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RESUMO  

A criptosporidiose já foi descrita em várias espécies animais, incluindo mamíferos e 

aves domésticos e o homem. Várias espécies do parasita já foram classificadas nas 

diversas espécies animais e no homem e algumas podendo infectar ambos, sendo dessa 

forma considerada uma enfermidade de caráter zoonótico. Vários métodos de 

diagnóstico são utilizados para detecção do parasito, mas somente aqueles com base em 

biologia molecular são capazes de determinar a espécie de Cryptosporidium. Não há 

dados de ocorrência e prevalência da infecção por Cryptosporidium em animais e 

humanos na região de Adamantina e adjscências, dessa maneira o presente projeto tem 

como objetivo a identificação e caracterização molecular de Cryptosporidium spp. em 

amostras fecais de animais domésticos da região noroeste paulista. Dessa forma, 

amostras fecais dos animais serão submetidas a uma concentração inicial com solução 

de Sheather, seguido de leitura com coloração negativa de verde malaquita em 

microscópio óptico. Amostras positivas serão submetidas a extração de DNA genômico, 

e posteriormente realizada a nested PCR, tendo como alvo a subunidade do gene 18S do 

rRNA. Após a amplificação dos fragmentos, será realizado o sequenciamento genômico 

e análise dos resultados com avaliação filogenética e estatística dos dados obtidos.  

  

Palavras chaves: Cryptosporidium spp., diagnóstico, ocorrência, animais domésticos, 

caracterização molecular  
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1. INTRODUÇÃO  

  

Protozoários do gênero Cryptosporidium são patógenos de seres humanos e de 

muitas outras espécies de vertebrados. Completam seu ciclo biológico nos microvilos da 

superfície de células epiteliais dos tratos gastrintestinal, respiratório e urinário de 

mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios (XIAO; RYAN, 2006).  

A infecção em mamíferos domésticos e humanos comumente é causada por uma 

espécie exclusiva do homem, C. hominis ou por C. parvum, caracterizando uma 

infecção zoonótica, com inúmeros casos descritos na literatura (PREISER et al., 2003).  

No Brasil, algumas espécies com potencial zoonótico, como C. canis, C. felis, C.  

meleagridis, C. parvum e C. ubiquitum, foram identificadas em animais; e em humanos, 

já foi relatada infecção por C. parvum, C. hominis e por outras espécies adaptadas a 

hospedeiros animais, como C. canis, C. felis e C. meleagridis (MEIRELES, 2010) 

causando infecção em seres humanos, o que demonstra  que animais  domésticos e 

silvestres, sejam mamíferos ou aves, podem atuar como fontes de infecção deste 

parasito para o ser humano e outros animais, pela contaminação de fontes de água ou de 

alimentos (XIAO; FAYER, 2008).  

Apesar de não haver definição sobre a participação de aves na cadeia 

epidemiológica de infecções por C. meleagridis no homem, essa espécie é considerada 

como um importante patógeno humano, sendo responsável por vários relatos de 

infecção no homem (XIAO; FENG, 2008).  

Não existe nenhum estudo mais abrangente na literatura sobre a epidemiologia 

da infecção pelo Cryptosporidium spp. em animais domésticos na região de Adamantina 

e adjascências. Esses animais, além de apresentaram morbidade e mortalidade na 

presença de criptosporidiose, podem servir como fonte de infecção de Cryptosporidium 

para o homem.   
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2. OBJETIVOS  

2.1 Gerais  

Determinar a ocorrência do Cryptosporidium spp nas amostras fecais de animais 

domésticos na região noroeste do estado de São Paulo.    

  

2.2 Específicos  

• Implementar as técnicas coproparasitológicas que auxiliarão na identificação do 

parasito nas amostras fecais.  

• Realizar a caracterização molecular do parasito, por meio da nested PCR e 

sequenciamento para a confirmação dos diagnósticos microscópicos e classificar 

as espécies.   

• Desenvolver e analisar a filogenia do parasito, utilizando desenho de árvores 

filogenéticas.  

• Implementar e padronização das técnicas de clonagem, para a realização do 

sequenciamento do parasito, quando necessário.   

• Analisar os fragmentos de DNA sequenciados.  

  

3. JUSTIFICATIVA  

• Por se tratar de uma zoonose, a criptosporidiose é uma enfermidade altamente 

infecciosa e facilmente transmitida através da água, alimentos, animal para homem, e do 

homem para homem.  

• O aumento do número de cães, gatos e aves sendo criadas como pets por 

crianças e adultos imunodeficientes e idosos, os quais são mais susceptíveis à infecção 

por Cryptosporidium e pelo escassez de informações a respeito do papel das aves na 

epidemiologia da transmissão da criptosporidiose para o homem.  

• Desenvolvimento do laboratório de parasitologia na UniFAI, para diagnóstico e 

pesquisa das principais parasitoses de humanos e animais domésticos, com 

implementação de técnicas moleculares para diagnóstico.  

• Capacitação de alunos graduandos, com apresentação dos resultados em 

congressos e revistas científicas específicas da área.  

• As atividades de pesquisa já contam com auxílio de instituição de fomento 

(FAPESP, número 15/26334-8), viabilizando todo o desenvolvimento da pesquisa.   

• Projeto de pesquisa associados a teses de mestrado, doutorado e Pós-doutorado 

de docentes e alunos de pós-graduação da Faculdade de Medicina Veterinária de 
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Araçatuba – FMVA/UNESP, proporcionando aos alunos participantes do projeto qual é 

o funcionamento do ambiente de pesquisa na pós-graduação.   

• O projeto em questão será o início do desenvolvimento de um grupo de pesquisa 

junto ao Cnpq que contará com a participação de docentes da UNIFAI e de outras 

instituições de ensino superior.   

  

4. REVISÃO DE LITERATURA  

Cryptosporidium spp. são protozoários pertencentes ao filo Apicomplexa, classe 

Sporozoea, ordem Eucoccidiida e família Cryptosporidiidae (FAYER, 2008), que 

completam seu ciclo biológico na superfície de células epiteliais dos tratos 

gastrintestinal, respiratório e urinário de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes 

(CURRENT et al., 1986; BARTA & THOMPSON, 2006; VALIGUROVÁ et al., 2008), 

causando doença clínica e subclínica (SANTIN, 2013). Atualmente, há descrição de 27 

espécies do parasito, porém, ainda não há um consenso sobre quais são válidas (RYAN 

& HIJJAWI, 2015).   

Cryptosporidium parvum é um importante agente etiológico de diarreia em 

ruminantes, principalmente bovinos nas primeiras semanas de vida, nos quais a 

gravidade e duração da diarreia podem conduzir à morte por desidratação (RAMIREZ et 

al., 2004; SANTÍN, 2012). A prevalência em bovinos com menos de três meses de idade 

é de até 100%, e a grande quantidade de oocistos presentes nas fezes representa um 

risco significativo de contaminação do meio ambiente e de transmissão para os seres 

humanos (BROOK et al., 2009).  

Cryptosporidium hominis é uma espécie adaptada ao hospedeiro humano, 

enquanto C. parvum tem muitos hospedeiros animais, incluindo o homem, e é 

particularmente comum em ruminantes (RAMIREZ et al., 2004). A criptosporidiose 

humana é causada predominantemente por C. hominis ou C. parvum (MORGAN et al., 

1999; XIAO; RYAN, 2006; CACCIÒ; POZIO, 2006), embora haja descrição de 

infecção esporádica por outras espécies e genótipos de Cryptosporidium (CHALMERS; 

GILES, 2010).   

Há três espécies de Cryptosporidium que causam enfermidades em aves. A 

primeira descoberta foi realizada por Slavin (1955) e denominada Cryptosporidium 

meleagridis. Current et al. (1986) descreveu a segunda, Cryptosporidium baileyi, e 

Pavlásek (1999) a terceira, Cryptosporidium galli. Foram descritos ainda os genótipos I, 

II, III, IV e V (SANTOS et al., 2005; MEIRELES et al., 2006; NG et al., 2006; ABE & 
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MAKINO, 2010) que, apesar de morfologicamente semelhantes a algumas espécies já 

classificadas, devido à ausência de dados relacionados às suas características biológicas 

ainda não foram classificados como espécie (XIAO et al, 2002; FAYER, 2010) e os 

dados sobre sua especificidade por hospedeiros ainda são bastante escassos.  

Surtos de criptosporidiose humana estão associados à ingestão de água destinada 

ao consumo ou de recreação, consumo de alimentos, contato direto ou indireto com 

fezes humanas, inclusive em creches, ou com fezes de animais, particularmente 

ruminantes (MACKENZIE et al, 1995; FAYER et al, 2000; KARANIS et al., 2007; 

LEITCH; HE, 2012). A criptosporidiose humana pode ser uma antroponose (C. hominis 

ou C. parvum) ou uma antropozoonose, com envolvimento principalmente de C. parvum 

(MORGAN et al., 1999; RAMIREZ et al., 2004). É classificada pela Organização 

Mundial de Saúde como uma enfermidade causada por um “patógeno referência” 

associado à qualidade da água (WHO, 2006).   

A presença de Cryptosporidium em redes de esgoto e fontes de abastecimento de 

água tem originado surtos de criptosporidiose em populações humanas por todo o 

mundo (LEITCH; HE, 2012). O elevado número de oocistos liberados por hospedeiros 

infectados, o reduzido número de oocistos requerido para a infecção (menos de 10 

oocistos), o tamanho dos oocistos (4 a 6μm), o fato dos oocistos serem resistentes ao 

cloro adicionado para tratamento de água e a baixa velocidade de sedimentação são 

fatores que contribuem para a ocorrência dos surtos de criptosporidiose de origem 

hídrica (PEETERS et al, 1989; KORICH et al, 1990; CARPENTER et al, 1999; 

DILLINGHAMA et al., 2002).  

Em alguns países, a infecção em humanos por C. meleagridis pode apresentar 

frequência semelhante ou maior a infecção por C. parvum (XIAO et al., 2001; CAMA et 

al., 2003; CHALMERS & GILES, 2010). Estudos utilizando análise filogenética 

sugerem que há relação entre os isolados do homem e de aves (STENSVOLD et al., 

2014; WANG et al. 2014), demonstrando que C. meleagridis possui importância em 

saúde pública. A experiência é um fator fundamental para diagnóstico de 

criptosporidiose, uma vez que os oocistos do gênero Cryptosporidium são pequenos, 

quando comparados a outros coccídios, não apresentam esporocistos, são difíceis de 

serem visualizados e são morfologicamente similares a esporos de fungos e leveduras 

(CASEMORE, 1991). Particularmente em amostras com poucos oocistos, é preciso 

cuidado para evitar resultados falso-positivos em amostras fecais examinadas pelos 

métodos de diagnóstico mais comuns, como a coloração de Kinyoun, coloração negativa 
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com verde malaquita ou por visualização em microscopia óptica após concentração com 

soluções saturadas de açúcar, sulfato de zinco ou cloreto de sódio.  

Aves de estimação, incluindo psitacídeos, são frequentemente infectadas por 

Cryptosporidium spp. de origem gástrica (NAKAMURA; MEIRELES, 2015), com 

infecção crônica que pode estar associada a sinais clínicos (MAKINO et al., 2010; 

SILVA et al., 2010; NAKAMURA et al., 2014). Ambas espécies já foram descritas em 

Psittaciformes afetando proventrículo, sendo que C. galli  em quatro continentes 

(RYAN et al., 2003a; NG et al., 2006; ANTUNES et al., 2008;  NAKAMURA et al., 

2009; SEVÁ et al., 2011; QI et al., 2011; NAKAMURA et al., 2014) e, o genótipo III, 

em três continentes (ABE E MAKINO, 2010; NG et al., 2006;  NAKAMURA et al., 

2009; MAKINO et al., 2010; QI et al., 2011; GOMES et al., 2012; NAKAMURA et al., 

2014;  RAVICH et al., 2014).   

 Apesar dos oocistos de algumas espécies apresentarem morfologia e morfometria 

distintas, a análise microscópica não define a espécie, pelo fato de apresentarem 

pequena variação morfológica e morfométrica e, em muitos casos, serem idênticos entre 

diferentes espécies ou genótipos (RYAN, 2010). As técnicas imunológicas como ELISA 

de captura e imunofluorescência indireta apresentam maior sensibilidade que as técnicas 

de coloração, no entanto, os antígenos apresentam reatividade cruzada entre diferentes 

espécies de Cryptosporidium, não sendo possível o diagnóstico espécie-específico (JEX 

et al., 2008).  

 A caracterização molecular de Cryptosporidium é realizada por meio da PCR seguida 

da RFLP ou de sequenciamento dos fragmentos amplificados. O gene mais utilizado 

para determinação da espécie ou genótipo é o 18S rRNA (RYAN et al., 2014). O gene 

da glicoproteína de 60 kD (GP60) é utilizado para subtipagem em estudos de 

epidemiologia molecular (STENSVOLD et al., 2014; WANG et al., 2014).  Há também 

a possibilidade de diagnóstico espécie-específico utilizando técnicas de biologia 

molecular.   
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5. METODOLOGIA  

5.1 – Amostras de fezes  

As amostras fecais serão provenientes de propriedades rurais, canis, gatis, pet 

shops e criadores, selecionadas aleatoriamente por conveniência, localizadas na região 

noroeste do Estado de São Paulo-SP. A informação sobre a idade dos animais será 

computada em um questionário epidemiológico que será proposto. Não há dados 

publicados em literatura sobre a ocorrência de criptosporidiose em animais na região, 

sendo importantes os registros por se tratar de uma zoonose importante, principalmente 

acometendo os imunossuprimidos.  

Não será possível determinar a prevalência de criptosporidiose, pois as amostras 

deste experimento não serão representativas de toda a população das cidades do 

noroeste paulista, uma vez que a amostragem será feita por conveniência, numa 

oportunidade única de obtenção de amostras desses animais.  Para estimativa da 

percentagem de animais infectados em relação à população total, o cálculo do número 

de amostras será realizado utilizando o software WinEpiscope (THRUSFIELD et al., 

2001), considerando-se distribuição normal de ocorrência, erro absoluto de 5%, nível de 

significância (α) de 5% e prevalência de 50%.  

As amostras serão colhidas em microtubos de 2 mL, de acordo com a quantidade 

disponível. Cada amostra será colhida com espátula de madeira descartável (uma para 

cada amostra), sem conservantes, e armazenada a 4º C contendo solução de cloreto de 

sódio 0,9% em quantidade suficiente para prevenção da desidratação das amostras.  

  

5.2 Purificação das Amostras Fecais  

A purificação das amostras será feita individualmente. Inicialmente, elas serão 

fragmentadas e homogeneizadas com auxílio de um palito, dentro do próprio microtubo. 

Com uso de uma pipeta Pasteur de plástico, será adicionada a solução de Sheather 

modificada (g= 2,05) preparada com PBS e Tween 20 0,1%, em quantidade suficiente 

para facilitar a diluição da amostra. Utilizando outra pipeta Pasteur de plástico, o 

conteúdo de cada tubo será homogeneizado e a metade do conteúdo será transferida para 

outro microtubo, a fim de que a purificação de cada amostra ocorra em dois tubos 

simultaneamente. Cada tubo será então preenchido com solução de Sheather modificada 

até que atinjam o volume de 1,9 ml e, posteriormente, o conteúdo será homogeneizado 

em vortex. Os microtubos serão centrifugados a 800 g por cinco minutos. Enquanto 

ocorre a centrifugação, dois novos microtubos de 2 ml para cada amostra serão 
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identificados e preenchidos com 1.500 µL de PBS/ Tween 20 0,1%. Após retirar as 

amostras da centrífuga, 400 µL do sobrenadante serão aspirados de cada uma com uso 

de uma micropipeta e esta quantidade será transferida para seu respectivo microtubo, 

previamente preenchido com PBS/ Tween 20 0,1%. A solução resultante será 

homogeneizada por inversão e posteriormente centrifugada a 10.000 g durante três 

minutos. Após essa etapa, haverá a formação de um pellet que deverá ser 

cuidadosamente preservado ao se descartar o sobrenadante desta etapa, com uso de uma 

micropipeta. O tubo deverá ser novamente preenchido até 1,9 ml, com solução de 

PBS/Tween 20 0,01% em cada amostra, com centrifugação a 10.000g, por três minutos. 

O sobrenadante será descartado com uso de uma micropipeta, preservando-se cerca de 

100 µL da solução e o sedimento. Em um dos dois microtubos de cada amostra deverão 

ser adicionados 100 µL de formol a 10%, de maneira que a solução final fique com 

concentração de formol a 5%, enquanto que o outro tubo será congelado a -20ºC.  

No sedimento resultante do processo de purificação que contém formol será 

pesquisada a presença de oocistos de Cryptosporidium através de técnica de coloração 

negativa com verde malaquita (ELLIOT et al., 1999). As amostras que foram 

congeladas serão submetidas à extração de DNA e amplificação por nPCR e PCR em 

tempo real  

(itens 3.3, 3.4 e 3.8).  

  

5.3 Extração de DNA genômico dos oocistos          

Uma alíquota contendo aproximadamente 100 mg do sedimento resultante da 

purificação das amostras fecais armazenadas a -20ºC, será submetida à extração de 

DNA com utilização do QIAamp® DNA Stool Mini Kit (Qiagen), conforme orientações 

do fabricante.  

  

5.4 Nested PCR para amplificação de fragmento do gene da subunidade 18S do 

rRNA  

A nested PCR será utilizada para amplificação de um fragmento de ~587pb do 

gene da subunidade 18S do rRNA de Cryptosporidium spp. (RYAN et al., 2003b). 

Como controle positivo e controle negativo da reação serão utilizados, respectivamente, 

DNA genômico de C. serpentis e água ultrapura.  

Os fragmentos amplificados serão submetidos a eletroforese em gel de agarose 

2% corado com GelRed® (Biotium) e visualizados em transiluminador UV.  
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5.5 Nested PCR para amplificação de fragmento do gene da glicoproteína gp60  

Em amostras identificadas como C. parvum ou C. hominis pela nPCR/S para o 

gene 18S rRNA, a determinação do subtipo será realizada pela nPCR para amplificação 

de um fragmento de ~900 pb do gene da glicoproteína gp60 (STENSVOLD et al., 

2014). Como controle positivo e controle negativo da reação serão utilizados, 

respectivamente, DNA genômico de C. parvum e água ultrapura.  

  

5.6 Sequenciamento dos fragmentos amplificados  

 Os fragmentos resultantes das duas nPCR (18S rRNA e gp60) serão submetidos à 

purificação utilizando-se o kit QIAquick® Gel Extraction (Qiagen) e, posteriormente, 

sequenciados utilizando-se o ABI Prism® DyeTerminator 3.1, em sequenciador 

automático ABI 3730XL (Applied Biosystems). As reações de sequenciamento serão 

realizadas em duplicata e nas duas direções, utilizando-se os primers das reações 

secundárias.   

  

5.7 Clonagem molecular                  

Caso não seja possível a identificação da espécie ou genótipo, por 

sequenciamento, do fragmento amplificado pela nPCR, em função de pequena 

quantidade de DNA amplificado ou devido à presença de infecções mistas por diversas 

espécies ou genótipos de Cryptosporidium, será realizada a clonagem molecular do 

fragmento amplificado, utilizando o CloneJET PCR Cloning Kit (ThermoScientific®) 

em Escherichia coli JM 107 (ThermoScientific®), de acordo com protocolo 

recomendado pelo fabricante. A purificação do DNA plasmidial será realizada 

utilizando o GenElute®HP Five-Minute PlasmidMiniprep Kit (Sigma-Aldrich®).  

    

5.8 Alinhamento e tradução das sequências de nucleotídeos e edição final  

 Após determinação das sequências de nucleotídeos dos fragmentos amplificados por 

nPCR, elas serão alinhadas com o auxílio dos programas Clustal W (THOMPSON et 

al., 1997) e BioEdit Sequence Alignment Editor (HALL, 1999), tomando-se como base 

sequências homólogas disponíveis no GenBank.  
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5.9 Análise estatística  

Será efetuada análise estatística descritiva com o cálculo de porcentagem. O 

índice de concordância entre a microscopia e a nPCR será determinado pelo coeficiente 

Kappa, com intervalo de confiança de 95% (COHEN, 1960).  

  

6. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO DA PESQUISA  

 O projeto possui financiamento vigente de recursos materiais da FAPESP em 

andamento, auxílio pesquisa processo FAPESP número 15/26334-8, sob 

responsabilidade do professor adjunto Marcelo Vasconcelos Meireles, colaborador do 

projeto. O desenvolvimento será acompanhado tanto pelo orientador como pelo 

coorientador do aluno candidato a bolsa, assim como pelos colaboradores, no período 

proposto.  
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7. CRONOGRAMA   

  

Atividades  
(Etapas)  

  

AGO/ 
17  

SET 
/17  

OUT/ 
17  

NOV/ 
17  

DEZ 
/17  

JAN 
/18  

FEV 
/18  

MAR/ 
18  

ABR 
/18  

MAI 
/18  

JUN 
/18  

JUL 
/18  

Coleta das 

amostras  
X  X  X  X                  

Processamen 

to das 

amostras  X  X  X  X  X  X  X            

Análise  
Estatística 

dos  
Resultados  

          X  X  X          

Redação da 

Pesquisa  
                X  X  X    

Relatório 

Final  
                  X  X  X  

  

  

8. RESULTADOS  PARCIAIS  

 

Os resultados parciais obtidos até o atual momento, com o projeto (processo 

número 800358/2016-3) ainda em andamento, foram: a colheita de 174 amostras(110 

amostras de aves e 64 de cães), as quais foram submentidas a concentração inicial com 

as técnicas de Centrifugo-flutuação em solição de Sheather e pela técnica de Água-Éter. 

Após a concentração foi realizada a  leitura microscópica por meio da coloração 

negativa verde de malaquita das amostras de aves (Nymphicus hollandicus, Serinus 

canaria e Melopsittacus undulatus).  Foram lidas 110 amostras de aves, onde 22 
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amostras (20%) apresentaram resultados positivos para Cryptosporidium spp e 88 

(80%) dessas amostras apresentaram-se negativas para o mesmo. Tabela 1. Gráfico 1. 

Verifica-se a presença do protozoário Cryptosporidium spp visualizado em uma  

das amostras de aves, positiva pra tal parasita.  

A próxima etapa será a realização da leitura microscópica das amostras fecais de 

cães, que totalizam 64 amostras, através da mesma técnica utilizada para com as 

amostras de aves, a coloração negativa com verde de malaquita. 

 Após realizado todo processo de microscopia iniciará a última etapa onde serão 

realizadas as identificações moleculares das amostras consideradas positivas de ambas 

espécies.  

 

 

Tabela 1. Número de amostras positivas e negativas obtidas por meio da leitura das 

amostras em microscopia.  

 

 

Amostras Positivas Negativas Total 

Aves 22 (20%)  88 (80%) 110 

Cães   Zero Zero 64 
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Figura 1. Observa-se a presença de oocisto de Cryptosporidium spp. (seta) pela 

técnica de coloração negativa de verde malaquita.  Nota-se o oocisto brilhante contra 

um fundo corado de verde. 
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 Gráfico 1. Porcentagens de amostras negativas e positivas de aves submetidas ao exame 

microscópico, com coloração negativa verde de malaquita. 
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