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Resumo 

 
MOREIRA, Andrios da Silva. Frequência, análise de fatores de risco e 
comparação de técnicas para detecção de oocistos de Cryptosporidium spp. 
em fezes de animais de companhia na região Sul do Rio Grande do Sul. 2017. 
71f. Dissertação (Mestrado em Parasitologia) – Programa de Pós-Graduação em 
Parasitologia. Universidade Federal de Pelotas. 
 
 
Cryptosporidium spp. é um parasito oportunista de caráter zoonótico que infecta o 
trato gastro intestinal de humanos e outros vários animais tendo a diarreia crônica ou 
intermitente como principal sintoma da doença. O presente estudo objetivou 
determinar a frequência de oocistos de Cryptosporidium spp. em fezes de cães e 
gatos na região sul do Rio Grande do Sul, analisar os fatores de risco que envolvem 
a criptosporidiose, bem como comparar as técnicas de coloração para o diagnóstico 
de Cryptosporidium spp. em animais de companhia. Foi disponibilizado um 
questionário de caráter epidemiológico, abordando perguntas inerentes a possíveis 
fatores de risco. As variáveis analisadas foram: idade do animal, tipo de alimentação 
consumida, tipo de água ingerida, moradia, tipo de chão, acesso à rua, interação 
com outros animais e presença de diarreia. Também foi realizada uma comparação 
e análise de concordância entre as técnicas de concentração por sedimentação 
acetato de etila e formalina-éter, e entre os métodos de coloração Kinyoun, Ziehl-
Neelsen e safranina para visualização de oocistos de Cryptosporidium spp. em fezes 
desses animais. Os resultados mostraram que, das 128 amostras (110 cães, 18 
gatos), uma frequência verdadeira de 24,6% (25 cães, 2 gatos) foi observada. 
Quando separadas as espécies de animais, a frequência verdadeira para cães e 
gatos foi de 26,7% e 12,1%, respectivamente. Nenhuma das quatro amostras de 
fezes diarreicas obtidas no presente estudo apresentou oocistos. As variáveis que 
representaram fator de risco foram: comida de preparo, água não tratada e circular 
exclusivamente em terreno gramíneo. A interação com outros animais, 
principalmente bovinos, representou 38,5% dos positivos, indicando fator de risco. 
Na comparação entre as técnicas de coloração, foi possível observar um nível de 
concordância suficiente a boa entre os dois métodos de concentração por 
sedimentação como técnica preliminar para coloração de auramina e uma 
concordância excelente desses mesmos métodos como preliminares para Kinyoun, 
Ziehl-Neelsen e safranina. A comparação entre os métodos de coloração de Kinyoun 
e Ziehl-Neelsen para microscopia de luz apresentou fraca concordância, 
independente do uso de acetato de etila ou formalina-éter. Os métodos de Kinyoun e 
Ziehl-Neelsen não tiveram qualquer concordância com o método de safranina. 
Concluíu-se que a frequência de animais de companhia infectados por 
Cryptosporidium spp. é relevante, destacando que todos os animais positivos do 
presente estudo não apresentaram diarreia, contribuindo para a contaminação do 
ambiente e manutenção da infecção. Ademais, pode-se concluir que as técnicas de 
coloração para microscopia de luz apresentam baixa concordância, indicando 
diferença de resultados entre um método e outro. O emprego de acetato de etila ou 
formalina-éter é indiferente para a microscopia ótica. 
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Abstract 
 

MOREIRA, Andrios da Silva. Frequency, analysis of risk factors and comparison 
of techniques for detection oocysts of Cryptosporidium spp. in feces of 
companion animals in the southern region of Rio Grande do Sul. 2017. 75f. 
Dissertação (Mestrado em Parasitologia) – Programa de Pós-Graduação em 
Parasitologia. Universidade Federal de Pelotas. 

 
 

Cryptosporidium spp. is a facultative parasite that infects the gastrointestinal tract of 
humans and other animals in which chronic or intermittent diarrhea is the main 
symptom of the disease. The aim of this study was to investigate the frequency of 
dogs and cats infected by Cryptosporidium spp. in southern of Rio Grande do Sul 
using a technique for detecting oocysts in the feces of these animals. In addition, an 
epidemiological questionnaire with questions considering possible risk factors was 
made available. We evaluated the following variables: animal’s age, type of food, 
water type, home, type of floor, access to the street, interaction with other animals, 
and presence of diarrhea. We also performed a comparison and concordance 
analysis between sedimentation concentration techniques (ethyl acetate and formalin 
ether) and among methods of staining of Cryptosporidium oocysts in the feces. The 
fenified auramine test was applied to screen the samples because it had excellent 
specificity and sensitivity. The results showed that of the 128 samples analyzed (110 
dogs, 18 cats), a real frequency was 24.6% (25 dogs, cats 2). The true frequency for 
dogs and cats, separately, was 26.7% and 12.1%, respectively. The four samples of 
diarrheal feces evaluated in this study did not present oocysts. The variables that 
represented a risk factor were: Homemade food (p=0.004; OR=3.533, 
IC.95%=1.442-8.652), non-piped water (0.007; OR=0.291, CI.95%=0.115-0.738) and 
to transit exclusively on grassy floor (p=0,021, OR=2,778, CI.95%=1.147-6.728). 
Access to the street showed a protection factor (p = 0.027, OR = 0.242, CI.95% = 
0.067-0.868), given that the highest number of parasitized animals consisted of those 
that did not have access (29.3%). The interaction with other animals, mainly cattle, 
represented 38.5% of positivity, point to a risk factor (p = 0.010, OR = 3.333, CI.95% 
= 1.366-8.136). Regarding sedimentation techniques, we observed a satisfactory 
level of agreement between the two concentration methods, both preliminary to 
auramine staining (P = 0.000; K = 0.629, CI 95% = 0.457-0.801). The agreement was 
excellent for the same methods when preliminary to Kinyoun, Ziehl-Neelsen and 
safranine staining. Comparison between the Kinyoun and Ziehl-Neelsen staining 
methods to light microscopy showed low agreement regardless of the use of ethyl 
acetate or formalin ether (p = 0.026, K = 0.391, 95% CI = 0.013-0.769). The methods 
of Kinyoun and Ziehl-Neelsen did not show agreement with the safranin method. We 
conclude that the frequency of Cryptosporidium-infected animals is relevant, 
emphasizing that all the positive animals of this research did not present diarrhea, 
contributing, consequently, to environmental contamination and maintenance of 
infection. Moreover, we can conclude that the staining techniques for light 
microscopy have low correlation, point to difference in results between one and 



 

 

 

another method. The use of ethyl acetate or formalin-ether is imperceptible to optical 
microscopy. 
 
 
Key words: Cryptosporidium; frequency; dogs; cats; risk factors; comparison; 
auramine; Kinyoun; Ziehl-Neelsen; safranin. 
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1. Introdução 
 

 Cryptosporidium spp. é um parasito oportunista originalmente classificado na 

subclasse coccidia. Todavia, devido a suas características genéticas, morfológicas e 

fisiológicas, Cavalier-Smith (2014) o reclassificou como pertencente às gregarinas, 

subclasse Cryptogregaria. Este parasito infecta o epitélio gastrointestinal de 

mamíferos, répteis, peixes e aves, especialmente as microvilosidades das células 

epiteliais, porém também pode localizar-se na faringe, esôfago, ductos pancreáticos, 

vesícula biliar e pulmão (LEITCH & HE, 2011; RYAN et. al., 2016). A diarreia é a 

principal manifestação clínica da criptosporidiose, podendo ocorrer na forma crônica 

ou intermitente, dependendo do estado imunológico do hospedeiro (RYAN & 

HIJJAWI, 2015; THOMPSON, KOH & CLODE, 2016). 

 A criptosporidiose raramente manifesta-se em hospedeiros 

imunocompetentes. Comumente acomete pacientes imunocomprometidos, 

principalmente os portadores do vírus HIV (ROSSLE & LATIFF, 2013). A primeira 

infecção em humanos foi descrita em 1976 e foi considerada rara até 1983, quando 

surgiram os primeiros casos clínicos de AIDS associados à ocorrência de surtos de 

diarreia causados por Cryptosporidium parvum (CHIEFFI, 2009).  

A criptosporidiose é uma zoonose, onde animais de companhia assumem 

importância epidemiológica, pois podem atuar como fontes de contaminação 

ambiental (THOMPSON & SMITH, 2011). Esse fato é relevante quando há alta 

concentração de cães em áreas urbanas, associada ao destino incorreto das fezes, 

uma vez que os animais podem ser portadores assintomáticos de parasitos 

patógenos (OLABANJI, MAIKAI & OTOLORIN, 2016). Adicionalmente, a estreita 

relação entre humanos e animais de companhia trazem reconhecidamente 

benefícios ao homem, porém pode incrementar a transmissão de agentes 

zoonóticos (SALA et. al., 2015).  

Em humanos, foi constatado que as espécies mais prevalentes são 

Cryptosporidium hominis e C. parvum. Porém, Cryptosporidium canis e 

Cryptosporidium felis, espécies que parasitam caninos
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e felinos, respectivamente, já foram descritas como causa de diarreia em humanos 

(FENG et. al., 2009; GRECA, 2010). 

Um estudo apontou C. canis como causa de criptosporidiose humana e nesse 

relato, a origem da infecção foi a contaminação a partir das fezes de cães (ZANZANI 

et. al., 2014). Adicionalmente, a transmissão da criptosporidiose também pode 

ocorrer por contato pessoal e aspiração de oocistos em aerossóis, formados em 

fezes de animais com infecção aguda. Os oocistos de Cryptosporidium spp. podem 

permanecer viáveis no ambiente por longo período de tempo, até mesmo durante 

meses, em condições apropriadas, tais como umidade e baixas temperaturas. 

Assim, a presença de fezes contaminadas no solo, como por exemplo, parques e 

jardins das cidades representam risco à saúde (CURRENT & GARCIA, 1991; 

ZANZANI et. al., 2014). Segundo Rieux et. al. (2014) a eliminação de oocistos de 

Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium bovis e Cryptosporidium ryanae nas fezes 

de bezerros pode variar entre 100 até 1,7x107 oocistos por grama de fezes. 

Miller et. al. (2003), descreveram que C. parvum e C. canis foram isolados de 

cães naturalmente infectados e Cryptosporidium muris de cães infectados 

experimentalmente. Já em gatos, os agentes causadores da criptosporidiose podem 

ser C. parvum, C. muris e C. felis (FAYER, SPEER & DUBEY, 1997).  

Estudos têm apontado frequências variáveis de criptosporidiose em 

animais de companhia em diversos locais. No Brasil, encontram-se frequências que 

variam desde 1% até 40% (BRESCIANI, 2008; EDERLI, RODRIGUES & 

CARVALHO, 2005). Em Araçatuba, Bresciani et. al. (2008) identificaram que 2,4% 

dos cães analisados encontravam-se parasitados por oocistos de Cryptosporidium 

spp. através da técnica de Kinyoun. A mesma frequência foi encontrada por Funada 

et. al (2007) na cidade de São Paulo utilizando técnicas de centrífugo-sedimentação 

e centrífugo-flutuação. Nesse mesmo estudo, observaram que 11,3% das fezes de 

felinos avaliadas apresentavam presença de oocistos. Em Porto Alegre, Silva (2010) 

encontrou que 6,34% dos cães incluídos em sua pesquisa estavam infectados por 

Cryptosporidium spp. utilizando a técnica de Ziehl-Neelsen. A infecção foi mais 

frequente em animais de posse responsável do que em cães errantes. Em Curitiba, 

13,2% dos cães e 4% dos felinos apresentavam oocistos de Cryptosporidium spp. 

em suas fezes através da técnica de Ziehl-Neelsen modificado. Em um dos cães 

analisados foi observado o genótipo humano de C. parvum utilizando técnica 

molecular (GRECA, 2010). Taxas de infecções de 18,8% em felinos e associação 
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significativa com interação com outros animais foram relatadas por Silva et. al. 

(2015) na cidade de Recife. Estudos apontando a frequência de criptosporidiose em 

animais de companhia, bem como a análise de fatores de risco para aquisição da 

enfermidade em cães e felinos na região Sul do Rio Grande do Sul ainda são 

incipientes.  

Os testes para o diagnóstico ou detecção de oocistos de Cryptosporidium 

nas fezes de hospedeiros infectados incluem as técnicas de coloração, como Ziehl-

Neelsen e suas modificações, Kinyoun, safranina e auramina; testes imunológicos 

como imunofluorescência e ensaio imunoenzimático (ELISA), microscopia de 

contraste de fase e métodos moleculares (MACPHERSON & MCQUEEN, 1993; DE 

CARLI, 2001; MIRHASHEMI et. al., 2015). Embora diferentes métodos de 

diagnóstico estejam disponíveis, ainda não há um consenso quanto a padronização 

das técnicas ou um método universalmente aceito para detecção de oocistos em 

fezes de humanos e animais (CARVALHO, 2009). 



 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Correlacionar a frequência de oocistos de Cryptosporidium spp. em fezes de 

cães e gatos na região sul do Rio Grande do Sul com os fatores de risco que 

envolvem a criptosporidiose.  

 

2.2. Objetivos específicos 
 

Verificar a presença de oocistos de Cryptosporidium spp. em fezes de cães e 

gatos na região sul do Rio Grande do Sul; 

Identificar e analisar os fatores de risco inerentes à infecção por 

Cryptosporidium spp. em animais de companhia; 

Verificar a concordância entre as técnicas de concentração por sedimentação 

de oocistos de Cryptosporidium spp. em fezes de animais de companhia; 

Verificar a influência das diferentes técnicas e concentração por 

sedimentação nos resultados das técnicas de coloração; 

Verificar a concordância entre as técnicas de coloração para detecção de 

oocistos de Cryptosporidium spp. em fezes de animais de companhia. 



 

 

 

3. Revisão de Literatura 
 

3.1 Aspectos históricos 
 

Cryptosporidium spp. é um protozoário patógeno que habita a mucosa do 

intestino delgado de humanos e outros animais. Era considerado coccídio 

intracelular obrigatório e causador de gastroenterite transitória, porém, recentemente 

foi reclassificado como gregarina e evidenciado que é capaz de desenvolver seu 

ciclo livre de células hospedeiras. A enfermidade é uma zoonose de conhecimento 

veterinário, todavia também acomete humanos de forma mais severa, sendo os 

indivíduos portadores de baixa imunidade e portadores da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS), os principais grupos de risco acometidos pela 

doença (DE CARLI, 2001; RYAN et. al., 2016). 

A primeira descrição do parasito foi realizada por Tyzzer em 1907 em 

glândulas gástricas de ratos. Posteriormente, em 1912, o mesmo pesquisador 

observou a presença de coccídeos no intestino delgado de ratos (ANGUS, 1983). 

Adicionalmente, Tyzzer, 1929 apud Angus (1983) relatou a presença de coccídios na 

Bursa de Fabricius em galinhas. No entanto, sua patogenicidade só ficou conhecida 

em 1955, quando Slavin relatou a presença de Cryptosporidium meleagridis em 

perus jovens com diarreia. 

Segundo Tzipori & Griffiths (1998), a importância médica do Cryptosporidium 

spp. somente teve destaque 70 anos após a sua descoberta, quando em 1983 a 

criptosporidiose foi associada à AIDS, sendo caracterizada como um sério risco de 

morte para esses pacientes. Em 1980, a espécie Cryptosporidium parvum foi 

reconhecida como causa de diarreia em seres humanos, bezerros e cobaias. 

Em cães, Tzipori & Campbell (1981) relataram criptosporidiose pela primeira 

vez em 16 animais, empregando a técnica de imunofluorescência direta. 

Posteriormente, Wilson et. al. (1983) descreveram diarreia aguda em um cão com 

sete dias de vida, sendo esse o primeiro caso clínico de criptosporidiose relatado 

nessa espécie.  
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Até o ano 2000, considerava-se a criptosporidiose uma zoonose que poderia 

ser transmitida por cães infectados pela espécie C. parvum (MORGAN et. al. 2000). 

Porém, empregando o recurso da biologia molecular foi possível comprovar que os 

cães abrigam um tipo geneticamente diferente de Cryptosporidium, denominado 

Cryptosporidium canis (Fayer et. al., 2001). Segundo estes autores C. canis 

apresenta algumas peculiaridades: ausência de patogenicidade para roedores e 

capacidade de infectar bovinos, fato que não é observado no genótipo humano de C. 

parvum.  

Casos de infecção humana por C. canis foram registrados na República 

Tcheca (PIENIAZEK et. al, 1999); Inglaterra (PEDRAZA-DÍAZ et. al. 2001) e Peru 

(XIAO et. al. 2001). 

 

3.2. Cryptosporidium spp. 
 

3.2.1 Taxonomia 

 

Cryptosporidium spp., segundo o sistema de Levine (1985) está classificado 

no Filo Apicomplexa, Classe Sporozoa, Sub-classe Coccidia, Ordem Eucoccidia, 

Sub-ordem Eimeriorina e Família Cryptosporidiidae.  

Atualmente, a classificação de uma nova espécie de Cryptosporidium deve 

obedecer a quatro regras gerais: caracterização genética, especificidade do 

hospedeiro, morfologia do oocisto e conformidade com o Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica (XIAO et. al., 2004). Previamente, estudos foram realizados 

objetivando diferenciar espécies de Cryptosporidium através das caraterísticas 

morfométricas dos oocistos, porém não obtiveram resultados satisfatórios (FALL et. 

al., 2003). Neste contexto, o avanço da biologia molecular tem auxiliado 

significativamente na taxonomia de espécies de Cryptosporidium (FAYER, 2010).  

Até a década de 1990 apenas duas espécies de Cryptosporidium que 

parasitavam humanos eram descritas com base no tamanho dos oocistos. C. 

parvum, com oocistos pequenos, cujo local de infecção era a mucosa intestinal de 

mamíferos e C. muris com oocistos grandes, parasitando a mucosa gástrica também 

de mamíferos (FAYER, 2010). Baseando-se em infecções experimentais em gatos, 

camundongos, ratos, cobaias e cães, Iseki (1979) propôs a espécie Cryptosporidium 

felis, pois em seus estudos os oocistos infectavam apenas gatos. Em 1992, as 

primeiras observações sobre diferenças genéticas entre C. parvum isolados de 
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bovinos e de humanos foram descritas, mostrando que humanos já haviam sido 

infectados por espécies que também parasitavam bovinos e por outra espécie que 

parasitava exclusivamente humanos (TZIPORI & WIDMER, 2008). Posteriormente, 

Fayer et. al. (2001) descreveram C. canis como uma espécie definitiva e Morgan-

Ryan et. al. (2002) relataram a especificidade de Cryptosporidium hominis pelo 

intestino de seres humanos. Todavia, várias outras espécies foram sendo descritas, 

o que causou certa confusão na taxonomia desses protozoários (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Espécies de Cryptosporidium reconhecidas até 2010 e suas principais características 
(adaptada de Smith & Nichols, 2010). 

Species Major hosts Site of infection Dimension of oocysts 

(µm) 

C. homins Humans Small intestine 4,5 x 5,5 

C. parvum Cattle, livestock, humans Small intestine 4,5 x 5,5 

C. meleagridis Turkey, humans Small intestine 4,5-4,0 x 4,6-5,2 

C. canis Dogs Small intestine 4,95 x 4,71 

C. felis Cats Small intestine 4,5 x 5,0 

C. suis Pigs Small and large intestine 4,9-4,4 x 4,0-4,3 

C. wrairi Guinea pigs Small intestine 4,9-5,0 x 4,8-5,6 

C. muris Rodents Stomach 5,6 x 7,4 

C. andersoni Cattle, Bactrian camel Abomasum 5,5 x 7,4 

C. bovis Cattle Small intestine 4,7-5,3 x 4,2-4,8 

C. ryanae (previously know as Cattle, Bos taurus Not know 2,94-4,41 x 2,94-3,68 

C. bovis-like genotype)    

C. xiaoi Sheep Not know 2,94-4,41 x 2,94-4,41 

C. fayeri Red kangaroo Small intestine 4,5-5,1 x 3,8-5,0 

C. macropodum Eastern grey kangaroo Not know 4,5-6,0 x 5,0-6,0 

C. baileyi Poultry Bursa 4,6 x 6,2 

C. galli Finches, chicken Proventriculus 8,25 x 6,3 

C. serpentis Lizards, snakes Stomach 5,6-6,6 x 4,8-5,6 

C. varanii (previously know as     

C. saurophilum) 

Lizards Stomach and small intestine 4,2-5,2 x 4,4-5,6 

C. molnari Fish Stomach (and intestine) 4,7 x 4,5 

C. scophthalmi Fish Intestine (and stomach) 3,7-5,0 x 3,0-4,7 

 

A taxonomia desses coccídios continua confusa e controversa, com várias 

descrições de espécies confirmadas por estudos posteriores e várias outras 

invalidadas por revisões taxonômicas. Logo, a literatura mais recente define como 

30 espécies atualmente validadas e outros numerosos genótipos descritos em 

animais silvestres e no meio ambiente (THOMPSON, KOH & CLODE, 2016). 

Pesquisas recentes evidenciaram que Cryptosporidium se aproxima muito mais das 

gregarinas do que dos coccídios. Com isso, espera-se que o número de espécies 

torne-se cada vez maior, uma vez que as gregarinas são espécies parasitárias com 
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maior diversidade (THOMPSON et. al., 2016). Desta forma, a reclassificação de 

Cryptosporidium deve incluir características moleculares, localização epicelular, 

ligação à célula hospedeira, formas heterogêneas do estágio trofozoíto, 

semelhanças estruturais e capacidade de desenvolver o seu ciclo sem necessitar de 

células hospedeiras (BOROWSKI et. al., 2010; CLODE, KOH & THOMPSON, 2015; 

THOMPSON, KOH & CLODE, 2016). Considerando essas características, a nova 

classificação proposta por Cavalier-Smith (2014) afirma que Cryptosporidium spp. 

pertence à classe Gregarinomorphea, subclasse Cryptogregaria, ordem 

Cryptogregarida, família Cryptosporidiidae. 

 

 

3.2.2. Características morfológicas e ciclo biológico 

 

Cryptosporidium spp. é um parasito monoxeno, intracelular obrigatório do 

trato gastrointestinal de diversos hospedeiros. Apresenta formas endógenas 

(trofozoítos unicelulares, merontes tipo I, merontes tipo II, merozoítos, 

macrogamontes e microgamontes) e exógenas (oocistos de parede dupla ou 

simples) (SILVA, 2010). 

Os trofozoítos apresentam formato redondo ou oval, tendo aproximadamente 

2,7µm de diâmetro e um núcleo. É um estágio intracelular e corresponde a forma 

intermediária entre esporozoíto ou merozoíto para meronte (THOMPSON et. al., 

2005). Os merontes tipo I são formas resultantes de várias divisões por mitose dos 

trofozoítos fundidos, aparecendo como agregados semelhantes a uvas quando 

cultivados em cultura e originam as formas denominadas merozoítos. Merontes tipo 

II apresentam tamanho aproximado de 3,1µm x 2,8µm, com formato semelhante a 

uma roseta e originam merozoítos morfologicamente diferentes dos originados por 

merontes tipo I (THOMPSON et. al., 2005). Os merozoítos originados de merontes 

tipo I são pequenos e móveis, tendo formato circular a ovalado com um tamanho 

aproximado de 1,2µm x 1µm; já os merozoítos originados de merontes tipo II são 

maiores e lentos, apresentando formato fusiforme com extremidades pontiagudas, 

medindo aproximadamente 3,5µm x 2µm ou formato arredondado medindo entre 

1,6µm x 1,5µm. 

Merontes tipo II também dão origem aos macro ou microgamontes 

(THOMPSON et. al., 2005). Microgamontes apresentam tamanho aproximado de 
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5,6µm x 3,4µm, com formato circular, contendo os microgametas em sua superfície, 

os quais são liberados por uma sutura para mover-se livremente em direção aos 

macrogamontes. Os macrogamontes apresentam 4µm de diâmetro, contendo um 

grande núcleo periférico. Os microgametas se aderem a superfície do 

macrogamonte e posteriormente fertilizam o macrogameta em seu interior para dar 

origem ao zigoto e, logo após, ao oocisto (THOMPSON et. al., 2005; GRECA, 2010). 

Oocistos apresentam tamanho reduzido, variando conforme a espécie, tendo 

formato circular a ovalado contendo quatro esporozoítos em seu interior com 

ausência de esporocistos. Apresentam parede dupla, sendo a camada externa 

composta por glicoproteínas e a interna tendo estrutura filamentosa, ou parede 

simples, os quais tem papel importante na autoinfecção (THOMPSON et. al., 2005; 

SILVA, 2010). Os esporozoítos apresentam tamanho aproximado de 5,2µm x 1,2µm, 

em formato de vírgula, com extremidade anterior arredondada e extremidade 

posterior pontiaguda. Movimentam-se livremente no interior do oocisto (THOMPSON 

et. al., 2005). 

Até pouco tempo, Cryptosporidium spp. era considerado um parasito 

intracelular obrigatório, porém estudos recentes tem evidenciado que esse parasito 

não necessita essencialmente de células hospedeiras para se desenvolver e pode 

concluir seu ciclo de vida em culturas livres de células, evidenciado que esse micro-

organismo é, na verdade, um parasito facultativo, inclusive sendo reclassificado 

como uma gregarina ao invés de coccídio (HIJJAWI et. al., 2004; HIJJAWI, 2010; 

CLODE, KOH & THOMPSON, 2015; YANG et. al., 2015; RYAN, et. al., 2016). Além 

disso, foi observado que os estágios extracelulares de Cryptosporidium apresentam 

morfologia diferente dos observados no interior das células hospedeiras, 

assemelhando-se aos observados em gregarinas (ROSALES et. al., 2005; RYAN et. 

al., 2016). Outro fato curioso foi descrito por Aldeyarbi & Karanis (2016) que 

observaram em culturas livres de células a presença de estágios sexuais originários 

diretamente de esporozoítos, sem passar pelo processo de merogonia. 

Ambas as fases (intra e extracelular) podem ocorrer simultaneamente dentro 

do hospedeiro, bem como pode desenvolver seu ciclo biológico na água, o que 

necessita de maiores estudos (CLODE, KOH & THOMPSON, 2015; RYAN et. al., 

2016). O ciclo biológico de Cryptosporidium spp. compreende um complexo ciclo 

monoxênico, com fases sexuada e assexuada de reprodução e diversos estágios de 

desenvolvimento, os quais são influenciados por mudanças de temperatura, 
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alterações de pH, presença de sais biliares e enzimas pancreáticas (CAREY, LEE & 

TREVORS, 2004).  

A infecção ocorre pela ingestão de oocistos viáveis pelo hospedeiro. Alguns 

estudos foram realizados objetivando determinar a quantidade mínima de oocistos 

necessários para iniciar a infecção (dose infecciosa). Dupont et. al. (1995) 

estimaram que 132 oocistos foram suficientes para causar a infecção em indivíduos 

sadios. Posteriormente, Okhuysen et. al. (1999) estudando diferentes genótipos de 

Cryptosporidium, evidenciaram que a infecção pode ser possível com uma dose de 

10 oocistos ou menos. Adicionalmente, observaram que tanto a dose infecciosa 

quanto o fator de virulência, diferem para cada espécie de Cryptosporidium. 

No trato gastrointestinal, quatro esporozoítos são liberados do oocisto e 

infectam as células epiteliais adjacentes, formando um vacúolo parasitóforo que se 

localiza no interior da célula, porém em um espaço extra-citoplasmático, (estágio de 

trofozoíto) dando início ao desenvolvimento assexuado. Dentro da célula ocorrem 

duas gerações sucessivas de merozoítos, a primeira geração se origina dos 

merontes tipo I e oito merozoítos são liberados. A segunda geração se origina de 

merontes tipo II e libera quatro merozoítos, respectivamente. Os merozoítos 

originários dos merontes tipo II originam os macro e microgamontes, dando início à 

fase sexuada de reprodução (ANGUS, 1990; TZIPORI-WARD, 2002; THOMPSON 

et. al., 2005). Nessa fase ocorre a gametogonia, onde ambos os gamontes, micro 

(macho) e macro (fêmea) são formados (Figura 1). Os microgamontes se 

desenvolvem, por sua vez, em microgametas enquanto os macrogamontes se 

desenvolvem em um macrogameta unicelular, que é fertilizado pelos microgametas, 

formando o zigoto, que logo sofre esporogonia e origina oocistos esporulados 

contendo quatro esporozoítos (O'DONOGHUE, 1995; THOMPSON et. al., 2005). A 

maioria dos oocistos apresenta parede espessa (parede dupla) e são eliminados nas 

fezes esporulados e infectantes. Permanecem viáveis no ambiente por longo 

período em condições favoráveis, mantendo a continuidade do ciclo em outros 

hospedeiros. Por outro lado, cerca de 20% dos oocistos são de parede delgada 

(parede simples) e se rompem facilmente ainda no interior do intestino, liberando 

esporozoítos que infectam novas células do mesmo hospedeiro, caracterizando a 

autoinfecção (Figura 1). 
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Figura 1: Ciclo biológico de Cryptosporidium spp. (Rossle & Latif, 2013). 

 

Esse mecanismo é responsável por infecções permanentes, mesmo na 

ausência de nova exposição, principalmente em pacientes com AIDS (ALMEIDA, 

2004). O ciclo de vida desse protozoário pode ser concluído em menos de dois dias 

em muitos hospedeiros e a infecção pode ser de curta duração ou pode persistir 

durante longo tempo. Seu período pré-patente varia entre 2-14 dias e a doença 

clínica pode ser desencadeada mesmo com a ingestão de um pequeno número de 

oocistos viáveis (O'DONOGHUE, 1995; BLAGBURN & CURRENT, 1983).  

 

3.3. Criptosporidiose 

 

3.3.1. Transmissão 

 

A transmissão da criptosporidiose se dá pela ingestão de oocistos viáveis 

excretados pelas fezes do hospedeiro. Dentre as diversas formas de infecção, as 

principais incluem a ingestão de água potável e alimentos contaminados, água de 

recreação, transmissão homem – homem, transmissão animais de companhia e 

produção – humanos, pelo contato com superfícies ambientais contaminadas, bem 

como pelo trato respiratório. Diversas pesquisas apontam a água como uma 

importante fonte de contaminação de ambientes e infecção de hospedeiros 

suscetíveis. Korich et. al. (1990) avaliaram a atividade de diferentes desinfetantes 

incluindo ozônio, dióxido de cloro, cloro e monocloroamina sobre oocistos de C. 
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parvum e, posteriormente, testaram sua infectividade em ratos. Os autores 

concluíram que o ozônio e o dióxido de cloro apresentaram maior eficácia na 

inativação dos oocistos. Os resultados apresentaram índices de 90% de inativação 

em 1mL de ozônio por litro de água durante 5 minutos e 1,3 mL de dióxido de cloro 

por litro de água. Concluíram que os oocistos de Cryptosporidium são até 30 e 14 

vezes mais resistentes ao ozônio e dióxido de cloro, respectivamente, em 

comparação aos cistos de Giardia. Alguns estudos reportaram surtos de 

criptosporidiose onde a água potável foi a provável fonte de infecção (GOLDSTEIN, 

1996; KARANIS, KOURENTI & SMITH, 2007; SMITH & NICHOLS, 2010). 

Estudos evidenciaram que cães e gatos podem albergar diversos parasitos 

zoonóticos, incluindo espécies de Cryptosporidium, como C. canis e C. felis, 

respectivamente, além de C. parvum e C. muris. Desta forma, estes animais podem 

representar uma fonte potencial de transmissão zoonótica do protozoário para 

humanos (LUPO et. al., 2008; BOWMAN & LUCIO-FORSTER, 2010; OSMAN et. al., 

2015). Bovinos também foram relatados apresentando estreita associação com 

fontes de água e seres humanos, ocasionando a transmissão zoonótica por vias 

hídricas, bem como identificados como fator de risco para pessoas que trabalham 

com manejo desses animais (FRETZ et. al., 2003; HUNTER et. al., 2004; ROY et. 

al., 2004). 

Em áreas endêmicas, foi constatada a contaminação de vegetais por oocistos 

de Cryptosporidium spp., evidenciando-se que as formas convencionais de lavagem 

não são suficientes para removê-los, constituindo outro modo de transmissão 

(ORTEGA et. al., 1997).  

Segundo estudos anteriores, alguns fatores de risco para infecção por 

Cryptosporidium spp. incluem: contato com crianças com pouca idade (entre 2-11 

anos) que apresentem diarreia, contato com animais, principalmente bovinos, 

viagens internacionais, acesso a águas de recreação (coleções de água doce, sem 

presença de cloro) e fontes de água potável. Oocistos também podem estar 

presentes em águas marinhas e estuários, utilizando bivalves como vetores 

mecânicos (ROY et. al., 2004; SLIFKO, SMITH & ROSE, 2000). 

Outro fator de risco é a presença de insetos, segundo Fayer, Morgan & Upton 

(2000), oocistos de C. parvum foram encontrados no trato intestinal de baratas 

coletadas em uma residência onde uma criança apresentava criptosporidiose. Há 

relato da presença de oocistos viáveis em fezes de escaravelhos, embora a maioria 
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dos oocistos seja destruída pela digestão do besouro (MATHISON & DITRICH, 

1999). 

A enfermidade afeta mais comumente pessoas HIV positivas, mas também 

são descritos sintomas clínicos em indivíduos HIV negativos (KRAMER et. al., 1998; 

JURANEK, 1995; MERCADO et. al., 2007; FAYER, 2010). Em um estudo anterior 

realizado com homossexuais, pacientes com HIV/AIDS e usuários de drogas 

intravenosas evidenciaram maior prevalência de infecções por Cryptosporidium spp. 

em homossexuais, sugerindo que o comportamento/prática sexual também possa se 

constituir num fator de risco  (FAYER, MORGAN & UPTON, 2000). Em outro estudo, 

realizado em Pelotas, Rio Grande do Sul, os autores não encontraram associação 

entre baixos índices de linfócitos T CD4 e alta prevalência de parasitos entéricos, 

entre eles o Cryptosporidium spp., em pacientes HIV positivos. No entanto, a 

população estudada não apresentava imunodeficiência extrema (KRAUSE et. al., 

2015). 

 

3.3.2.  Epidemiologia 

 

Dentre os aspectos relevantes para a disseminação dos oocistos de 

Cryptosporidium spp. citam-se: resistência ao cloro e ácido, oocistos pequenos, 

necessidade de baixo número de oocistos para início de infecção; eliminação de 

oocistos esporulados nas fezes, o que facilita a transmissão por contato direto e 

característica zoonótica (DILLINGHAM, LIMA & GUERRANT et. al., 2002). Portanto, 

esses aspectos tornam a criptosporidiose uma importante causa de diarreia aguda 

em países menos desenvolvidos, principalmente em crianças imunocompetentes 

(MATA, 1986). Adicionalmente, trata-se de uma doença negligenciada, pois a 

criptosporidiose não necessita de notificação compulsória. Com isso, nem todas as 

pessoas com quadro diarreico procuram assistência médica, nem todos os 

profissionais solicitam exames de fezes específicos para a doença, bem como nem 

todos os laboratórios possuem testes diagnósticos para Cryptosporidium spp. na sua 

rotina (DIETZ, et. al., 2000). 

Estudos têm apontado frequências variáveis de criptosporidiose em 

animais de companhia em diversos locais. No Brasil, encontram-se frequências que 

variam desde 1% até 40% (EDERLI, RODRIGUES & CARVALHO, 2005; 

BRESCIANI, 2008). Em Araçatuba, Bresciani et. al. (2008) identificaram que 2,4% 
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dos cães analisados encontravam-se parasitadas por oocistos de Cryptosporidium 

spp. através da técnica de Kinyoun. A mesma frequência foi encontrada por Funada 

et. al (2007) na cidade de São Paulo utilizando técnicas de centrífugo-sedimentação 

e centrífugo-flutuação. Nesse mesmo estudo, observaram que 11,3% das fezes de 

felinos avaliadas apresentavam presença de oocistos. Em Porto Alegre, Silva (2010) 

encontrou que 6,34% dos cães incluídos em sua pesquisa estavam infectados por 

Cryptosporidium spp. utilizando técnica de Ziehl-Neelsen. A infecção foi mais 

frequente em animais de posse responsável do que em cães de rua. Em Curitiba, 

13,2% dos cães e 4% dos felinos apresentavam oocistos de Cryptosporidium spp. 

em suas fezes através da técnica de Ziehl-Neelsen modificado. Em um dos cães foi 

observado o genótipo humano de C. parvum utilizando técnica molecular (GRECA, 

2010). Taxas de infecções de 18,8% em felinos utilizando a técnica de Kinyoun e 

associação significativa com interação com outros animais foram relatadas por Silva 

et. al. (2015) na cidade de Recife.  

Estudos prévios demonstraram que o convívio e contato físico entre 

animais de estimação e seus donos aumenta o risco de infecção, apesar de cães e 

gatos serem frequentemente parasitados com espécies específicas de 

Cryptosporidium (C. canis e C. felis) e relatos de infecções humanas com essas 

espécies são raras (OVERGAAUW, 2009). Porém, Figueiredo et. al. (2004) 

relataram que 1,85% dos cães saudáveis na cidade de Lavras e Viçosa (MG) 

apresentavam oocistos de C. parvum, uma das espécies mais prevalentes em 

infecções humanas. Adicionalmente, Lucca et. al. (2009) verificaram taxas de 

infecções de 18,5% para C. felis e 3,7% para C. canis em pacientes portadores do 

vírus HIV na cidade de São Paulo.  

Thompson, Koh & Clode (2016) citam que a criptosporidiose em humanos 

passou por dois períodos de emergência em que houve milhares de casos de 

diarreia incurável e altas taxas de mortalidade. A primeira foi na década de 1980 com 

o surgimento da AIDS e a segunda é uma fase atual, que ocorre em países em 

desenvolvimento na África e Ásia, caracterizada por altas taxas de morbidade e 

mortalidade em crianças subnutridas que apresentam diarreia moderada a grave. 

Em um estudo realizado em Nairobi, no Kenya, Mbae et. al. (2013) encontraram 

taxas de positividade de 30,5% para infecção por Cryptosporidium spp. em crianças 

de até cinco anos de idade que apresentavam diarreia. Na Venezuela prevalências 

de 53,36% foram relatadas por Cazorla-Perfetti (2015). No Peru, Guatemala e 
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Colômbia, evidenciaram-se prevalências de 1,47%, 40% e 46,8%, respectivamente 

(BENTLEY et. al., 2004; ARANGO, RODRIGUEZ & PRADA, 2006; ROLDÁN et. al., 

2009). Um estudo recente, realizado no Irã, identificou baixas taxas de prevalência 

para criptosporidiose em humanos daquele país. De forma abrangente, as taxas 

foram de 3,65% em crianças, 2,94% em adultos, 1,29% em pacientes com 

gastroenterite e 4,54% em indivíduos imunocomprometidos, sendo C. parvum a 

espécie mais detectada nesse estudo (BERAHMAT et. al., 2017). 

No Brasil, um país com dimensões continentais, estudos abrangendo 

ocorrência, frequência e prevalência em humanos apresentam resultados 

igualmente variados. Em um levantamento epidemiológico realizado no Triângulo 

Mineiro em pacientes HIV positivos foi detectado que 10,1% dos pacientes estavam 

infectados com Cryptosporidium spp pela técnica de Ziehl-Neelsen modificado. 

Curiosamente, houve significativa associação entre linfócitos T CD4 abaixo de 200 

células/mm³ e presença do parasito (ASSIS, et. al. 2013). Adicionalmente, Gill et. al. 

(2013) ao analisarem a prevalência de Cryptosporidium spp. em pacientes com 

insuficiência renal crônica em processo de hemodiálise encontraram prevalência de 

26,4%, utilizando testes imunoenzimáticos.  

 

3.4. Manifestações clínicas 
 

3.4.1. A doença em humanos 

 

A criptosporidiose é geralmente associada a infecção no intestino delgado dos 

hospedeiros, porém em imunodeficientes ou imunossuprimidos pode ocorrer nas 

formas extra intestinais, tais como infecção gástrica, hepato biliar, pancreática e 

pulmonar, podendo inclusive levar o indivíduo à morte (LEITCH & HE, 2011). 

A diarreia é o sintoma mais frequente da doença, podendo ser irreversível em 

hospedeiros imunocomprometidos (com duração superior a quatro meses). Todavia, 

em indivíduos imunocompetentes apresenta caráter auto limitante (GUERRANT, 

1997). Enterocolite, bem como sintomas não relacionados com o trato 

gastrointestinal, como vertigens, fadigas, cefaleia, dor ocular e nas articulações, 

também podem estar presentes. Essas manifestações clínicas estão relacionadas 

ao status imunológico, idade, associações com outras infecções e espécie de 

Cryptosporidium (FRANCO, 2012). Na criptosporidiose, a diarreia é profusa e 

aquosa, podendo haver presença de muco, porém dificilmente encontra-se sangue e 



28 
 

 

leucócitos. Geralmente, observa-se perda de peso do indivíduo infectado 

(CURRENT & GARCIA, 1991). Além da diarreia, episódios de má absorção de 

fluídos, eletrólitos e nutrientes também podem estar presentes. Isso se dá pelo fato 

da extensa invasão e parasitismo de células pelas formas do parasito, que acabam 

por deslocar a borda das microvilosidades ocasionando a perda do epitélio 

superficial, o que acarreta no encurtamento acentuado da superfície intestinal 

absorvente, fusão das vilosidades e diminuição das criptas devido à aceleração da 

divisão celular para compensar a perda celular. A perda do epitélio leva 

consequentemente a perda de enzimas digestivas da membrana, ocasionando 

também má digestão, principalmente em crianças (TZIPORI & WARD, 2002). 

Adicionalmente, Brantley et al. (2003) evidenciaram que a infecção por 

Cryptosporidium spp. reduz a absorção de fármacos antiretrovirais em pacientes HIV 

positivos, levando a dosagens subterapêuticas e até mesmo a falha no tratamento 

da AIDS. 

 

3.4.2. Criptosporidiose nos animais 

 

Cryptosporidium spp. infecta várias espécies de animais domésticos e 

silvestres, podendo estes desenvolver infecções sintomáticas ou assintomáticas 

(SOUZA et. al., 2015). 

Em cães, a infecção geralmente tem caráter assintomático, uma vez que C. 

canis não apresenta alta patogenicidade, apesar de C. parvum e C. muris infectarem 

esses animais (FAYER et. al., 2001; OSMAN et. al., 2015). Embora cães adultos 

sejam infectados, filhotes com até seis meses de idade, submetidos a estresse e 

cães idosos apresentam as maiores frequências de infecções. A manifestação 

clínica mais frequente é a diarreia intermitente em imunossuprimidos e auto limitante 

em animais saudáveis. Cabe salientar, que os cães excretam oocistos viáveis pelas 

fezes por várias semanas ou até meses (SILVA, 2010; THOMPSON et. al., 2005; 

FAYER et. al., 2001). 

Em felinos, assim como nos caninos, o sintoma mais comum é a diarreia 

crônica ou intermitente, podendo tornar-se recorrente. As infecções podem tornar-se 

mais graves quando ocorrem em co-infecções gastrointestinais com outros 

patógenos como Giardia e Tritrichomonas foetus (THOMPSON et. al., 2005; 

LINDSAY & ZAJAC, 2004; SCORZA et. al., 2015). Em ruminantes, a manifestação 



29 
 

 

clínica mais comumente descrita é a diarreia, causando alta morbidade, 

principalmente em bovinos e ovinos neonatais. A diarreia profusa pode levar a 

fraqueza, anorexia, depressão e atrofia das vilosidades no intestino delgado 

(TZIPORI et. al., 1980; TZIPORI et. al., 1983; QUÍLEZ et. al., 2008; SANTIN, 2013). 

Em suínos, a infecção é geralmente assintomática, no entanto leitões podem 

apresentar diarreia branda e excretam grande quantidade de oocistos nas fezes. A 

doença em equinos se manifesta de forma mais grave em potros, sendo comumente 

assintomática nos animais adultos (IMHASLY, et. al. 2009; INÁCIO, et. al., 2012). 

Infecções graves podem ser observadas nas aves, incluindo manifestações 

clínicas intestinais e extra intestinais, sendo mais comumente observada em aves 

jovens (LINDSAY & BLAGBURN, 1990; SANTÍN, 2013). 

 

3.5. Diagnóstico 
 

Diferentes técnicas estão disponíveis para o diagnóstico e detecção de 

oocistos de Cryptosporidium spp. em amostras clínicas oriundas de humanos e 

outros animais. Os métodos incluem técnicas histológicas, detecção de oocistos em 

amostras fecais, métodos imunológicos e técnicas moleculares (MIRHASHEMI et. 

al., 2015). 

Segundo Smith (2008), não há uma técnica padrão ouro para a detecção de 

oocistos de Cryptosporidium spp. Devido a importância da infecção, tanto em 

humanos como em animais domésticos e silvestres, é indispensável que se utilize 

ferramentas que forneçam um diagnóstico rápido e preciso, prezando por resultados 

que tenham melhor sensibilidade e especificidade, visando orientar para uma terapia 

correta e obtenção de informações de cunho epidemiológico (THOMPSON et. al., 

2005). Porém, não há relatos de uma análise direta de métodos de diagnóstico de 

criptosporidiose assintomática em animais, pois as técnicas de coloração são mais 

específicas em amostras de alguns animais, como ovinos, por exemplo, do que em 

equinos e bovinos, assim como os testes imunológicos de origem comercial 

geralmente detectam Cryptosporidium parvum, podendo a detecção de outras 

espécies ser variável (MIRHASHEMI et. al., 2015). 

Os testes comumente usados para diagnóstico de infecção por 

Cryptosporidium spp. são os de microscopia de luz que incluem: centrífugo-flutuação 

– Sheather, centrífugo-sedimentação com formalina-éter e acetato de etila, Kinyoun 
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modificado a frio, Ziehl-Neelsen modificado, safranina modificada a quente, Ziehl-

Neelsen-dimetilsulfóxido, entre outros (MOURA, 2009; RITCHIE, 1948; YOUNG, 

1979; DE CARLI, 2001). Adicionalmente, os métodos de diagnóstico empregando 

microscopia de fluorescência incluem a técnica de corante fluorescente ácido-rápido 

auramina, considerada a metodologia padrão no Reino Unido até 2007 (CHALMERS 

et. al., 2011) e imunofluorescência (MACPHERSON & MCQUEEN, 1993; 

ROSENBLATT & SLOAN, 1993). Todavia, essas técnicas são fastidiosas e exigem 

experiência profissional, ou são onerosas, necessitando de equipamento laboratorial 

específico (CHEUN et. al., 2003). Logo, no decorrer do tempo foram sendo descritos 

outros métodos de maior sensibilidade e especificidade, tais como 

imunocromatografia e imunoensaios enzimáticos e variadas técnicas de reação em 

cadeia de polimerase (CHALMERS et. al., 2011; GOÑI, et. al., 2012). 

 

3.5.1. Método de Auramina 

 

A técnica de coloração de fluorescência por auramina foi originalmente 

descrita por Henderson e colaboradores em 1942 com o objetivo de corar isolados 

de Mycobacterium leprae (PRENDES et. al., 1953). O método baseia-se na 

característica de certos organismos “álcool-ácido” resistentes se fixar fortemente e 

de modo seletivo a auramina, fazendo com que esses brilhem em uma cor amarela-

pálida quando iluminados por luz ultravioleta. A fluorescência se dá porque esses 

micro-organismos, uma vez corados com auramina, possuem a capacidade de emitir 

luz em um espectro de onda diferente da qual é irradiada e absorvida (PRENDES et. 

al., 1953). Porém, foi em 1984 que Casemore e colaboradores descreveram pela 

primeira vez o uso da coloração de auramina, com algumas modificações, para a 

detecção de oocistos de Cryptosporidium em amostras fecais de humanos 

(CASEMORE, ARMSTRONG & SANDS, 1985). Desde então essa técnica tem sido 

amplamente utilizada para detecção de oocistos, tornando-se, juntamente com Zihel-

Neelsen modificado, uma técnica padrão para investigações no Reino Unido 

(CHALMERS et. al., 2011). 

 

3.5.2. Método de Ziehl-Neelsen 

 

Constitui-se num dos métodos tintoriais para coloração de Mycobacterium 

leprae mais antigos. A técnica foi descrita por Ziehl e Neelsen em 1883, trabalhando 
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com ácido fênico, ácido nítrico e álcool e vem sendo modificada no decorrer dos 

anos com o objetivo de melhorar a sensibilidade e especificidade (SIQUEIRA, 

ALMEIDA & BELDA, 1984). Seu uso para a detecção de oocistos de 

Cryptosporidium foi descrito por Henriksen e Pohlenz (1981) quando, ao testarem 

várias técnicas tintoriais utilizadas rotineiramente para detecção de bactérias em 

esfregaços do trato intestinal de um bezerro infectado, observaram que os métodos 

baseados no caráter ácido-rápido de alguns grupos bacterianos também coravam 

oocistos de Cryptosporidium, fazendo então os ajustes necessários para melhorar a 

técnica onde os oocistos coravam-se em vermelho destacando-se em fundo verde 

(HENRIKSEN & POHLENZ, 1981). 

 

 

3.5.3. Método de Kinyoun 

 

A técnica de coloração ácido-rápido de Kinyoun trata-se de uma modificação 

do método original de Ziehl-Neelsen. Neste método, a concentração de fucsina-

fenicada é aumentada para que o aquecimento da mesma não seja necessário. Os 

oocistos apresentam uma coloração que pode variar do rosa ao vermelho, sendo 

que algumas estruturas internas (esporozoítos) podem ser visualizadas (DE CARLI, 

2001). 

 

3.5.4. Método de Safranina 

 

A técnica de coloração por safranina foi originalmente descrita em 1983 por 

Blaxby, Blundell e Hart para detecção de oocistos de Cryptosporidium em amostras 

fecais, quando comparou com os métodos tintoriais ácido-rápido e observaram que 

a safranina apresentava como vantagens a simplicidade e rapidez, bem como 

permitia a visualização de maior número de oocistos corados (BLAXBY, BLUNDELL 

& HART, 1984). Os oocistos coram-se de laranja-rosados, apresentando-se esféricos 

ou ligeiramente ovalados, com os esporozoítos internos corados de forma mais 

escura (BLAXBY, BLUNDELL & HART, 1984). 
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3.5.5. Método de concentração por centrifugo-sedimentação 

 

O método de concentração por centrífugo-sedimentação foi originalmente 

descrito por Lawrence Ritchie em 1948 para detecção de cistos de protozoários e 

ovos de helmintos. A técnica utiliza a adição de formalina para manter a integridade 

morfológica dos oocistos e o éter como solvente (RITCHIE, 1948). Porém, em 1979, 

Kirk Young e colaboradores introduziram uma modificação na técnica, pois 

concluíram que, embora a formalina diminuísse as possíveis distorções nos oocistos, 

o éter contribuía para essa deterioração, o que prejudicava a visualização desses 

artefatos em microscopia. Descreveram então a substituição do éter por acetato de 

etila, observando que as distorções não estavam presentes quando o acetato era 

utilizado, bem como o número de oocistos observados era igual ou maior do que em 

esfregaços feitos com éter (YOUNG et. al., 1979). Posteriormente, Clavel et al. 

(1996) comprovaram que o aumento do tempo e da força de centrifugação resultava 

em maior número de oocistos visualizados na técnica de acetato de etila. 

Constata-se que os laboratórios de diagnóstico ainda carecem de uma técnica 

rápida, sensível e especifica para detecção de oocistos de Cryptosporidium spp. Os 

métodos disponíveis de análise coprológica apresentam dificuldades para distinguir 

esse micro-organismo de outros artefatos de tamanho e forma semelhantes, 

resultando em divergências entre microscopistas. Além do mais, as análises 

microscópicas não diferem entre espécies de Cryptosporidium, posto que são 

morfologicamente indistinguíveis. No entanto, as técnicas moleculares vem se 

destacando nos últimos anos por apresentar grande sensibilidade e especificidade, 

além de fornecer informações sobre genótipo ou espécie, substituindo os métodos 

tradicionais (THOMPSON, KOH & CLODE, 2016). 



 

 

 

4. Manuscrito 1 
 

Será submetido à Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária. 
 
 
 
 
 
 
 

Frequência e análise de fatores de risco para infecção por Cryptosporidium 

spp. em fezes de animais de companhia na região sul do Rio Grande do Sul 

 

Andrios da Silva Moreira, Cristiane Telles Baptista, Carolina Litchina Brasil, Júlia de 
Souza Valente, Fábio Raphael Pascoti Bruhn, Daniela Isabel Brayer Pereira 
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Frequência e análise de fatores de risco para infecção por Cryptosporidium 

spp. em fezes de animais de companhia na região sul do Rio Grande do Sul 

 
Resumo 

 
O objetivo do presente estudo foi analisar a frequência de cães e gatos infectados 

por Cryptosporidium spp., na região sul do Rio Grande do Sul, utilizando o método 

de fenol auramina para detectar os oocistos nas fezes desses animais. Algumas 

variáveis independentes foram também analisadas através de um questionário 

epidemiológico, tais como: idade do animal, alimento consumido, fonte de água, 

habitação, piso, acesso à rua, interação com outros animais e manifestação de 

diarreia. Das 128 amostras analisadas (110 cães e 18 gatos), observou-se uma 

frequência verdadeira de 24,6% (25 cães e 2 gatos). Separando-se as espécies de 

animais, as frequências verdadeiras para cães e gatos foi de 26,7% e 12,1%, 

respectivamente. Nenhuma das quatro amostras diarreicas do presente estudo 

apresentou oocistos. As variáveis que representaram fatores de risco foram: 

alimentos de preparo caseiro (p=0,004; OR=3,533, IC.95%=1,442-8,652), água não 

encanada (0,007; OR=0,291, IC.95%=0,115-0,738) e circulação exclusivamente em 

terreno gramíneo (p=0,021, OR=2,778, IC.95%=1,147-6,728). A convivência com 

outros animais, principalmente bovinos, representaram 38, 5% de positividade, 

indicando um fator de risco (p=0,010, OR=3,333, IC.95%=1,366-8,136). Pode-se 

concluir que a frequência dos animais infectados por Cryptosporidium spp. é 

relevante, ressaltando que, todos os animais positivos do presente estudo não 

apresentaram diarreia, contribuindo para a contaminação ambiental e manutenção 

da infecção. 

 

Palavras chave: auramina; Kinyoun; Ziehl-Neelsen; safranina; cães; gatos. 
 

Abstract 
 

The aimed of this study was to analyze the frequency of infected dogs and cats by 
Cryptosporidium spp., in the southern region of Rio Grande do Sul, using the 
auramine phenol method to detect the oocysts in these animals' feces. Some 
independent variables were also analyze through an epidemiologic questionnaire. 
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Some of these variables were; animal's age, type of food consumed, type of ingested 
water, type of dwelling, type of floor, street access, living with another animals and 
the presence of diarrhea. From the 128 analyzed samples (110 dogs and 18 cats), a 
true frequency of 24, 6% (25 dogs and 2 cats), was observed. Through the 
separation of the animals' species, the true frequency for the dogs and cats was of 
26, 7 and 12, 1% respectively. None of the four diarrheic samples from the present 
study presented oocysts. The variables that represented risk factors were; 
homemade food (p=0,004; OR=3,533, IC.95%=1,442-8,652), water without treatment 
(0,007; OR=0,291, IC.95%=0,115-0,738), and walking in grass ground (p=0,021, 
OR=2,778, IC.95%=1,147-6,728). The street access represented a protection factor 
(p=0,027; OR=0,242, IC.95%=0,067-0,868), being the highest number of parasitized 
animals; those that did not had access (29, 3%). Living with another animals, mainly 
bovines, presented 38, 5% of positivity, indicating a risk factor (p=0,010, OR=3,333, 
IC.95%=1,366-8,136). It can be conclude that, the infected companied animals' 
frequency by Cryptosporidium spp., is relevant, highlighting that, all the positive 
animals of the present study did not had any diarrhea, contributing for environmental 
contamination and infection maintenance. 
 
Key words: Cryptosporidium; dogs; cats; risk factors; frequency. 

 

4.1. Introdução 
 

Cryptosporidium spp. é um protozoário cosmopolita originalmente descrito por 

Tizzer em 1907. Sua importância patogênica não era completamente conhecida até 

início da década de 1970, quando foi descrito como principal causa de diarreia em 

bovinos (O’DONOGHUE, 1995). Posteriormente, este protozoário foi relatado em 

humanos causando infecção oportunista em pacientes imunodeprimidos. Com o 

surgimento das infecções pelo vírus HIV, os números de pacientes infectados e de 

casos fatais de criptosporidiose dispararam, e a diarreia crônica por Cryptosporidium 

spp. foi considerada definidora de AIDS (ANGUS, 1990). 

Considerado um agente entérico patogênico e infeccioso, Cryptosporidium 

spp. afeta diferentes espécies de hospedeiros, incluindo mamíferos, répteis, peixes e 

aves (GUERRANT, 1997; HUNTER & THOMPSON, 2005; THOMPSON et. al., 

2005). Os oocistos de Cryptosporidium spp. excretados por hospedeiros infectados 

são esporulados e infecciosos, sendo resistentes às condições ambientais. As 

infecções são adquiridas pela ingestão ou inalação de oocistos infecciosos 

(O'DONOGHUE, 1995), podendo ser transmitidas por contato direto (hospedeiro-

hospedeiro) ou indireto, através de alimentos e água. 

Pesquisas demonstram que a criptosporidiose humana pode ser causada por 

diferentes genótipos e/ou espécies de Cryptosporidium spp., incluindo as espécies 

Cryptosporidium canis e Cryptosporidium felis, sendo essas espécies responsáveis 



36 
 

 

por grande parte das infecções nos países em desenvovimento  (XIAO & FENG, 

2008). Além disso, Cryptosporidium parvum pode infectar tanto cães como 

humanos, sendo mais recorrente em humanos do que Cryptosporidium canis (SEVÁ 

et. al., 2010). 

Caninos e felinos podem atuar como potenciais transmissores de parasitos 

zoonóticos (PEREIRA et. al., 2011). Nesse sentido, o estreito contato de cães e 

gatos com humanos aumenta os riscos de transmissão desses patógenos. 

Adicionalmente, as fezes depositadas em solos públicos, tais como parques e 

jardins, representam risco à saúde humana, devido ao alto índice de contaminação 

fecal-ambiental (ZANZANI et. al., 2014). Relatos de transmissão zoonótica de 

criptosporidiose têm sido descritos por diversos autores, envolvendo pessoas que 

cuidam de animais de estimação ou animais de produção, assim como de animais 

de companhia assintomáticos excretando oocistos e infectando outros animais 

suscetíveis (ANGUS, 1983; XIAO & FENG, 2008). 

A fim de manter o controle, gestão e aconselhamento adequado para o 

tratamento da criptosporidiose, é importante que se estabeleça um diagnóstico 

específico para que seja possível analisar fatores de risco, planejar intervenções e 

identificar surtos da doença (CHALMERS & KATZER, 2013). 

Dentre os métodos de diagnóstico disponíveis para a detecção de oocistos 

nas fezes de hospedeiros, a técnica de coloração de fluorescência com auramina ‘O’ 

fenicada é a que demonstra maior afinidade pela parede do oocisto, sendo um 

método sensível e rápido (MacPHERSON & McQUEEN, 1993, HANSCHEID, 

CRISTINO & SALGADO, 2008), além de já ter sido utilizado em levantamentos 

epidemiológicos anteriores (QUADROS & ARAÚJO, 2003; QUADROS et. al., 2006; 

ARTIEDA et. al., 2011). 

O presente estudo objetivou verificar a frequência de oocistos de 

Cryptosporidium spp. em cães e gatos nos municípios da região sul do Rio Grande 

do Sul, bem como estudar fatores de risco associados com a criptosporidiose. 

 

4.2. Material e métodos 
 

4.2.1. Coleta de amostras 

 

Fezes de cães (n=110) e gatos (n=18) foram coletadas no município de 

Pelotas (n=93), Aceguá (n=3), Hulha Negra (n=16), Candiota (n=7) e Piratini (n=9). 
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As coletas foram realizadas individualmente para cada animal, logo após a 

evacuação, em recipientes estéreis devidamente identificados. Posteriormente, as 

amostras foram armazenadas em refrigeração até o seu processamento. 

Foi aplicado um questionário semiaberto aos responsáveis pelos animais 

abordando as seguintes informações: idade do animal, tipo de alimentação, fonte de 

água, tipo de moradia, tipo de chão, acesso à rua, interação com outros animais 

(questão semiaberta) e presença de diarreia. 

 

4.2.2. Processamento das amostras e método de sedimentação: 

 

Todas as amostras de fezes analisadas foram previamente submetidas à 

retirada de sujidades. Aproximadamente 2g de cada amostra foi diluída em 10mL de 

água destilada e submetidas a filtração em gaze e centrifugação por 3 minutos a 

3000 rpm, sendo repetido o processo até a limpeza total do sobrenadante. 

Posteriormente, as fezes foram transferidas para tubos tipo Falcon e processadas 

empregando o protocolo de Ritchie modificado por Young (1979), sendo o sedimento 

diluído em 2mL de formalina 10% e adicionado 3mL de acetato de etila, centrifugado 

a 3000 rpm/10 minutos e o sobrenadante desprezado. 

 

4.2.3. Técnica de coloração:  

 

Uma alíquota de 10μL do sedimento foi utilizada para a confecção dos 

esfregaços e coloração empregando a técnica de auramina ‘O’ fenicada. Os 

esfregaços foram fixados no calor durante 3 vezes por 1 segundo. Em seguida foram 

corados com auramina e expostos a temperatura ambiente para secagem durante 

15 minutos. Logo após foram lavados com água destilada em baixa pressão. 

Seguindo o procedimento, os esfregaços foram descorados com álcool-ácido 

durante 2 minutos e novamente lavados. Posteriormente, os esfregaços foram 

cobertos com permanganato de potássio durante 2 minutos e uma nova etapa de 

secagem à temperatura ambiente foi realizada para então ser examinados ao 

microscópio de fluorescência em objetivas de 10x e 40x. 
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4.2.4. Análise estatística: 

 

O software estatístico SPSS 20.0 (IBM, 2011) foi empregado nas análises 

estatísticas dos fatores de risco. Para a análise, utilizou-se a presença ou ausência 

de oocistos verificados por microscopia de fluorescência através do método de 

auramina ‘O’ fenicada como variável dependende e as informações de caráter 

epidemiolígico fornecidas pelos questionários como variável independente. Aplicou-

se o teste de Qui-quadrado (x²) com nível de significância P<0,05 e Odds Ratio (OR) 

com intervalo de confiança de 95% para estimar o risco. Variáveis associadas com 

p< 0,2 através do teste x² ou teste exato de Fisher foram selecionadas para a 

construção de um modelo múltiplo de regressão logística, associado ao cálculo da 

Odds ratio ajustada e seu intervalo de confiança a 95% (IC. 95%). Considerou-se 

uma confiança mínima de 95% para todas as análises estatísticas. 

A estimativa da frequência verdadeira foi realizada com base nos valores de 

sensibilidade e especificidade de auramina fenicada (sensibilidade=92,1%; 

especificidade=100%) previamente descritas por Chalmers et. al. (2011). Os dados 

foram calculados baseando-se no método descrito por Reicziel (2010), utilizando as 

calculadoras epidemiológicas Epitools (SERGEANT, 2017). 

 

4.3. Resultados 
 

Das 128 amostras de fezes coletadas, 110 foram oriundas de cães e 18 de 

gatos. A frequência verdadeira de animais que apresentaram oocistos de 

Cryptosporidium spp. nas fezes pela técnica de auramina fenicada (Figura 1) foi de 

24,6% (IC.95%=17,1-33,4%), totalizando 27 animais, sendo 25 cães e dois gatos. 

Observou-se que a frequência verdadeira foi de 26,7% (IC.95%=18,5-36,4%) nos 

cães e de 12,1% (IC.95%=2,2-35,4%) nos gatos. Apenas quatro amostras de fezes 

oriundas de cães foram consideradas diarreicas e em nenhuma foram detectados 

oocistos de Cryptosporidium spp. 
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Figura 1 – Oocistos de Cryptosporidium spp. presentes em fezes de cães visualizados em 
microscopia de fluorescência (objetiva de 40X). Técnica de auramina “O” fenicada. 

 

Na tabela 1 estão demonstrados os dados referentes a idade, tipo de 

alimentação, fonte de água, tipo de moradia, tipo de chão, acesso à rua, interação 

com outros animais e presença de diarreia extraídos dos questionários aplicados 

aos proprietários no momento da coleta das amostras de fezes. 

 

Tabela 1: Variáveis relacionadas às características de criação de 110 cães e 18 gatos, e sua relação 
com a infecção por Cryptosporidium spp. diagnosticadas através  do método de auramina ‘O’ 
fenicada no sul do Rio Grande do Sul, 2016. 

Variáveis 

Idade (+) (-) Total 
0-1 ano 4 12 16 
>1 ano 23 76 99 
Não informado 2 11 13 

   128 
Água (+) (-) Total 
Tratada 8 52 60 
Não tratada 19 36 55 
Não informado 2 11 13 

   128 
Tipo de alimentação (+) (-) Total 
Ração 10 44 54 
Comida caseira 15 23 38 
Ambos  2 21 23 
Não informado 2 11 13 

   128 
Tipo de moradia (+) (-) Total 
Apartamento 1 9 10 
Casa 5 27 32 
Zona Rural 21 51 72 
Não informado 2 11 14 
   128 
Tipo de chão (+) (-) Total 
Grama 15 27 42 
Piso 6 35 41 



40 
 

 

Ambos 6 25 31 
Não informado 2 12 14 
   128 
Acesso à rua (+) (-) Total 
Sim 19 53 33 
Não 10 35 82 
Não informado 0 11 13 
   128 
Interação com outros animais (+) (-) Total 
Cães 16 42 58 
Gatos 3 15 18 
Outros 15 24 39 
Não informado 10 3 13 
   128 
Presença de diarreia (+) (-) Total 
Sim 0 4 4 
Não 29 95 124 
   128 

 

A análise univariada dos fatores de risco se encontra na Tabela 2. Assim, foi 

verificado que os animais que se alimentam exclusivamente de alimentos de preparo 

caseiro (p=0,004; OR=3,533; IC. 95%=1,442-8,652), bem como aqueles que 

circulavam apenas por solo coberto por grama (p= 0,021; OR=2,778; IC. 

95%=1,147-6,728) tiveram maiores chances de infecção por oocistos de 

Cryptosporidium spp. O interação com outros animais, particularmente bovinos, 

também comportou-se como um fator de risco (p=0,010; OR=3,333;IC. 95%=1,366-

8,136). Por outro lado, verificou-se que os animais que tinham acesso a água tratada 

(p=0,007; OR=0,291; IC. 95%=0,115-0,738) apresentaram menores chances de 

infecção. Adicionalmente, neste estudo, observou-se que a variável zona rural não 

atuou como um fator de risco de infecção por Cryptosporidium spp. (p= 0,071). 

 

Tabela 2: Análise univariada de Qui-quadrado dos fatores associados à presença de oocistos de 
Cryptosporidium spp. em cães e gatos avaliados na região sul do Rio Grande do Sul, 2016 – 
percentagens das variáveis não informadas na tabela anterior não contabilizadas. 

Fatores (+) (-) Total % (+) P OR IC 95% 

Idade
*
        

0-1 ano 4 12 16 14,8 
1,0 - - 

>1 ano 23 76 99 85,2 
Alimentação Ração        
Sim 10 44 54 37,0 

0,238 - - 
Não 17 44 61 63,0 
Alimentação Comida Caseira        
Sim 15 23 38 55,6 

0,004 3,533 1,442- 8,652 
Não 12 65 77 44,4 
Alimentação Ração + Comida Caseira

*
        

Sim 2 21 23 7,4 0,096 - - 
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Não 25 67 92 92,6 
Água        
Não tratada 19 36 55 70,4 

0,007 0,291 0,115- 0,738 
Tratada  8 52 60 29,6 
Moradia Apartamento

*
        

Sim 1 9 10 3,7 0,448 
 

- 
 

- 
 Não 26 78 104 96,3 

Moradia Casa        
Sim 5 27 32 18,5 

0,232 - - 
Não 22 60 82 81,5 
Moradia Zona Rural        
Sim  21 51 72 77,8 

0,071 - - 
Não 6 36 42 22,2 
Tipo de chão –grama        
Sim 15 27 42 55,6 

0,021 2,778 1,147- 6,728 
Não 12 60 72 44,4 
Tipo de chão –piso        
Sim 6 35 41 22,2 

0,089 - - 
Não 21 52 73 77,8 
Tipo de chão -grama + piso        
Sim 6 25 31 22,2 

0,506 - - 
Não 21 62 83 77,8 
Acesso à rua        
Sim 19 53 33 65,5 

0,612 - - 
Não 10 35 72 34,5 
Interação com outros animais        
Sim 19 62 81 70,4 

0,993 - - 
Não 8 26 34 29,6 
Interação com outros animais- gatos

*
        

Sim 3 15 18 15,8 
0,535 - - 

Não 16 42 58 84,2 
Interação com outros animais- cães

* 
       

Sim 16 42 58 84,2 
0,535   

Não 3 15 18 15,8 
Interação com outros animais-bovinos        
Sim 15 24 39 55,6 

0,010 3,333 1,366- 8,136 
Não 12 64 76 44,4 
Presença de diarreia

*
        

Sim 0 4 4 0,0 
0,571 - - 

Não 27 84 111 24,3 
(+) positivos; (-) negativos; OR - razão de chances; IC - intervalo de confiança a 95%; P - nível de 

significância pelo qui-quadrado 

*Teste exato de Fisher 

 

Os resultados da análise de fatores associados se encontram na tabela 3. 

Assim, foi observado que o fator que apresentou relação de risco a ocorrência de 

Cryptosporidium spp. foi a alimentação exclusiva de comida caseira (p=0,007; 

OR=3,424; IC. 95%=1,397-8,394). 
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Tabela 3: Análise multivariada de regressão logística binária dos fatores associados à presença de 
oocistos de Cryptosporidium spp. em cães e gatos avaliados na região sul do Rio Grande do Sul, 
2016. 

Fatores P OR IC 95% 

Alimentação Comida Caseira    
Sim 

0,007 3,424 1,397-8,394 
Não 
Água    
Não tratada 

0,336 - - 
Tratada  
Moradia Zona Rural    
Sim  

0,723 - - 
Não 
Interação com outros animais-
bovinos 

   

Sim 
0,660 - - 

Não 
Tipo de chão- grama    
Sim 0,370 - - 
Não 
Tipo de chão- piso    
Sim  

0,801 - - 
Não 

 
 
4.4. Discussão 
 

É reconhecido que a infecção por Cryptosporidium spp. trata-se de um 

importante problema de saúde em vários países, tanto desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento, podendo ser um risco para a vida de hospedeiros 

imunocomprometidos, crianças e animais jovens (ADAMU et. al., 2010). O papel de 

animais de companhia é importante na manutenção dessa doença, pois sua 

crescente presença na região urbana acarreta em potencial contaminação fecal no 

ambiente (ZANZANI et. al., 2014). Alguns estudos têm sido realizados no Brasil a fim 

de investigar a prevalência, frequência ou ocorrência de infecção por 

Cryptosporidium spp. em cães e gatos, bem como em animais de produção 

(FIGUEIREDO et. al., 2004; EDERLI et. al., 2008; MOURA et. al., 2009; GALVÃO et. 

al., 2012). No entanto, as pesquisas envolvendo essa infecção em animais de 

companhia na região sul do Rio Grande do Sul são escassas.  

No presente estudo, a frequência verdadeira de animais parasitados foi de 

24,6% (IC.95%=17,1-33,4). Esse resultado difere do estudo realizado por 

QUADROS et. al. (2006) que encontraram 10% de cães parasitados com oocistos 

de Cryptosporidium spp. em Lages, no estado de Santa Catarina, empregando a 
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técnica de auramina. Sugere-se que essa diferença deva-se a origem dos cães, uma 

vez que esses autores avaliaram apenas amostras provenientes de cães da área 

urbana. No presente estudo, 72,5% (21/29) dos animais com presença de oocistos 

eram provenientes da região rural e provavelmente com maior acesso a fontes de 

infecção pelo protozoário. Apesar da região rural não se mostrar como fator de risco 

no presente estudo (p=0,071), esse fator está intimamente correlacionado ao 

consumo de água não tratada, convívio com bovinos e terreno gramíneo, variáveis 

que se apresentaram como fatores de risco. Diferiram também de Ederli et al. (2005) 

que encontraram 40% dos cães infectados por oocistos de Cryptosporidium spp. em 

Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, através da técnica de Ziehl-Neelsen 

modificada. Por outro lado, frequências similares foram descritas por Pereira et. al. 

(2011) que relataram positividade em 29,5% e 24,7% de cães e gatos avaliados em 

seu estudo realizado em Teresópolis, Rio de Janeiro, pela técnica de Ziehl-Neelsen 

modificada e Balassiano et. al. (2009) que encontraram presença de oocistos em 

26,2% das fezes de caninos na cidade de Rio de Janeiro utilizando a técnica de 

safranina. 

No presente estudo, não foi observada associação entre idade do hospedeiro 

e infecção (P=0,877), o que foi similar ao estudo prévio de Pivoto et. al (2013). 

Todavia, a taxa de positividade nos animais com até um ano de idade (25%) foi 

ligeiramente superior nos animais com um ano ou mais (23,2%) (Tabela 2). 

Resultados similares foram relatados por Olabanji, Maikai & Otolorin (2016), que, 

apesar de verificarem maior prevalência de infecção em cães de três a seis meses 

de idade, essa variável não representou fator de risco. Contudo, Bresciani et. al. 

(2008) descreveram maior ocorrência de infecção em animais com idade entre um e 

quatro anos. Thompson et. al. (2005) afirmaram que embora as infecções em 

animais adultos possam ser recorrentes, em animais jovens a frequência de infecção 

é maior. 

Nesta pesquisa, a fonte de água consumida, bem como o tipo de alimentação 

comportaram-se como fatores associados a infecção. Esses resultados diferiram do 

estudo de Balassiano (2009), que não obtiveram associação entre a infecção e a 

fonte de água ou o tipo de alimentação consumida. Similarmente, Ederli et. al. 

(2008), Pivoto et. al. (2013) e Awadallah & Salem (2015) evidenciaram que a fonte 

de água e o tipo de alimentação não atuaram como fatores de risco para a infecção 

em seus estudos. Todavia, os resultados do presente estudo concordam com Moura 
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et. al. (2009), que descreveram a alimentação com comida caseira como fator de 

risco para infecção. Com base na análise empregada no presente estudo, sugere-se 

que a alimentação dos animais exclusivamente com comida caseira pode atuar 

como um fator de risco de infecção por Cryptosporidium spp. Acredita-se que a 

comida caseira possa ser mais suscetível à contaminação ambiental, aumentando 

as chances de infecção, conforme sugerido por Moura et. al. (2009). 

Quando avaliado o tipo de moradia, observou-se que esta variável não teve 

associação com a infecção. Contudo, cabe ressaltar que, embora a zona rural não 

tenha se mostrado associada estatisticamente à infecção (p=0,071), é importante 

apontar que outros fatores pertinentes ao campo, incluindo água de fontes não 

tratadas/encanadas, interação com outros animais e circulação em terreno gramíneo 

apresentaram-se estatisticamente significativas e, portanto, atuando como fatores de 

risco na infecção. Similarmente, Pivoto et. al. (2013) também não encontraram 

associação para essa variável em seu estudo. Todavia, Awadallah & Salem (2015) 

encontraram 40% de positividade para parasitos intestinais em cães de áreas rurais 

no Egito utilizando técnicas de flutuação e Ziehl-Neelsen modificado, associando 

esta variável a um alto risco de infecção. Thompson et al. (2016) afirmaram que o 

maior risco de infecção em áreas rurais deve-se as menores condições de higiene, 

convívio com espécies silvestres e animais que atuam como reservatórios e reduzida 

atenção veterinária para os cães da área rural. 

O acesso à rua não apresentou valor significativo no presente estudo 

(p=0,612), concordando com os achados por Balassiano et. al. (2009) e Pivoto et. al. 

(2013). Contudo, um estudo realizado por Olabanji et al.  (2016), evidenciou relação 

entre essa variável e a infecção, onde as taxas foram maiores nos cães que tinham 

acesso à rua. Esses cães tem mais exposição aos oocistos, pois ao transitarem 

livremente pelas ruas, entram em contato com ambientes contaminados e interagem 

com outros animais infectados (OLABANJI et. al., 2016). 

Ao comparar a interação com outros animais (cães e gatos), os resultados 

não evidenciaram diferença significativa (P=0,535), concordando com os achados de 

Balassiano et. al. (2009), Pivoto et. al. (2013). Entretanto, verificou-se diferença 

significativa quando os animais conviviam com outras espécies de animais, 

principalmente bovinos (P=0,010). Os bovinos são os principais hospedeiros para C. 

parvum, porém, C. canis e C. felis tem sido relatados esporadicamente em infecções 

bovinas (THOMPSON & SMITH, 2011). 
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O acesso dos animais a ambientes com grama comportou-se como um fator 

de risco, podendo favorecer a aquisição da infecção. Por outro lado, o piso 

pavimentado comportou-se como um fator de proteção. Resultados similares foram 

descritos por Silva Júnior et. al. (2011) ao analisar essas variáveis na criação de 

bezerros. Esses autores afirmam que a retenção de umidade pelo solo gramíneo 

aumenta o tempo viável dos oocistos. Similarmente, o contato com o solo também 

foi considerado fator de risco por Kiani et. al. (2016). 

Segundo Fayer, Speer & Dubey, (1997) a diarreia é o sintoma mais comum da 

criptosporidiose em animais e humanos e um grande número de oocistos são 

excretados nas fezes dos hospedeiros durante a infecção aguda. Rodríguez et. al. 

(2009) encontraram positividade de 27,8% em fezes diarreicas, frente a 10,2% em 

fezes normais. Pereira et. al. (2011) observaram maior taxa de infecção em animais 

diarreicos (64,37%). Santín (2013) afirma que a probabilidade de encontrar oocistos 

em fezes diarreicas é maior. No entanto, no presente estudo a ocorrência de diarreia 

parece não ter sido relevante, uma vez que não houve a presença de oocistos de 

Cryptosporidium spp. nas amostras de fezes diarreicas avaliadas. Todavia, 

ressaltamos que o número de amostras diarreicas foi pequeno (n=4). Desta forma, é 

necessário avaliar um maior número de fezes diarreicas para que se obtenha uma 

melhor análise dos resultados do presente estudo. Apesar disso, nossos resultados 

reforçam o caráter subclínico da infecção em hospedeiros imunocompetentes, o que 

contribui para a contaminação do ambiente (LALLO & BONDAN, 2006). 

É importante salientar que no presente estudo, foi possível obter apenas uma 

amostra fecal por animal, posto que o retorno nas localidades 

 

4.5. Conclusão 
 

No presente trabalho, observou-se que a frequência de cães e gatos 

parasitados por Cryptosporidium spp. na região sul do Rio Grande do Sul é 

relevante. Chama-se a atenção para os casos de animais sem diarreia e com 

presença de oocistos de Cryptosporidium spp. em suas fezes, os quais contribuem 

para a contaminação do ambiente e atuam como fontes de infecções a outros 

animais e ao homem. 
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Comparação de técnicas de concentração por sedimentação e coloração para 

detecção de oocistos de Cryptosporidium spp. em amostras Fecais de animais 

de companhia 

 

Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi realizar uma comparação e análise da 

concordância entre as técnicas de concentração por sedimentação de acetato de 

etila e formalina-éter e os métodos de Kinyoun, Ziehl-Neelsen e safranina para 

visualização de oocistos de Cryptosporidium em fezes de animais de companhia. 

Para a triagem das amostras, utilizou-se a técnica de auramina fenicada, devido sua 

alta especificidade e sensibilidade. Das 116 amostras de fezes caninas e 20 felinas, 

23,52% (32) apresentaram positividade pelo método de auramina. Quando 

comparados os métodos de concentração, observou-se positividade pela auramina 

em 21,33% (29) com acetato de etila e de 14,7% (20) com formalina-éter. Verificou-

se um nível de concordância boa entre os dois métodos de concentração 

preliminares à coloração de auramina fenicada (P = 0,000, K = 0,629, IC 95% = 

0,457-0,801) e uma concordância excelente para Kinyoun, Ziehl-Neelsen e 

safranina, através do teste Kappa. A comparação entre os métodos de coloração de 

Kinyoun e Ziehl-Neelsen para microscopia de luz apresentou fraca concordância, 

independente do uso de acetato de etila ou formalina-éter (p = 0,026, K = 0,391, IC 

95% = 0,013-0,769) e não evidenciaram concordância com o método de safranina. 

Pode-se concluir que o emprego de acetato de etila ou formalina-éter é indiferente 

para ambos testes de coloração para microscopia óptica. Concluiu-se também que 

podem haver diferenças significantes entre os resultados dos métodos analisados, 

posto que houve concordância baixa ou nenhuma concordância entre eles. 

 

Palvaras chave: criptosporidiose, acetato de etila, formalina-éter, Kinyoun, 

Ziehl-Neelsen, safranina. 

 

Abstract 

 

The aimed of the present study, was to perform a comparison and analysis 

concordance between the ethyl acetate and formalin-ether concentration techniques 

by sedimentation and the Kinyoun, Ziehl–Neelsen method and safranin stain 

methods to visualize Cryptosporidium oocysts in companion animals' feces. For the 

samples' triage, the auramine phenol method was use, due to its high specificity and 

sensibility. From the 136 collected feces samples, 23, 52% (32) presented oocysts 
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through the auramine phenol method, from which 21, 32% (n=29) were positive with 

the ethyl method and 14, 70% (n=20) with the formalin-ethyl ether method. A 

moderate to substantial concordance level between the two methods as preliminary 

technics for the auramine phenol stain (P=0,000; K=0,629, IC. 95%= 0,457-0,801) 

and a perfect concordance for the Kinyoun, Ziehl-Neelsen and safranin, can be 

observe through the Kappa's test. The comparison between the Kinyoun and Ziehl-

Neelsen stain methods for light microscopy had a fair concordance, regardless the 

use of the ethyl acetate or formalin-ethyl ether (p=0,026; K=0,391, IC. 95%=0,013-

0,769). The Kinyoun and Ziehl-Neelsen stain methods did not had any concordance 

within the safranin stain method. It can be conclude that, the stain techniques for light 

microscopy are of low efficacy, compared to the fluorescence methods. The 

employment of ethyl acetate or formalin-ethyl ether is indifferent for light microscopy. 

 

Key words: Cryptosporidium; comparison; ethyl acetate; formalina-ether; 

Kinyoun; Ziehl-Neelsen; safranina. 
 

5.1. Introdução 
 

Cryptosporidium spp. trata-se de um parasito epicelular oportunista, antes 

classificado como coccídio, porém recentemente reclassificado como gregarina 

devido a fatores biológicos, fisiológicos e genéticos que o aproxima desses últimos 

(CAVALIER-SMITH, 2014). O principal sítio de infecção é o epitélio gastrointestinal 

de diversos hospedeiros, entre eles mamíferos, répteis, peixes, e aves. 

(THOMPSON, KOH & CLODE, 2016). Apresenta maior patogenicidade em 

hospedeiros com imunidade comprometida, bem como hospedeiros jovens ou 

idosos, sendo o sinal clínico mais frequente a diarreia (CHECKLEY et. al., 2015). 

Em países desenvolvidos, a atenção é maior para o diagnóstico e tratamento, 

além da prevenção de infecção por via hídrica e alimentícia. Já nos países em 

desenvolvimento, os esforços são direcionados para reduzir casos de doença em 

populações de risco (THOMPSON, KOH & CLODE, 2016). 

Vários testes diagnósticos de coloração e microscopia são utilizados para 

detecção de oocistos de Cryptosporidium em amostras fecais de animais ou 

humanos. No entanto, não há uma metodologia padrão que tenha ampla aceitação 

por parte dos pesquisadores (FLETCHER et. al, 2012; TRAVASSOS, 2009). Um 

estudo relatou algumas técnicas de concentração de oocistos para posterior 

visualização em microscopia, tais como sedimentação e flotação. Também observou 

que a técnica de flotação com sacarose apresenta algumas desvantagens, tais como 
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interferência na coloração e dificuldades de adesão do esfregaço na lâmina 

(CASEMORE, ARMSTRONG & SANDS, 1985). 

A técnica de sedimentação por formalina-éter (RITCHIE, 1948) é 

frequentemente empregada para concentrar ovos, cistos e oocistos dos mais 

diversos parasitos intestinais, porém, o uso de éter tem a desvantagem, de diminuir 

o número de oocistos visualizados na microscopia, bem como ocasionar distorções 

ou alterações em sua morfologia. Com o intuito de reduzir essas desvantagens, 

Young et. al (1979) propuseram a substituição do éter por acetato de etila e 

obtiveram melhores resultados da técnica com tal modificação. Posteriormente, 

CLAVEL et. al. (1996) demonstraram aumento na concentração de oocistos de 

Cryptosporidium spp. quando o tempo de centrifugação e força centrífuga foram 

aumentados. Esses autores obtiveram sensibilidade de 99% frente a 86% do método 

proposto por trabalhos anteriores (WEBER et. al., 1992), apesar do aumento 

concomitante de detritos na amostra. 

Outras técnicas são descritas para diagnóstico, tais como métodos 

imunológicos e moleculares, apresentando melhor sensibilidade e especificidade do 

que os métodos de coloração, porém ainda não são utilizados na rotina laboratorial 

(CHALMERS et. al., 2011; BOSSCHE et. al., 2015). 

O objetivo do presente estudo foi verificar a concordância entre as técnicas de 

coloração empregadas para detecção de oocistos de Cryptosporidium spp. em fezes 

de animais de companhia. Adicionalmente, comparar a eficiência entre as técnicas 

de concentração por sedimentação como método auxiliar para microscopia de 

fluorescência e de luz. 

 

5.2. Material e métodos 
 

5.2.1.Coleta das amostras: as amostras de fezes de animais de companhia (cães 

n= 116, gatos n=20) foram coletadas em municípios da região sul do Rio Grande do 

Sul, incluindo Aceguá (n=3), Hulha Negra (n=16), Candiota (n=7), Piratini (n=9) e 

Pelotas (n=101), totalizando 136 amostras. As coletas foram realizadas 

individualmente para cada animal, logo após a evacuação, em recipientes estéreis 

devidamente identificados. Posteriormente as amostras foram armazenadas sob 

refrigeração até o seu processamento. 
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5.2.2. Processamento das amostras e método de sedimentação: Todas as 

amostras de fezes analisadas foram previamente submetidas à retirada de 

sujidades. Aproximadamente 2g de cada amostra foram diluídas em 10mL de água 

destilada e submetidas a filtração em gaze e centrifugação por 3 minutos a 3000 

rpm, sendo repetido o processo até a limpeza total do sobrenadante. 

Posteriormente, as fezes foram separadas em dois tubos tipo Falcon e processadas 

empregando dois diferentes protocolos de sedimentação: 1) o sedimento foi diluído 

em 2mL de formalina 10% e adicionado de 3mL de éter etílico, centrifugado a 3000 

rpm por 3 minutos e o sobrenadante descartado (RITCHIE, 1948); 2) o sedimento foi 

diluído em 2mL de formalina 10% e adicionado 3mL de acetato de etila, centrifugado 

a 3000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante desprezado (YOUNG, 1979). 

 

5.2.3. Métodos de coloração  

 

 Método de Auramina O fenicada: uma alíquota de aproximadamente 10μL 

do sedimento de cada protocolo de sedimentação foi utilizada para a confecção dos 

esfregaços e coloração empregando a técnica de auramina ‘O’ fenicada. Os 

esfregaços foram fixados no calor durante 3 vezes por 1 segundo. Em seguida foram 

corados com auramina e expostos a temperatura ambiente para secagem durante 

15 minutos. Logo após foram lavados com água destilada e posteriormente 

descorados com álcool-ácido durante 2 minutos, seguido por novo processo de 

lavagem. No passo seguinte, os esfregaços foram cobertos com permanganato de 

potássio durante 2 minutos e uma nova etapa de secagem à temperatura ambiente 

foi realizada para então ser examinados ao microscópio de fluorescência em 

objetivas de 10x e 40x. Esta metodologia foi adotada como teste de triagem no 

presente estudo e todas as amostras que apresentaram oocistos de Cryptosporidium 

spp. neste método foram analisadas pelos métodos de coloração por microscopia de 

luz. 

 Método de Kinyoun: após a realização dos esfregaços conforme descrito no 

método anterior, as lâminas foram submetidas a secagem à temperatura ambiente e 

fixadas com metanol por 5 minutos. Uma nova secagem a 37ºC foi realizada durante 

5 minutos. Posteriormente, as lâminas foram coradas com fucsina básica (corante de 

Kinyoun) durante 20-30 minutos, seguida de descoloração por ácido sulfúrico 2% por 

30-40 segundos e lavagem em água corrente. Em sequência, as lâminas foram 
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contra-coradas com verde malaquita 5% durante 1 minuto, lavadas em água 

corrente e secas em temperatura ambiente. A leitura foi realizada em microscopia de 

luz em objetiva de imersão (100X). 

 Método de Ziehl-Neelsen modificado: após a realização dos esfregaços 

conforme descrito nos método anteriores, as lâminas foram fixadas ao ar e coradas 

com carbol-fucsina durante 15 minutos. Logo após, foram lavadas com água 

corrente, descoradas em metanol ácido 1% por 10-15 segundos e novamente 

lavadas em água corrente. Posteriormente foram contra-coradas com verde 

malaquita 0,4% durante 30 segundos, submetidas a lavagem em água corrente e 

secagem a temperatura ambiente. Logo após foram examinadas em microscopia de 

luz em objetiva de imersão (100X). 

 Método de Safranina: nesse processo, após a realização dos esfregaços 

conforme descrito nos método anteriores, as lâminas foram fixadas com metanol 

clorídrico a 1% durante 3-5 minutos. Após secagem a temperatura ambiente, as 

lâminas foram coradas com safranina aquosa 1% durante 1 minuto e aquecidas em 

chama do bico de Bunsein até fervura da solução. Após lavagem em água destilada, 

as lâminas foram contra-coradas com azul de metileno 1% durante 30 segundos, 

lavadas com água destilada e secas em temperatura ambiente para a avaliação em 

microscopia de luz com objetiva de imersão (100X). 

 

5.2.4. Análise estatística 

 

O software estatístico SPSS 20.0 foi usado para a realização da estatística indutiva 

no estudo. O coeficiente Kappa de Cohen (K) e o intervalo de confiança a 95% (IC. 

95%) foram utilizados como indicadores de concordância ajustadas entre os 

resultados obtidos pelos diferentes testes para diagnóstico de Cryptosporidium spp. 

em amostras de fezes de cães e gatos. De acordo com o valor pontual obtido pelo K, 

as relações foram classificadas como excelente (>0,75), boa (0,40 – 0,75) ou fraca 

(< 0,40) concordância (PESTANA & GAGEIRO, 2008). Considerou-se um nível 

mínimo de confiança de 95% em todas as análises estatísticas realizadas. 

 

5.3. Resultados 
 

Oocistos corados por auramina fenicada apresentaram-se de forma esférica, 

aproximadamente 5µm de diâmetro, fluorescentes, destacando-se em fundo escuro. 
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Não foi possível visualizar as estruturas internas em objetiva de 40x (figura 1-A). No 

método de Kinyoun, os oocistos apresentaram-se esféricos, 5µm de diâmetro, 

coloração rosa claro com estruturas internas escuras visualizadas pela objetiva de 

100x (figura 1-B). Na técnica de Ziehl-Neelsen coraram-se em vermelho escuro a 

roxo, 5µm de diâmetro, com estruturas internas coradas em tom mais escuro, sendo  

observados em objetiva de 1000x (figura 1-C). Características similares foram 

observadas pela coloração de safranina, porém os oocistos coraram-se em 

vermelho claro (figura 1-D). 

 

Figura 1 – Oocistos de Cryptosporidium spp. em amostra fecal de cão. A – Técnica de 

auramina fenicada. Oocistos fluorescentes impregnados pelo fluorocromo auramina; B – técnica de 

Kinyoun: oocistos corados em rosa claro com estruturas internas mais escuras (setas); C – técnica de 

Ziehl-Neelsen: oocsitos corados em vermelho escuro a roxo(seta); D – técnica de safranina: oocistos 

corados em vermelho claro (setas). 

 

Empregando-se o método de auramina fenicada como método de triagem, 

observou-se que, do total de 136 amostras de fezes analisadas, 23,52% (n=32) 

apresentaram oocistos de Cryptosporidium spp., sendo 21,32 % (n=29) identificados 

em lâminas previamente confeccionadas com acetato de etila e 14,70% (n=20) em 

lâminas previamente confeccionadas com formalina-éter. O teste Kappa evidenciou 
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boa concordância entre as técnicas de acetato de etila e formalina-éter (P=0,000; 

K=0,629, IC. 95%= 0,457-0,801) para concentração de oocistos preliminar à 

coloração de auramina. 

As metodologias de concentração das amostras fecais testadas não 

interferiram na detecção de oocistos pelos métodos de Kinyoun (K=0,833; IC. 

95%=0,605-1,061), Ziehl-Neelsen (K=0,817; IC. 95%=0,569-1,065) e safranina 

(K=0,795; IC. 95%=0,517-1,073) havendo concordância excelente para todos os 

métodos . 

Quando comparados os métodos de coloração, verificou-se fraca 

concordância entre os métodos de Kinyoun e Ziehl-Neelsen (K=0,391, IC. 

95%=0,013-0,769). Adicionalmente, constatou-se que não houve concordância entre 

os métodos de Kinyoun ou Ziehl-Neelsen quando comparados com a técnica de 

safranina (p>0,05) (tabela 1). 

 

Tabela 1: Análise de concordância entre os métodos de coloração para detecção de oocistos de 

Cryptosporidium spp. em fezes de animais de companhia na região sul do Rio Grande do Sul. 

Comparação entre técnicas P K** IC.95% 

Ky-ae x Ky-fe* 0,000 0,833 0,605 – 1,0 

Ky-ae x ZN-ae* 0,026 0,391 0,013 - 0,769 

Ky-ae x ZN-fe* 0,026 0,391 0,013 - 0,769 

Ky-ae x S-ae 0,117 - - 

Ky-ae x S-fe 0,601 - - 

Ky-fe x ZN-ae* 0,026 0,391 0,013 - 0,769 

Ky-fe x ZN-fe* 0,026 0,391 0,013 - 0,769 

Ky-fe x S-ae 0,601 - - 

K-fe x S-fe 0,601 - - 

ZN-ae x ZN-fe* 0,000 0,817 0,569 - 1,0 

ZN-ae x S-ae 0,451 - - 
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ZN-ae x S-fe 0,064 - - 

ZN-fe x S-ae 0,451 - - 

ZN-fe x S-fe 0,064 - - 

S-ae x S-fe* 0,000 0,795 0,517 - 1,0 

*significância estatística (p<0,05); Ky = Kinyoun; ZN = Ziehl-Neelsen; S = safranina; ae = acetato de 
etila; fe = formalina-éter. 
**Valores de K (Kappa): >0,75 – concordância excelente; 0,4~0,75 – concordância razoável a boa; 
<0,4 – concordância fraca (PESTANA & GAGEIRO, 2008). 

 

 

5.4. Discussão 
 

É de amplo conhecimento de pesquisadores que a detecção de oocistos de 

Cryptosporidium spp. em amostras de fezes, água e outros materiais é difícil, 

dependente de padronização de técnicas e de experiência dos profissionais 

(CARVALHO, 2009). Estudos envolvendo imunofluorescência e biologia molecular 

têm facilitado a detecção deste protozoário, porém os custos dessas técnicas não 

são condizentes com a realidade de vários países, principalmente em 

desenvolvimento, restando os métodos mais simples e baratos para o diagnóstico, 

como os de coloração (ROSSLE & LATIF, 2013; BOSSCHE et. al., 2015). Em vista 

do tamanho reduzido dos oocistos, ao longo do tempo estudos têm sido 

desenvolvidos com o objetivo de melhorar as técnicas para detecção do parasito, 

todavia, apresentam resultados variáveis (INÁCIO et. al., 2016). No presente estudo 

empregou-se a técnica de auramina fenicada como teste de triagem para avaliar a 

presença de oocistos de Cryptosporidium spp. em fezes de cães e gatos. Esta 

técnica é considerada como metodologia padrão no Reino Unido (HÄNSCHEID & 

VALADAS, 2009; CHALMERS et. al., 2011). 

Observou-se que o método de sedimentação empregando acetato de etila 

mostrou boa concordância quando comparado ao uso de formalina-éter como 

método de concentração de oocistos preliminar à coloração de auramina (K=0,629, 

IC. 95%=0,457-0,801), o que sugere não haver diferença entre o uso de ambas as 

técnicas. Estes resultados diferiram de Casemore et. al. (1985) que relataram maior 

detecção de oocistos quando o éter foi utilizado como solvente. Diferem também aos 

de Young (1979) e Clavel (1996) que propuseram o acetato de etila como fator 
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favorável na detecção de oocistos, cistos e ovos de parasitos em microscopia. 

Todavia, os autores do presente estudo observaram oocistos mais íntegros em 

esfregaços confeccionados com acetato de etila, assim como maior número de 

oocistos por lâmina. 

MacPherson & McQueen (1993) sugeriram que o uso de formalina-éter pode 

ser menos eficiente para alguns métodos, como o de imunofluorescência. No 

presente estudo, a técnica de imunofluorescência não foi empregada, porém na 

técnica de fluorescência por auramina observou-se concordância razoável a boa, o 

que indica possível diferença de resultados entre os métodos. 

Os resultados obtidos no teste Kappa, demonstraram que na metodologia de 

Kinyoun, foi indiferente o uso de formalina-éter ou acetato de etila como solvente no 

processo de concentração/sedimentação, posto que houve concordância excelente 

em ambas metodologias (K=0,833, IC. 95%=0,605-1,061). O mesmo ocorreu para 

as técnicas de Ziehl-Neelsen (K=0,817, IC. 95%=0,569-1,065) e safranina (K=0,795, 

IC. 95%=0,517-1,073), onde a concordância foi excelente para ambos, indicando 

não interferir o uso de formalina-éter ou acetato de etila como solvente no método de 

concentração. Esses resultados discordam dos relatados por Casemore et. al. 

(1985) encontraram maior sensibilidade utilizando formalina-éter do que acetato de 

etila em testes de auramina e Ziehl-Neelsen para detecção de Cryptosporidium spp. 

e outros patógenos em material fecal humano. 

Quando comparadas as técnicas, observou-se que houve fraca concordância 

entre os testes Kinyoun e Ziehl-Neelsen, independente do uso de formalina-éter ou 

acetato de etila como solvente no método de concentração (K=0,391, IC. 

95%=0,013-0,769) (tabela 1). Neto et. al. (1996) relataram ligeira superioridade do 

método de Kinyoun modificado ao comparar com a técnica de Heine, embora o 

número de oocistos por esfregaço tenha sido menor. Ao comparar a concordância 

pelo teste de Kappa entre Kinyoun e um método imunoenzimático, McCluskey et. al. 

(1995) encontraram concordância intermediária entre os dois métodos (K=0,42), 

onde o método imunoenzimático foi mais eficiente do que a de Kinyoun na avaliação 

de poucas amostras. No entanto, os autores descreveram pouca vantagem quando 

várias amostras foram analisadas. A técnica de Kinyoun trata-se de uma 

modificação do método de Ziehl-Neelsen original, com o objetivo de que o uso do 

calor não seja necessário (DE CARLI, 2001). 
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No presente estudo, não houve concordância entre os métodos de Kinyoun ou 

Ziehl-Neelsen quando comparados com a técnica de safranina (p>0,05) (tabela 1). 

Rodrigues et. al. (2016) e Abd-El-Wahed (1999), encontraram maior positividade 

usando metodologia de Ziehl-Neelsen quando comparado à safranina em amostras 

fecais de bezerros e cordeiros. Safranina mostrou-se também menos eficiente do 

que a técnica de centrífugo-flutuação utilizada por Huber et al. (2004). 

 

5. Conclusão 

 

Os resultados obtidos permitem evidenciar que o emprego de acetato de etila 

ou formalina éter para a concentração de oocistos por sedimentação não altera de 

forma significativa o resultado. No entanto, cabe ressaltar um detalhe importante 

observado pelos autores: em lâminas confeccionadas com acetato de etila como 

solvente no método de concentração preliminar, foi possível identificar oocistos mais 

íntegros e em maior número do que em lâminas confeccionadas utilizando formalina-

éter. 

Houve fraca concordância entre as metodologias de Kinyoun e Ziehl-Neelsen, 

sugerindo que pode haver diferença de resultados para uma mesma amostra na 

escolha de um ou outro. Não houve qualquer concordância entre Kinyoun e Ziehl-

Neelsen com o método de safranina. Os autores concluem que estudos mais 

detalhados devem ser realizados com o objetivo de se definir qual técnica de 

coloração para microscopia de luz deve ser utilizada como rotina laboratorial para 

detecção de oocistos de Cryptosporidium. 
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6. Conclusões gerais 
 

 A frequência de cães e gatos parasitados por Cryptosporidium spp. na região 

sul do Rio Grande do Sul é relevante e destaca a necessidade de pesquisas 

adicionais para avaliar mais detalhadamente os riscos de infecção por 

Cryptosporidium spp. em animais de companhia. 

 Os animais sem diarreia são capazes de excretar oocistos de 

Cryptosporidium spp. em suas fezes e atuam como fonte de infecção para humanos 

e outros animais. 

 Alimentação exclusivamente de comida de preparo caseiro, o consumo de 

água não encanada, acesso apenas em terreno gramíneo e a convivência com 

outros animais, principalmente bovinos, constituem fatores de risco para infecção 

por Cryptosporidium spp. 

 O emprego de acetato de etila ou formalina éter para a concentração de 

oocistos por sedimentação não altera de forma significativa a detecção de oocistos 

de Cryptosporidium spp., independente da técnica de coloração empregada. 

 As metodologias de Kinyoun e Ziehl-Neelsen possuem fraca concordância 

pelo teste de Kappa para a detecção de oocistos de Cryptosporidium spp. 
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