

COMO O PODEMOS ENTÃO
CONTROLAR?
Se a forma de infecção é através da
ingestão de oocistos que são excretados nas fezes, o controlo deverá passar
pela diminuição da excreção e da in-
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gestão.
- Garantir um adequado encolostramento dos bezerros, uma vez que
está provado que o colostro não impede que a diarreia e a excreção aconteçam, mas reduz a severidade dos sinais
clínicos e o número de oocistos excretados.
- Tratar bezerros com diarreia e separar os mesmos da vacada, pois com
esta simples acção eliminamos os tais
2,6 biliões de oocistos, da cerca onde
estão os restantes animais.
- Concentrar os partos. Apesar de
poder ser discutível tendo em conta
outros pontos de vista, através da concentração de partos, além de obtermos
lotes maiores e mais homogéneos de
bezerros, assim como maior facilidade
na implementação de planos profilácticos, não teremos bezerros novos tanto tempo ao longo do ano na exploração, que são os principais eliminadores
de oocistos, quebrando mais facilmente o ciclo bezerro-vaca, vaca-bezerro.
-Rotação de cercas. Ter uma cerca
para as parições, uma cerca para os bezerros e vacas após a parição e até que
estes passem pelo menos as quatro semanas de idade e outras para bezerros
e vacas até à desmama. Com esta acção,
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