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Resumo 
Nas últimas décadas, surgiram novos problemas tais como o agravamento de resistências a 
anti-helmínticos e os consequentes efeitos adversos que o seu uso abusivo pode trazer para 
o ambiente e para os produtos alimentares. Recorrer a um método de controlo biológico dos 
parasitas com a utilização de fungos telúricos nematófagos surge como uma alternativa 
muito promissora. 
Neste trabalho, foi investigada a eficácia do fungo predador Duddingtonia flagrans na 
redução de larvas L3 de Oesophagostomum spp. no javali da Tapada Nacional de Mafra, 
dos fungos ovicidas Mucor circinelloides e Pochonia spp. no combate aos ovos de Toxocara 
canis do cão da zona urbana de Lisboa e do fungo M. circinelloides na prevenção das 
infecções por helmintes (ação sobre ovos de Fasciola hepatica e de estrongilídeos 
gastrintestinais) e coccídias (ação sobre oocistos de Eimeria spp. e Cystoisospora suis) dos 
ungulados silvestres da Tapada Nacional de Mafra. 
Recorreu-se a três tipos de ensaios: coprocultura em copo (quantificação de larvas L3), 
ensaio em caixas (interação entre o fungo ovicida, os ovos de helmintes e oocistos de 
coccídias e o meio ambiente) e ensaio em placas (avaliação qualitativa da ação do fungo 
ovicida M. circinelloides em oocistos de coccídias do javali). Em todos os ensaios, o 
desenvolvimento base foi igual: criou-se um grupo Fungos, onde era acrescentada uma 
suspensão com esporos do fungo em estudo às formas parasitárias (ovos, larvas ou 
oocistos) nas amostras fecais e um grupo Controlo, onde apenas tínhamos parasitas em 
desenvolvimento nas fezes (também ovos, larvas ou oocistos). As técnicas laboratoriais 
qualitativas utilizadas foram a Flutuação de Willis e a Sedimentação Simples e as 
quantitativas consistiram no McMaster e McMaster Modificada. 
No ensaio com as L3 de Oesophagostomum spp. e o fungo D. flagrans, registou-se uma 
Taxa de Redução que variou entre 53% e 83%, comprovando-se a eficácia deste fungo 
sobre  este nemátode do javali.  
Com o ensaio em caixas com os ovos de helmintes dos ungulados silvestres e o fungo M. 
circinelloides não se obtiveram resultados estatisticamente significativos, porém foi possível 
avaliar qualitativamente a eficácia do fungo. No ensaio em caixas com os ovos de T. canis, 
foi observada uma Taxa de Redução de 37% com o fungo M. circinelloides e de 61% com o 
fungo Pochonia spp. Concluiu-se que ambos os fungos ovicidas foram eficazes, porém 
Pochonia spp. mostrou uma atividade ovicida mais agressiva. 
Foram realizados ensaios em caixa com coccídias do javali e o fungo M. circinelloides, com 
a duração de seis semanas, em dois momentos distintos do ano: inverno e primavera-verão. 
No ensaio de primavera-verão, verificou-se que, até à 3ª semana, observaram-se Taxas de 
Redução num intervalo de 52-66% sendo que, à 4ª semana sofreu uma diminuição abrupta 
(20%) e depois tornou-se negativa. Em simultâneo, também foi observada um aumento da 
inviabilidade dos oocistos no grupo Controlo. Concluiu-se que as condições ambientais 
desfavoráveis de temperatura elevada e humidade relativa baixa justificam a morte 
progressiva dos oocistos no grupo Controlo e a diminuição do desenvolvimento e atividade 
ovicida do fungo no grupo Fungos sendo que, a partir da quarta semana, apenas se 
observou a degradação natural dos oocistos no solo. Não obstante, foi observado que o 
momento crítico de infeção de novos hospedeiros corresponde às primeiras três semanas e, 
durante esse período, obtiveram-se valores de redução muito significativos. No ensaio de 
inverno as Taxas de Redução não foram tão elevadas (28-35%) e a percentagem de 
inviabilidade máxima anotada foi de 64%. Verifica-se que, a temperaturas mais baixas e 
humidade relativa mais alta constituem melhores condições de sobrevivência dos oocistos e 
piores para o crescimento do fungo. O ensaio em placas veio apoiar os resultados 
verificados no ensaio em caixas. 
Os resultados globais deste trabalho mostram o grande potencial dos fungos nematófagos 
no controle de T. canis nos cães e F. hepatica, helmintes e protozoários gastrointestinais de 
ungulados silvestres em Portugal, sendo a primeira vez na literatura que este tipo de 
controlo biológico foi avaliado em coccídias. 
 
Palavras-chave: Duddingtonia flagrans, Mucor circinelloides, Pochonia spp., Coccídias, Fasciola 
hepatica, Nemátodes gastrintestinais, Ungulados Silvestres, Toxocara canis, Cão 
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Abstract 
In the last decades, new problems have arisen such as the worsening of resistance to 
anthelmintics and the consequent adverse effects that its abuse can bring to the environment 
and food products. Resorting to a method of biological control of parasites with the use of 
telluric nematophagous fungi emerges as a very promising alternative. 
This work focused on three main research topics: (i) the efficacy of the predator fungus 
Duddingtonia flagrans on the reduction of Oesophagostomum spp. L3 larvae of the wild boar 
from the Tapada Nacional de Mafra; (ii) the ovicidal effect of the fungus Mucor circinelloides 
and Pochonia spp. on Toxocara canis eggs from the dog‟s urban area of Lisbon; (iii) the use 
of the fungus M. circinelloides on the prevention of helminthic infection (action on Fasciola 
hepatica and gastrointestinal strongyle eggs) and coccidia (action on Eimeria sp. and 
Cystoisospora suis oocysts) of the wild ungulates from the Tapada Nacional de Mafra. 
Three types of experiments were developed: fecal cultures (quantification of L3 larvae), box 
tests (interaction between the ovicidal fungus, eggs of helminths and coccidia oocysts and 
the environment) and a Petri dish test (qualitative evaluation of ovicidal fungus M. 
circinelloides action on wild boar coccidian oocysts). In all tests, the same basic development 
was implemented, involving two groups of samples: a Fungi group where a suspension of 
fungus spores was added to the parasitic stages (eggs, larvae or oocysts) in fecal samples 
and a Control group, where there were only parasitic stages in the feces (also eggs, larvae or 
oocysts). The qualitative laboratory techniques used were Willis Flotation and Simple 
Sedimentation and the quantitative techniques consisted of McMaster and Modified 
McMaster. 
In the experiment with L3 larvae of Oesophagostomum spp. and D. flagrans fungus, there 
was a reduction rate ranging between 53% and 83%, which demonstrated the efficacy of this 
fungus on this nematode from wild boar. With the box test with helminths eggs of the wild 
ungulates and the fungus M. circinelloides it was not possible to observe statistically 
significant results, but it was possible to qualitatively verify the efficacy of the fungus. In the 
box test evolving T. canis eggs, a 37% reduction rate was observed with the fungus M. 
circinelloides and 61% with the fungus Pochonia spp. We concluded that both ovicides fungi 
were effective, but Pochonia spp. showed a more aggressive ovicidal activity. 
Box tests with six weeks duration were performed on the wild boar coccidia and the fungus 
M. circinelloides, in two different periods of the year: winter and spring-summer. In the 
spring-summer test, it was found that, until the 3rd week, the reduction rates observed were 
between 52% and 66%. At the 4th week these values suffered an abrupt decrease (20%) 
and, after that, negative reductions were verified. At the same time, an increase of the 
oocysts unviability in the Control group was also observed. It was concluded that the adverse 
environmental conditions of high temperature and low relative humidity justify the progressive 
death of oocysts on the Control group, and the decline of the development and ovicidal 
activity of the fungus in the Fungi group. Since the fourth week, only the natural degradation 
of oocysts in the soil is observed. However, it was noticed that the critical moment of the 
hosts‟ infection corresponds to the first three weeks and, during this period, we obtained very 
significant reduction values. In the winter test the reduction rates were not as high (28-35%) 
and the maximum percentage of egg‟s unviability was 64%. It is concluded that lower 
temperatures and higher relative humidity conditions provide better survival of oocysts and 
worst conditions for fungus growth. The Petri dishes test came to support the results 
obtained in the boxes tests. 
The overall results of this research show the great potential of nematophagous fungi in the 
control of T. canis in dogs and F. hepatica, gastrointestinal helminths and protozoa of wild 
ungulates in Portugal, being the first time in literature that this type of biological control was 
assessed on coccidian.  
 
Keywords: Duddingtonia flagrans, Mucor circinelloides, Pochonia spp., Coccidian, Fasciola hepatica, 
Gastrointestinal Nematodes, Wild ungulates, Toxocara canis, Dog  
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1. Atividades desenvolvidas durante o estágio 

No âmbito do Mestrado Integrado de Medicina Veterinária, foi realizado o estágio com 

a duração de 10 meses (de Setembro de 2014 a Junho de 2015), dividindo-se em duas 

vertentes principais: clínica de pequenos animais e investigação sobre controlo de 

parasitismo em ungulados silvestres e no cão. 

1.1 Estágio em clínica de pequenos animais 

O estágio em clínica de pequenos animais decorreu de Outubro até Dezembro de 

2014, no Hospital Veterinário VetSet em Palmela, num total de 528 horas de trabalho. Foi 

possível a integração e realização de vários procedimentos nas diferentes áreas 

hospitalares: medicina interna, cirurgia, internamento, imagiologia e consultas de 

especialidade. Em todas as áreas foi possível o seguimento de casos clínicos de várias 

espécies de animais de companhia: cão, gato e exóticos (aves, coelhos, pequenos roedores 

e répteis). Todo o estágio foi acompanhado pela equipa de médicos veterinários do hospital 

(Dra. Cristina Lemos Costa, Dra. Vanda Santos, Dra. Ana Lanita, Dra. Ana Maurício, Dra. 

Raquel Raminhos e Dr. Hugo David). 

Na Medicina Interna houve a possibilidade de seguimento e discussão de casos 

clínicos com os médicos veterinários responsáveis, realização de colheitas de sangue e das 

respetivas análises clínicas (bioquímicas, hemograma e esfregaços sanguíneos) e execução 

da coloração Diff-quik de lâminas para análise citológica. No decorrer das consultas, era 

permitida a realização de alguns atos médicos, entre outros, tais como exames físicos de 

estado geral, preparação e administração de vacinas e medicação (oral e injetável) e auxílio 

na contenção dos pacientes.  

Na área da cirurgia, o leque de atividades desenvolvidas foi mais amplo. A nível pré-

cirúrgico, era sempre necessária a preparação da sala de cirurgia e dos animais para a 

intervenção (preparação do paciente para administração endovenosa de soro, indução, 

entubação, monitorização das frequências cardíaca e respiratória do paciente e preparação 

do campo cirúrgico que incluía a tricotomia e desinfeção da pele). Todas estas atividades 

foram realizadas durante o estágio várias vezes por semana. Já no bloco operatório, foi 

permitida a participação rotativa nas tarefas dos diferentes membros de uma equipa 

cirúrgica (cirurgião, ajudante de cirurgião, anestesista e circulante). Os atos médicos 

realizados no bloco operatório incluíram a monitorização de várias anestesias voláteis, 

realização de pequenas cirurgias e atos cirúrgicos (suturas musculares e de pele; 

castrações de gatos machos e de uma cadela), entre outras coisas mais simples como 

auxiliar o cirurgião na hemostase ou, como circulante, garantir que não faltava nenhum 

material ao resto da equipa. Nos pós-cirurgico, as atividades realizadas incluíram sempre o 

seguimento do animal durante a recuperação anestésica com monitorização dos sinais vitais 
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(frequências cardíaca e respiratória, temperatura e observação das mucosas) e, por fim, a 

limpeza completa do bloco operatório.   

Na área da Imagiologia, foi possível acompanhar o exame, discutir os respetivos casos 

clínicos e auxiliar na contenção dos pacientes na execução de raio-x e ecografias. 

A nível de Internamento houve o seguimento diário dos pacientes, com a realização 

simultânea de vários atos médicos, tais como a preparação e administração de medicação, 

exames físicos de estado geral, colocação dos animais a soro e cálculo da sua dose 

(ml/min), limpeza e desinfeção de jaulas e cuidados básicos (administrar água e alimento, 

passear os animais sempre que necessário e limpeza de liteiras). 

Relativamente às diferentes especialidades, foi possível acompanhar consultas de 

oftalmologia, neurologia, dermatologia e prestar assistência em várias sessões de 

fisioterapia.  

1.2 Estágio em investigação em ungulados silvestres e no cão 

O estágio em investigação em ungulados silvestres e no cão decorreu durante o mês 

de Setembro de 2014 e desde Janeiro a Junho de 2015, incluindo três locais: Sector de 

Parasitologia e Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária de Santiago de 

Compostela (Campus de Lugo), Tapada Nacional de Mafra e Sector de Parasitologia e 

Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. No 

total, esta parte do estágio correspondeu a cerca de 1000 horas de trabalho. 

 De 22 de Setembro a 4 de Outubro de 2014 e de 16 a 27 de Março de 2015, foi 

possibilitada a visita ao Laboratório de Doenças Parasitárias, no Campus de Lugo, com o 

objetivo de aprender a parte prática relacionada com a utilização de fungos telúricos 

nematófagos, que seria, posteriormente, aplicada na FMV-UL. Sob a tutela do Professor 

Doutor Adolfo Paz-Silva e da Professora Doutora Maria Sol, as práticas desenvolvidas foram 

incluídas no âmbito de projetos parasitológicos em desenvolvimento no respectivo serviço e 

de análises clínicas requeridas ao laboratório por clínicos. As técnicas coprológicas 

realizadas durante esta fase do estágio foram: flutuação com solução saturada de sacarose, 

McMaster com solução salina, sedimentação e Baerman. Relacionado diretamente com o 

uso de fungos telúricos, foi efetuada uma primeira abordagem teórica geral, pela doutoranda 

Sílvia Miguélez, onde foi explicado como realizar meios de cultura puros com esporos de 

fungos em meio líquido e em meio sólido, assim como o efeito dos fungos sobre os ovos e 

larvas de parasitas no solo. Depois, foi realizada toda a parte prática relacionada com o 

tema, tal como: a execução de meios de cultura de agar-trigo e de agar-água; realização de 

culturas de fungos em meio líquido e sólido, a partir de culturas puras, com isolamento 

prévio do fungo; contagem de esporos por mililitro de suspensões fúngicas (esporos de D. 

flagrans, Pochonia spp., Mucor sp. e Trichoderma sp.); contagens de ovos em câmaras de 

McMaster e observação de ovos viáveis e inviáveis em flutuação (no âmbito do projeto de 
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estudo parasitológico com fungos telúricos in vitro e in vivo implementado no Parque 

Marcelle); e por fim, houve ainda, a oportunidade de visitar duas instituições locais 

envolvidas no projeto de investigação de controlo biológico por fungos desenvolvido pelo 

setor: O Parque Marcelle, para colheita de amostras, que foi realizada com a presença da 

médica veterinária da instituição, a Dra. Esther Valderrábano; a Fábrica de granulado 

NANTA, responsável pelo fabrico de granulado com esporos de fungos incorporados 

(utilizado pelo setor para os estudos in vivo). Aqui, foi possível observar toda a linha de 

produção do granulado. Durante a segunda visita a Lugo, para além da realização de toda a 

parte prática anteriormente descrita, surgiu a oportunidade de apresentar e discutir alguns 

dos resultados obtidos previamente no trabalho desenvolvido em Lisboa, com os docentes 

de parasitologia da Faculdade de Veterinária de Lugo. 

De Janeiro a Junho de 2015, foi desenvolvido o trabalho prático na Tapada Nacional 

de Mafra e no Laboratório de Parasitologia na FMV-UL.  

Na TNM procedeu-se à colheita de amostras de javali, gamo e veado para a 

realização do trabalho de investigação desta tese. As duas primeiras visitas decorreram na 

companhia da Dra. Ana Sá, o que permitiu perceber como distinguir as fezes das diferentes 

espécies e aprender um pouco mais sobre os animais que habitam as florestas da Tapada, 

tal como as atividades que lá são desenvolvidas. 

No Laboratório do Setor de Parasitologia da FMV-UL, foi onde se desenhou e 

desenvolveu todo o trabalho experimental, desde a organização das caixas até ao 

processamento das amostras e interpretação dos resultados. As técnicas laboratoriais 

utilizadas incluíram: métodos qualitativos de Flutuação de Willis e de Sedimentação 

Simples; métodos quantitativos de McMaster e McMaster modificado (método quantitativo 

utilizado para a contagem de ovos de Fasciola hepatica); Coproculturas em Copo para 

contagem e identificação de L3 obtidas a partir de ovos de estrongilídeos gastrintestinais em 

fezes de javali; Coproculturas com Dicromato Potássio a 2,5% para isolamento de oocistos e 

identificação de espécies de Eimeria spp. e Cystoisospora suis; realização de meio agar-

água e isolamento de oocistos para desenvolvimento do estudo preliminar em placas. 
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2. Introdução 

2.1 Controlo biológico por fungos: uma perspetiva de futuro 

 Nas últimas décadas, tem sido alvo de preocupação o controlo parasitário tanto nos 

animais como nas pastagens. Usualmente, como primeira abordagem, recorre-se à 

utilização de anti-parasitários. No entanto, apesar de, inicialmente, constituir uma hipótese 

muito eficiente, têm surgido problemas relacionados com a sua utilização em larga escala 

(Veríssimo, 2008). O uso abusivo destes fármacos levou ao aparecimento de resistências 

dos parasitas às moléculas e à contaminação do meio ambiente, para além de constituir um 

desperdício de dinheiro para os proprietários das coudelarias e explorações, em particular 

porque nem todos os animais estão parasitados num determinado momento (Cabaço, 

2014).  

 Surgiu, então, nos últimos anos, a necessidade de encontrar alternativas ao controlo 

parasitário por anti-helmínticos. O controlo biológico por fungos telúricos nematófagos para 

combate dos parasitas a nível do solo demonstrou ser uma abordagem bastante promissora 

estando, neste momento, já provado que atuam em todas as classes de helmintes 

(Veríssimo, 2008). Para além de não constituírem uma ameaça para o ambiente e para o 

animal, já se verificou que estes fungos resistem ao processo digestivo e temperaturas 

elevadas (80ºC) da produção do granulado. Tudo isto indica a possibilidade de 

administração oral de esporos destes fungos incorporados no granulado, que depois 

seguem juntamente com as fezes para o solo, onde irão atuar, tanto em larvas como em 

ovos de parasitas. Desta forma, é possível quebrar o ciclo de vida do parasita, garantindo 

um controlo nas pastagens sem efeitos nefastos para o ambiente e para os hospedeiros 

(Braga & Araújo, 2014). 

 Por fim e citando Braga & Araújo (2014): “(…) it should be clear that nematophagous 

fungi in general are „old friends‟ that are ready to „fight with our old enemies‟, the 

gastrointestinal helminth parasites harmful to human and animal health”. 

2.3 Locais de Estudo 

2.3.1 Zona urbana de Lisboa: caracterização geral dos parasitas do cão e 

contaminação urbana 

 Há cada vez mais um maior número de pessoas a adquirirem animais de estimação, 

sendo o cão um dos animais domésticos mais prevalentes. O contacto próximo entre o 

Homem e o cão possibilita e facilita a transmissão de zoonoses provocadas por vários 

agentes, tais como fungos, bactérias e parasitas. Para proteção da Saúde Pública e dos 

próprios animais, é essencial realizar estudos de prevalência para tomar conhecimento da 

epidemiologia dos parasitas e procurar a melhor solução a nível do seu controlo (Pinheiro de 

Frias, 2012). 
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 Em 2015 foi apresentado um estudo que procedeu à recolha de amostras fecais de 

canis por vários concelhos de norte a sul de Portugal. Verificou-se que o distrito com o maior 

número de amostras positivas correspondeu a Castelo Branco com 36,6% (9/25), e o distrito 

com menor número de amostras positivas foi Faro com 8,7% (2/23). Do total das amostras 

analisadas, a classe de parasitas gastrointestinais que apresentou uma maior prevalência 

correspondeu à classe dos nemátodes com 17% (34/200), seguido dos protozoários com 

8,5% (17/200) e, em último lugar, os céstodes com 3,5% (7/200). Entre as várias espécies 

de parasitas identificados, a que apresentou maior prevalência correspondeu a 

Ancylostomatidae com 11% (22/200), seguido de Cystoisospora spp. com 8% (16/200), 

Toxocara canis com 5% (10/200), Taeniidae com 3,5% (7/200), Toxascaris leonina com 

1,5% (3/200) e, por fim, Trichuris vulpis com 1,5% (3/200). Relativamente aos parasitas 

cardiopulmonares, foi identificado D. immitis, apenas nos distritos de Guarda, Castelo 

Branco, Beja e Faro, com a prevalência de 2,7% (Félix, 2015). 

 A amostra utilizada para a realização do estudo deste trabalho, envolvendo o 

controlo biológico por fungos, proveio do Hospital Veterinário da FMV-ULisboa. Por essa 

razão, é importante referir a caracterização geral dos parasitas do Concelho de Lisboa. 

 Em 2011 foi realizado um estudo que procedeu à colheita de 179 amostras de fezes 

com origem em 3 canis de Lisboa. Relativamente aos parasitas encontrados, obtiveram-se 

as seguintes prevalências: Cystoisospora com 10,1% (18/179), Ancylostomatidae com 9,5% 

(17/179), Toxascaris leonina com 4,5% (8/179), Toxocara canis com 2,8% (5/179), 

Dipylidium caninum e Trichuris vulpis com 1,1% (2/179), Taeniidae com 0,6% (1/179), 

Giardia com 61,1% (33/54) e Cryptosporidium com 14,8% (8/54) (Lebre, 2011). 

 Em 2015, a prevalência de parasitas gastrointestinais nos canis de Lisboa foi de 

10,3% (3/29) sendo que 6,9% (2/29) correspondia a coccídeas e 3,45% (1/29) a nemátodes. 

Não foram encontrados parasitas da classe Cestoda. Cystoisospora foi o parasita mais 

frequente, seguido de Toxocara canis (3,45%), não sendo observada mais nenhuma forma 

parasitária (Félix, 2015) 

 Durante o ano de 2014, foi realizado outro estudo em parques caninos de jardins 

públicos nos concelhos de Lisboa e Oeiras, onde é prática comum as pessoas levarem os 

seus cães a passear. Foram recolhidas um total de 369 amostras nestes três parques  e os 

parasitas encontrados foram Ancylostomatidae com 16,5% (61/369), Cryptosporidium spp. 

com 11,9% (44/369), Giardia spp. com 11,4% (42/369), Toxascaris leonina com 1,1% 

(4/369), Cystoisospora spp. com 1,1% (4/369), Toxocara spp. com 0,5% (2/369) e 

Sarcocystis spp. com 0,3% (1/369) (Ferreira, 2015). 

  De uma forma geral, no cão, os nemátodes e as coccídias são o grupo de parasitas 

mais prevalentes e com potencial zoonótico. Estes estudos mostraram um valor elevado de 

amostras positivas para estas formas parasitárias não só em canis, mas também em 

parques públicos, o que constitui um risco para a Saúde Pública.  
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De entre os parasitas isolados destacamos Toxocara canis, um nemátode 

extremamente frequente e importante em Saúde Pública, para o qual a adoção de medidas 

de controlo é essencial. A utilização do controlo biológico por fungos neste nemátode implica 

a sua atuação nas formas parasitárias ao nível do solo, ou seja os ovos, permitindo uma 

diminuição do risco de infeção animais e pessoas. Tendo em consideração que os fungos 

podem ser aplicados diretamente no solo, esta é, certamente, uma medida de controlo 

ecológica a ser considerada em espaços públicos com elevada contaminação por ovos de T. 

canis. 

2.3.2 Tapada Nacional de Mafra: caracterização geral dos parasitas nos 

ungulados silvestres 

A Tapada Nacional de Mafra situa-se no distrito de Lisboa, Concelho de Mafra. Tem 6 

km de comprimento, no seu eixo maior, e possui 1179 hectares de área total, com 885 

hectares abertos ao público. Relativamente à sua fauna e flora, é uma área de grande 

biodiversidade (Catry, Bugalho, & Silva, 2007). Neste trabalho foram estudados os 

ungulados silvestres que habitam a TNM: o gamo (Cervus dama dama) (figuras 3 e 4), o 

veado (Cervus elaphus) (figuras 5 e 6) e o javali (Sus scrofa ferus) (figuras 1 e 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1: Javali (Sus scrofa ferus) adulto 

acompanhado das suas crias. (original) 

 

Figura 2: Cria de javali (Sus scrofa ferus). 

(original) 

Figura 3: Gamo adulto (Cervus dama 

dama). (original) 

Figura 4: Gamo adulto (Cervus dama dama). Pormenor 

do escudo anal. (original) 
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Já foram realizados alguns estudos de caracterização parasitológica na Tapada, que 

demonstraram uma grande variedade de parasitas neste local. Em 1993, em 13 gamos 

caçados, foi observada a presença de alguns helmintes: Fasciola hepatica (15,38%), 

Oesophagostomum venulosum (15,38%) e Cysticercus spp. (7,6%). Relativamente aos 

parasitas externos, foram encontradas as seguintes espécies: Ixodes ricinus (100%), 

Hyalomma lusitanicum (22,2%), Hyalomma punctata e Hyalomma inermis (11,1%). Ainda 

neste estudo, verificou-se a presença, em 12 veados caçados, dos mesmos helmintes 

assinalados no gamo. Em relação aos ixodídeos do veado, revelou-se uma maior variedade 

de géneros, comparando com o gamo, anotando-se as seguintes espécies: Ixodes ricinus, 

Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis inermis e Dermacentor marginatum (Maia, 1993; 

Santos, 2013).  

Noutro estudo, realizado em 2001, também na TNM, observou-se, em necrópsias de 

13 gamos, Fasciola hepatica (15,4%), Oesophagostomum venulosum (15,4%) e Cysticercus 

tenuicollis. Com técnicas de coprologia, verificaram-se ovos de Trichuris spp., Capillaria spp. 

e Strongyloides sp. (Maia, 2001; Santos, 2013). Ainda no mesmo ano, encontraram-se, 

também no gamo, outros parasitas gastrointestinais das seguintes espécies: Spiculoteragia 

spiculoptera, Ostertagia leptospicularis, Oesophagostomum venulosum, Trichuris spp. e 

Fasciola hepatica. Neste trabalho foi igualmente observada a presença de Cryptosporidium 

spp. com uma prevalência de 100%. O javali também foi investigado, verificando-se, à 

semelhança dos herbívoros, a presença de Fasciola hepatica na forma adulta no fígado, 

com uma prevalência de 66,6%. Foi igualmente anotada a presença de nemátodes 

Figura 5: Veado adulto (Cervus 

elaphus). (original) 

 

Figura 6: Veado adulto (Cervus elaphus). 

Pormenor do escudo anal. (original) 
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pulmonares das espécies Metastrongylus apri e Metastrongylus salmi e uma larva de 

Cysticercus tenuicollis (Bruno de Sousa, 2001; Santos, 2013). 

Em 2004, realizou-se outro estudo parasitológico na Tapada Nacional de Mafra, onde 

foi observado, no javali (em 23 fígados e 19 pulmões de animais caçados): Globocephalus 

urusobulatus (62,5%), Ascarops strongylina (12,5%), Trichuris suis (12,5%), 

Oesophagostomum dentatum (25%), Metastrongylus spp. (42,1%) e Fasciola hepatica 

(60,9%) (Bruno de Sousa, Madeira de Carvalho, Fazendeiro, Castro Rego, & Afonso-Roque, 

2004; Santos, 2013). 

Nove anos depois, em 2013, foi realizado um trabalho de caracterização geral do 

parasitismo dos ungulados silvestres na TNM, onde foram observados, a partir de 

necrópsias e de análise coprológia, parasitas gastrointestinais, hepáticos, pulmonares e 

ectoparasitas. Nas necrópsias de 17 gamos foram detetadas as seguintes espécies: 

Oesophagostomum venulosum (12,5%), Oe. radiatum (6,25%), Spiculoteragia asymmetrica 

(11,76%), S. mathevossiani (5,88%), Spiculoteragia spp. (5,88%), Fasciola hepatica 

(76,47%) e, no grupo dos ectoparasitas, Ixodes ricinus (88,24%). Nos 9 javalis 

necropsiados, observaram-se as espécies Ascarops strongylina (22,22%), 

Oesophagostomum spp. (12,5%), Metastrongylus spp. (11,11%), M. pudendotectus 

(11,11%), M. salmi (44,44%), M. elongatus (11,11%), Fasciola hepatica (55,56%), 

Hyalomma lusitanicum (77,78%) e Rhipicephalus sanguineus (11,11%). No único veado 

caçado apenas foram encontrados dois espécimes de Trichuris spp. (Santos, 2013). 

Relativamente à análise coprológica deste estudo, foram incluídas três populações de 

javali, sete populações de gamo e uma população de veado. Pela técnica de Flutuação de 

Willis foram observados ovos de nemátodos gastrointestinais em todas as populações de 

todas as espécies, sendo as populações de javali as que apresentavam o valor de Ovos por 

Grama de fezes (OPG) mais elevado. Também foram identificados ovos do género Trichuris, 

tanto em veados como em javalis, e oocistos do género Eimeria num valor muito elevado, 

em 46,7% das amostras analisadas das populações de javali. Na técnica de coprocultura em 

copo, verificou-se a presença de L3 dos género Oesophagostomum e Ostertagia nas 

populações de cervídeos. Já no javali foram encontradas L3 dos géneros 

Oesophagostomum e Hyostrongylus. Com a técnica de Baermann, nos gamos observaram-

se L1 de Dictyocaulus, Protostrongylus e Muellerius. No javali verificou-se a presença de 

ovos com L1 de Metastrongylus. Também foi observado Cryptosporidium com uma 

prevalência de 2,5%. Relativamente à observação de ovos de Fasciola hepatica, registou-se 

a sua existência em todas as espécies. No javali, foi notada uma prevalência de 50% deste 

parasita e, nos gamos, este valor, variou entre 10% e 42,9% (Santos, 2013). 

 

A Tapada Nacional de Mafra é uma zona florestal aberta ao público. Não só permite a 

atividade cinegética, como também organiza atividades para pessoas de todas as idades, 
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sempre na expectativa de sensibilizar crianças e adultos para a proteção do ambiente e dos 

animais. Sendo uma zona cercada e destino de vários visitantes na base diária, o controlo 

parasitário surge como uma preocupação e um problema a resolver, não só para proteção 

da Saúde Pública mas também dos próprios animais que habitam esta área todos os dias da 

sua vida. Foi neste âmbito que surgiu o tema deste trabalho, com o estudo do controlo 

biológico por fungos dos parasitas mais prevalentes nas amostras recolhidas dos ungulados 

silvestres da TNM: Fasciola hepatica e Oesophagostomum sp. nos cervídeos e javalis e 

Hyostrongilus e coccídias no javali.  

Relativamente ao cão, o estudo foi desenvolvido com ovos de Toxocara canis, um 

parasita zoonótico pertencente à classe que apresenta uma maior prevalência em Portugal, 

a classe Nematoda. 
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3. Revisão Bibliográfica 

3.1 Introdução às parasitoses investigadas no presente estudo 

3.1.1 Helmintes 

3.1.1.1 Fasciolose 

A Fasciolose, comummente designada por papo ou papeira, amarilha ou fígado podre, 

é uma parasitose causada pelo tremátode Fasciola hepatica, que provoca lesões hepáticas 

através das suas migrações pelo parênquima e canais biliares. Possui um ciclo biológico 

heteroxeno e pode ter como hospedeiros definitivos (HD) os ovinos, bovinos, suínos, 

caprinos, equinos, leporídeos, Homem, entre outros. Tendo em conta que os principais 

hospedeiros deste parasita são as ovelhas e os bovinos, a Fasciolose surge como uma 

doença que, inevitavelmente, causa distúrbios económicos. F. hepatica é um helminte de 

forma foliácea, achatado dorsoventralmente, com simetria bilateral, com aproximadamente 

30 mm de comprimento por 13 mm de largura. É revestida por uma cutícula espinhosa e 

possui duas ventosas, uma em posição anterior e outra a nível dos ombros. Possui uma 

coloração amarelo-acastanhada. É um parasita hermafrodita, porém, geralmente, reproduz-

se por cópula cruzada. A espécie Fasciola hepatica pertencente à Classe Trematoda, 

Subclasse Digenea, Ordem Echinostomatida, Família Fasciolidae e Género Fasciola 

(Dalton, 1999). 

3.1.1.1.1 Ciclo Biológico 

As formas adultas da F. hepatica vivem nos ductos biliares e libertam os ovos para o 

intestino misturados na bílis, seguindo para o ambiente juntamente com as fezes. Os ovos 

deste parasita são bastante característicos, operculados, não embrionados, exibindo uma 

forma elipsóide, coloração castanho-dourada e medindo 130-150µm por 63-90µm (figura 7 e 

8) (Bowman, 2014). 

 

 

 

 

Figura 7: Ciclo Biológico de Fasciola hepatica. (original) 

Figura 8: Ovo de Fasciola 

hepatica. (original) 
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Em condições ótimas, dá-se o desenvolvimento do miracídio, uma larva ciliada, com 

grânulos de reserva que se esgotam em 24 horas. Quando completamente desenvolvido, o 

miracídio empurra o opérculo do ovo e procura o hospedeiro intermediário (HI), um molusco 

gastrópode aquático da espécie Galba truncatula. Ao encontrar o HI, o miracídio perde a sua 

capa ciliada e migra para as gónadas ou para as glândulas intestinais do molusco, formando 

os esporocistos. Porém, se o miracídio não encontrar o hospedeiro no espaço de 24 horas, 

esgota as suas reservas nutritivas e morre. O esporocisto é uma massa indiferenciada de 

células germinativas, que pode dar origem a outros esporocistos ou a rédias. As rédias, por 

sua vez, alimentam-se do tecido do HI e podem dar origem a cercárias ou, em condições 

menos favoráveis a rédias de segunda ou terceira geração. A cercária partilha muitas 

semelhanças com o parasita adulto. Possui alguns órgãos adultos, uma cauda e primórdios 

dos órgãos do aparelho reprodutor. As cercárias, quando maduras (após 7 a 8 semanas da 

infeção), abandonam o hospedeiro intermediário e fixam-se em plantas aquáticas onde vão 

enquistar, transformando-se na forma infetante para o hospedeiro definitivo: a metacercária. 

No HI ocorrem as formas de reprodução assexuada enquanto no HD, já com o parasita na 

sua forma adulta, dá-se a reprodução sexuada. A metacercária, presente na vegetação 

aquática, vai ser ingerida pelo HD, onde vai terminar o seu ciclo. Após a ingestão, a 

metacercária desenquista, penetra a parede intestinal do hospedeiro e migra, pelo 

peritoneu, até ao parênquima hepático, onde vai maturar para a fase adulta. Durante todo 

este processo podem ocorrer migrações erráticas. Por fim, na sua forma adulta, o parasita 

habita nos ductos biliares, onde vai libertar os ovos para a bílis, de forma a permitir que 

retornem ao solo juntamente com as fezes. O ciclo biológico completo da F. hepatica, em 

condições favoráveis, dura entre 3 a 4 meses. Os períodos de maior risco de infeção 

coincidem com as meias estações, primavera e outono (Gomes, 2012; Bowman, 2014).  

3.1.1.1.2 Epidemiologia 

  A Fasciolose é uma doença com grande importância em Medicina Veterinária, mas 

também em Saúde Pública dada a sua componente zoonótica, com focos reportados em 

humanos. O ciclo de vida de F. hepatica depende de vários fatores ambientais. Para garantir 

que os ovos ecludam e que ocorram todas as fases, desde a libertação do miracídio até à 

fixação das metacercárias, é essencial que estejam presentes dois fatores: temperaturas 

entre os 15ºC e os 25ºC (22ºC corresponde à temperatura ótima), para que haja 

desenvolvimento do molusco (HI) e eclosão dos ovos do parasita; e níveis apropriados de 

humidade, oxigenação, saturação do solo e de pH, sendo que os valores de humidade 

relativa próximos de 100% são os ideais. A partilha de pastagens entre ovinos (principal HD) 

e animais silvestres, principalmente ungulados como o javali e os cervídeos, pode facilitar a 

disseminação contínua desta parasitose (Gomes, 2012). 
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 Um estudo realizado no sul de Itália avaliou até que ponto as alterações climáticas 

ao longo dos últimos treze anos, poderiam estar relacionadas com surtos de Fasciola 

hepatica em explorações de ovinos. Foi observado que os surtos de fasciolose, que levaram 

a grandes perdas económicas para os donos das explorações, coincidiram com o aumento 

tanto da temperatura, como da humidade relativa da zona mediterrânea em estudo (Bosco, 

Rinaldi, Musella, Amadesi & Cringoli, 2015). 

 Fasciola hepatica é um parasita de distribuição quase cosmopolita. Em Portugal 

existe de Norte a Sul do país sendo, no entanto, predominante em zonas húmidas, como as 

bacias fluviais e áreas pantanosas (Vales do Minho, Mondego, Douro, Vouga, Tejo, Sado, 

Mira e outros) e de regadio (Alentejo, Beiras, Algarve). Naturalmente que a sua prevalência 

depende diretamente da presença do HI, bastando para o efeito a existência de microclimas 

na exploração que permitam o seu desenvolvimento e sobrevivência. No Norte de Portugal, 

em Vagos, foram observadas prevalências médias de 11%, 23% e 48% em três estudos de 

seroprevalência de Fasciola hepatica (Conceição et al., 2004). Um estudo realizado no norte 

de Portugal e zona da Galiza (norte de Espanha), foram analisadas amostras provenientes 

de animais em matadouro para pesquisa de tremátodes. Dos animais positivos, verificou-se 

a presença de F. hepatica, observando-se ainda uma prevalência mais elevada nos animais 

com idade superior a dez anos e na raça Rubia Gallega (Arias et al., 2011). 

3.1.1.1.3 Sintomatologia e Lesões 

 Em termos sintomatológicos, a fasciolose pode ser dividida em 3 fases: aguda, 

subaguda e crónica, dependente dos sinais e lesões observados e da evolução da doença. 

 A fase aguda corresponde à ingestão repentina de muitas metacercárias, o que leva 

a uma grande infeção. Consequentemente ao trauma causado pelas larvas do parasita no 

parênquima hepático, ocorre uma reação inflamatória exacerbada responsável por um 

quadro clínico com prognóstico extremamente reservado. Nesta fase de agudização da 

doença, pode ser observada morte súbita por perda de sangue e falência hepática, 

prostração, perda de apetite, icterícia, hepatomegália, ascite, atonia ruminal, entre outros 

sinais. No matadouro, os fígados apresentam-se friáveis, com um tamanho superior ao 

normal (hepatomagália) e com trajetos hemorrágicos na sua superfície. Na cavidade 

abdominal pode observar-se hemoperitoneu ou mesmo peritonite.  

 A fase subaguda é muito semelhante à fase aguda. Também ocorre devido à 

ingestão de uma grande quantidade de metacercárias, no entanto, a exposição ao parasita é 

mais prolongada no tempo, não ocorrendo morte súbita. Tanto os sinais clínicos como as 

lesões encontradas a nível de matadouro são muito semelhantes à fase aguda. A única 

diferença é que, no fígado, já é possível encontrar algumas formas adultas do parasita.  

 A fase crónica resulta da presença dos parasitas adultos nos ductos biliares. Os 

sinais observados são resultado do traumatismo crónico infligido no hospedeiro definitivo. 
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Perda de peso gradual, anemia, hepatomegália com manifestação de dor à palpação, 

hipoproteinemia com consequente edema subcutâneo na zona intermandibular e abdómen, 

são os sinais mais comuns. Na necrópsia, as lesões encontradas correspondem a 

alterações do parênquima hepático causadas pela migração do parasita: fibrose, hiperplasia 

e calcificação dos ductos biliares e presença do parasita adulto (Bowman, 2014; Gomes, 

2012). 

3.1.1.1.4 Tratamento e Prevenção 

 Para tratamento da fasciolose é necessário recorrer a anti-helmínticos. Existem cinco 

famílias químicas com propriedades fasciolicidas: fenóis halogenados (nitroxinil), 

salicilanilidas (closantel e oxiclozanida), sulfonamidas (clorsulon), benzimidazóis 

(triclabendazol, albendazol, netobimina) e fenoxialcanos (dianfenetida). Apenas o nitroxinil, 

closantel e triclabendazol têm atividade simultaneamente adulticida e larvicida. A 

dianfenetida apenas tem ação larvicida enquanto os restantes atuam somente sobre os 

adultos (Gomes, 2012). 

 Como adulticida, pode ser administrado clorsulon na dose de 2mg/Kg, ou albendazol, 

numa dosagem de 10 mg/kg. A grande desvantagem destes fármacos é o intervalo de 

segurança. Os animais só podem ser transportados para o matadouro após 8 dias da 

administração de clorsulon e 27 dias para o albendazol. Porém, começam a aparecer 

resistências devido ao uso contínuo de fasciolicidas. Já foi observada resistência de F. 

hepatica ao triclabendazol (Bowman, 2014). 

 Para além do tratamento, é necessária a implementação de medidas de prevenção 

que devem incluir a eliminação dos parasitas do hospedeiro definitivo, eliminação do HI e 

controlo das pastagens. Para controlo do HD podem implementar-se medidas tais como 

melhoramento da drenagem de zonas alagadas e pantanosas e utilização de moluscicidas, 

havendo, no entanto, alguns riscos relacionados com a possível contaminação da água com 

agentes químicos (Gomes, 2012). 

 Existe ainda uma outra possibilidade para prevenção da fasciolose que tem sido alvo 

de estudo nas últimas décadas: a vacinação. Apesar de ser uma medida de controlo 

bastante promissora, ainda não pode ser implementada em larga escala. Pensa-se que o 

ideal seria criar uma vacina que atuasse nas fases primordiais das migrações hepáticas das 

larvas (Molina-Hernández et al., 2015). 

3.1.1.2 Esofagostomose e Hiostrongilose 

 A Esofagostomose e a Hiostrongilose são afeções parasitárias que ocorrem nos 

suínos e ruminantes domésticos e silvestres e apenas nos suínos domésticos e silvestres, 

respetivamente. São causadas por nemátodes gastrointestinais pertencentes às famílias 

Strongylidae (Oesophagostomum spp., com as espécies mais comuns Oesophagostomum 

dendatum e O. quadrispinulatum nos suínos) e Trichostrongylidae (Hyostrongylus rubidus), 
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respetivamente. Os nemátodes do género Oesophagostomum, na sua fase adulta, são 

dotados de uma dobra transversal da cutícula, na zona ventral do corpo, posterior à 

cavidade bucal. O verme adulto Hyostrongylus apresenta uma coloração avermelhada 

(muito característica), não tendo mais do que 9 mm de comprimento (Bowman, 2014). 

Ambos têm ciclo de vida monoxeno e libertam ovos, juntamente com as fezes, do tipo 

estrongilídeo, indistinguíveis um do outro com técnicas coprológicas de flutuação. A 

Esofagostomose é conhecida pela formação de nódulos no intestino grosso e ocorre nas 

fases de recria, engorda e reprodução. O parasita responsável pela Hiostrongilose reside na 

mucosa do estômago, onde se desenvolve e reproduz. Ambas as parasitoses são 

responsáveis por distúrbios gastrointestinais e perda de condição corporal. Estas alterações 

causam, inevitavelmente, perdas económicas para o produtor (Neves, 2013). 

3.1.1.2.1 Ciclo Biológico 

 Os ciclos biológicos de Oesophagostomum sp. e Hyostrongylus sp. partilham 

algumas semelhanças: ambos produzem ovos tipo estrongilídeo (parede delgada, com 75 x 

40 µm, com 8-16 blastómeros no seu interior), completam ciclos monoxenos, sem haver a 

necessidade de recorrer a um hospedeiro intermediário, e as larvas têm a capacidade de 

entrar em hipobiose (figuras 9 e 10) (Neves, 2013). 

  

 

 

No ciclo biológico de Oesophagostomum spp., as fêmeas adultas iniciam a postura 

dos ovos que, posteriormente, seguem para o solo juntamente com as fezes. Após uns dias, 

em condições ambientais favoráveis, a L1 sai do ovo e, passado 10 dias (com valores de 

humidade relativa e temperatura elevados), forma-se a larva infetante (L3) após duas 

mudas. Através da contaminação fecal-oral, os suínos ingerem a L3 presente no solo. 

Atingindo o cólon e cego do hospedeiro, as larvas encapsulam, formando nódulos na parede 

intestinal. Passada a primeira semana, as larvas L4 retornam ao lúmen do intestino, onde se 

desenvolvem para adultos, com a capacidade para formar novos ovos.  

Figura 9: Ciclo biológico de Oesophagostomum spp.e Hyostrongylus 

rubidus. (original) 

Figura 10: Ovo tipo estrongilídeo. 

(original) 
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 No ciclo biológico de Hyostrongylus rubidus, à semelhança de Oesophagostomum 

spp., os ovos são libertados para o meio ambiente juntamente com as fezes e, em 

condições ambientais ótimas, dá-se a eclosão da larva L1 que evolui até à larva infetante 

(L3), após uma a duas semanas. Porém, ao contrário das L3 de Oesophagostomum, a 

forma infetante de Hyostrongylus é dotada de bastante motilidade, o que lhe permite 

abranger uma maior área no solo e pastagem em redor das fezes. Os suínos são infetados 

a partir da ingestão das larvas L3, que se vão desenvolver para L4 no interior da mucosa do 

estômago. Posteriormente, os vermes adultos parasitam a superfície da mucosa, onde vão 

produzir os ovos que seguem para o intestino. Um aspeto importante do ciclo biológico é a 

capacidade de desenvolvimento de hipobiose em épocas de condições ambientais 

desfavoráveis, com inibição das L4 no interior da mucosa do estômago (Roepstorff & 

Nansen, 1998). 

3.1.1.2.2 Epidemiologia 

Para o desenvolvimento destes parasitas, na fase exterior ao hospedeiro definitivo, 

não é preciso qualquer hospedeiro intermediário, mas é essencial que haja condições 

ambientais favoráveis. Idealmente, as temperaturas deverão variar entre 10-14ºC e 20-25ºC 

e a humidade relativa nunca deve ser inferior a 75% (Neves, 2013). O aumento da libertação 

dos ovos no periparto e na lactação é um fator importante para a facilitação da 

disseminação destas parasitoses. 

Tal como acontece com Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp. também tem 

uma distribuição cosmopolita e são raras as explorações que nunca foram afetadas por este 

parasita. Como possuem uma manifestação principalmente subclínica, estas parasitoses 

são difíceis de diagnosticar e, consequentemente, de tratar, levando a perdas económicas 

por parte do produtor (Neves, 2013). A infeção por Hyostrongylus ocorre, principalmente, no 

exterior. Explorações, em zonas temperadas, que mantêm os animais no exterior, têm um 

aumento do risco de infeção (Roepstorff & Nansen, 1998). 

Em 2009, num trabalho realizado com suínos de raça Alentejana no concelho de 

Évora, observou-se uma prevalência de 79% de Oesophagostomum spp. e Hyostrongylus 

rubidus (Gomes, 2009). Já em 2012, foi apresentado um estudo que também avaliou a 

presença de parasitas gastrointestinais e pulmonares na raça Alentejana na Extremadura e 

Castilla y León, onde foi verificada uma prevalência de Oesophagostomum spp. de 83,3%. É 

assim demonstrado a prevalência elevada destes nemátodos em Portugal e Espanha 

(Neves, 2013). 

3.1.1.2.3 Sintomatologia e Lesões 

 Relativamente à Esofagostomose, a sintomatologia apresentada, resultante da ação 

do parasita na mucosa do intestino grosso, inclui, principalmente, diarreia, por vezes 

sanguinolenta, anorexia, desidratação, anemia, perda de peso e diminuição na taxa de 
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crescimento (Gomes, 2009). Na necrópsia, observam-se lesões nodulares, que, em 

situações de grande infeção, podem levar ao aparecimento de enterite catarral (Zajac & 

Conboy, 2012). 

 Na Hiostrongilose, os sinais clínicos podem ser ligeiros, o que dificulta o seu 

diagnóstico. Como consequência da infeção por H. rubidus, os animais podem apresentar 

uma diminuição do apetite, perda de peso, mucosas e pele pálidas devido à anemia 

instalada, gastrite, vómitos e diarreia. As lesões encontradas incluem nódulos na superfície 

da mucosa gástrica (que podem ser hemorrágicos), gastrite catarral crónica, úlceras 

cobertas de muco e presença dos parasitas adultos. Em quadros mais agudos, as úlceras e 

lesões nodulares podem conduzir à perfuração gástrica, com consequente peritonite e morte 

do animal (Gomes, 2009). 

3.1.1.2.4 Tratamento e Prevenção 

 Relativamente às doenças das explorações de suínos, a abordagem de prevenção e 

controlo é sempre preferível ao tratamento após a infeção. A implementação de medidas 

base, tais como um controlo da densidade animal, quarentena de animais novos na 

exploração, um bom maneio sanitário e nutricional, são opções essenciais à manutenção da 

saúde da exploração (Gomes, 2009). 

 Existem uma série de desafios, relacionados com a infeção por helmintes, que 

devem ser considerados para se conseguir atingir um bom sistema de controlo. A utilização 

cada vez mais frequente de explorações intensivas em vez das semi-intensivas, levanta 

alguns problemas. Num regime semi-intensivo, os animais podem ficar infetados por uma 

maior variedade de espécies de helmintes, porém, a carga parasitária não é muito elevada. 

Numa exploração de regime intensivo ocorre precisamente o contrário sendo que se 

observa uma menor quantidade de espécies parasitárias, mas verifica-se uma carga 

parasitária mais elevada. Esta situação leva, potencialmente, ao aparecimento de 

resistências a anti-helmínticos, uma vez que estes fármacos vão ser usados em maior 

quantidade. Hoje em dia, utilizam-se protocolos de prevenção com anti-helmínticos para 

tentar contornar este problema (Roepstorff, Mejer, Nejsum & Thamsborg, 2011). É comum 

utilizar como protocolo de controlo parasitário a desparasitação das porcas aos 5-10 dias 

antes do parto ou dos leitões à 5ª-6ª semana e novamente passados 30 dias. No caso 

específico de Oesophagostomum spp. e de H. rubidus, o tratamento deve ser principalmente 

dirigido às porcas (Gomes, 2009). Nalguns países da Europa, já se estão a adotar medidas 

um pouco diferentes, preferindo-se a realização de exames coprológicos frequentes e a 

desparasitação com anti-helmínticos apenas quando estritamente necessário. 

 Por outro lado, na criação de animais no exterior (como é o caso da raça Alentejana), 

há uma facilitação de disseminação dos parasitas que se desenvolvem no solo. Mais uma 

vez, a utilização abusiva de anti-helmiíticos pode conduzir a resistências indesejáveis por 
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parte do parasita. É sugerida a criação de raças de suínos geneticamente resistentes aos 

parasitas e a utilização de fungos nematocidas de forma a eliminar os ovos e larvas no solo. 

Porém, no caso de Oesophagostomum spp. e de H. rubidus, as suas larvas são sensíveis 

tanto a altas como a baixas temperaturas, sendo a sua prevalência no ambiente é inferior a 

outros helmintes de suínos. 

 A utilização de dietas apropriadas também é muito importante no controlo parasitário. 

Já foi verificado que alimentos não digeríveis e não fermentados facilitam as infeções por 

Oesophagostomum dentatum (Roepstorff et al., 2011). 

 Os fármacos mais utilizados para controlo parasitário nos suínos são os anti-

helmínticos de largo espectro, como o febendazol, a ivermectina e a doramectina (Bowman, 

2014). Num estudo realizado no Brasil, verificou-se que, com uma desparasitação contínua 

durante sete dias, tanto a ivermectina como a abamectina, tiveram uma eficácia superior a 

95% para H. rubidus. Já contra Oesophagostomum dentatum, foi demonstrada uma eficácia 

bastante elevada (95%) pela abamectina e sinais de resistência parasitária com a utilização 

de ivermectina (Lopes et al., 2014). 

3.1.1.3 Toxocarose canina 

 A Toxocarose, no cão, é causada pela forma parasitária da espécie Toxocara canis. 

Tendo como hospedeiros definitivos carnívoros domésticos e silvestres e o próprio Homem, 

a Toxocarose torna-se um problema de Saúde Pública (Otero, Ferreira, Cruz, Alho, & 

Madeira de Carvalho, 2015). Durante o seu ciclo biológico, as formas adultas, presentes no 

intestino delgado dos canídeos, eliminam ovos para o ambiente que, quando embrionados, 

são as formas infetantes de T. canis para os diferentes hospedeiros. Um estudo realizado 

em solos de parques públicos em Lisboa, demonstrou a alta prevalência de ovos deste 

parasita no solo. Sendo um agente zoonótico, estes resultados mostram que existe um 

grande risco de exposição, tanto para os animais como para os humanos (Otero et al., 

2014). 

 Morfologicamente, este parasita, na sua forma adulta, apresenta uma boca rodeada 

por três lábios, uma proeminente asa cervical com a forma de lança e um bulbo glandular 

esofágico. Relativamente às suas dimensões, os machos medem entre 4 e 6 cm de 

comprimento e as fêmeas entre 6,5 a mais de 15 cm de comprimento. Em termos de 

classificação, a espécie Toxocara canis pertence ao género Toxocara, família Toxocaridae, 

superfamília Ascaridoidea, ordem Ascaridida, classe Nematoda, filo Nemathelmintes 

(Bowman, 2014). 

3.1.1.3.1 Ciclo Biológico 

 O ciclo biológico de T. canis é bastante complexo, com diferentes tipos de migração 

possíveis e quatro modos de infeção: direta ou oral; transplacentária ou pré-natal; por 
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ingestão do leite materno; através da ingestão de hospedeiros paraténicos (HP) (Bowman, 

2014). 

 Um animal infetado com parasitas adultos no intestino delgado, vai libertar para o 

solo ovos do tipo ascarídeo (redondos, com uma parede espessa, escura), medindo 85-90 x 

75 µm (figuras 11 e 12) (Zajac & Conboy, 2012). 

 

 

Uma vez ingerida a forma infetante do parasita (ovo com uma larva L3 no seu interior), 

podem ocorrer dois tipos de migração distintas: traqueal ou somática. A migração traqueal é 

a mais comum nos cachorros até aos 1-2 meses de idade. Quando o ovo atinge o intestino 

delgado, vai libertar-se a L3 que invade a parede entérica e, migrando através da circulação 

sanguínea, atinge o pulmão, entrando para o interior dos alvéolos. Depois, segue para a 

traqueia, passando para o estádio L4. Seguidamente, há uma nova deglutição, que 

transporta a L4 uma vez mais para o intestino delgado, onde ocorre a última muda para L5. 

Na forma adulta, os parasitas libertam os ovos no intestino que depois seguem para o solo 

juntamente com as fezes. À medida que os cachorros crescem, a probabilidade de se dar a 

migração traqueal diminui, tornando-se predominante a migração somática nos adultos. Na 

migração somática, a L3 também atinge o pulmão porém, não consegue entrar no alvéolo. 

Assim sendo, retorna ao coração através das veias pulmonares e é transportada pela 

corrente sanguínea para outros órgãos (rins, cérebro, coração, musculo esquelético, parede 

do trato gastrointestinal), onde vai enquistar, sendo o seu desenvolvimento até à fase adulta 

impedido. Em hospedeiros paraténicos (roedores, ovelha, porco, macaco, humanos e 

minhocas), também ocorre a migração somática, com o aprisionamento de larvas em 

quistos por vários orgãos. Quando o hospedeiro definitivo se alimenta de um hospedeiro 

paraténico, não é observada nova migração somática. Simplesmente a larva atinge o 

intestino delgado, podendo desenvolver-se para a forma adulta (Bowman, 2014). 

Figura 11: Ciclo Biológico de Toxocara canis (adaptado de Bowman (2014)). 

Figura 12: Ovo de Toxocara 

canis. (original) 
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 No caso de uma fêmea gestante infetada por T. canis, dá-se a migração da L3 para o 

útero que, posteriormente (três semanas antes do parto) dirige-se para os pulmões do feto, 

dando-se a muda para L4. Por fim, no recém-nascido, o parasita desenvolve-se para adulto 

recorrendo à migração traqueal. Por outro lado, a excreção de L3 juntamente com o leite 

pode conduzir à reinfeção da própria cadela ou à infeção dos recém-nascidos (Félix, 2015). 

3.1.1.3.2 Epidemiologia 

 Toxocara canis é um parasita de distribuição cosmopolita, afetando carnívoros 

domésticos e silvestres por todo o mundo. A grande prevalência desta parasitose deve-se a 

vários motivos: grande fecundidade das fêmeas; resistência dos ovos (que conseguem 

manter-se, viáveis, no solo, durante vários anos); as migrações larvares e enquistamento 

dos parasitas podem aumentar a resistência aos anti-helmínticos; existência de hospedeiros 

paraténicos (Valverde, 2011; Félix, 2015). 

 Num estudo realizado no Porto, foram investigados 193 animais com sinais de 

doença gasterointestinal e 175 cães sem sinais clínicos. Observou-se, após o exame 

coprológico das fezes dos dois grupos, uma prevalência de T. canis de 7,8% para o primeiro 

grupo e 5,1% para o segundo. Este estudo demonstrou que esta parasitose pode 

manifestar-se de forma subclínica, o que facilita a disseminação do parasita (Neves, Lobo, 

Simões & Cardoso, 2014). Relativamente aos carnívoros silvestres, estes são hospedeiros 

que facilitam a contaminação dos solos e, consequentemente, a infeção de novos animais. 

Em 2010, avaliou-se a prevalência de Toxocara spp. em animais silvestres e domésticos. 

Foi observada a presença de T. canis em todas as espécies estudadas, numa prevalência 

de 7,3% no lobo ibérico (Canis lupus signatus), 24,7% na raposa vermelha (Vulpes vulpes 

silacea) e 10,3% no cão doméstico (Silva, 2010). 

3.1.1.3.3 Sintomas e Lesões 

 Os sinais manifestados pelos animais estão intimamente relacionados com a 

migração do parasita no interior do seu hospedeiro. Os cachorros são os que evidenciam os 

sinais clínicos mais graves. Os mais comuns incluem diarreia, perda de peso ou atraso no 

crescimento, assim como mau estado do pêlo (Ettinger & Feldman, 2010). Nos cachorros 

recém-nascidos também se pode observar sinais compatíveis com pneumonia, dilatação 

abdominal dolorosa à palpação, constipação, vómito, tosse e corrimento nasal. Em infeções 

graves pode ainda ocorrer ascite, degenerescência gorda do fígado e anemia hipocrómica 

(Lebre, 2011). Também é possível observar-se sinais do foro neurológico, como convulsões 

periódicas, que são consequência da ação irritativa dos adultos no intestino ou mesmo por 

migração errática das larvas no sistema nervoso central (Silva, 2010). Nos adultos, por outro 

lado, é pouco comum haver manifestação de sinais clínicos, sendo a infeção por T. canis 

essencialmente subclínica (Zajac & Conboy, 2012).  
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 As lesões que podem ser observadas numa necrópsia incluem gastroenterite 

eosinofílica, granulomas eosinofílicos nos linfonodos mesentéricos, rim, retina e noutros 

tecidos. Devido à migração do parasita pelo organismo, podem verificar-se lesões 

inflamatórias e de fibrose no fígado, assim como hemorragias focais e infiltração de 

eosinófilos e granulomas nos pulmões. No intestino delgado é possível encontrar os 

parasitas na sua forma adulta sem causar, no entanto, lesões muito evidentes. Porém, em 

situações de infeção muito elevada, ocorre oclusão do lúmen intestinal, conduzindo a 

obstrução, invaginação ou mesmo perfuração do intestino (Lebre, 2011). 

3.1.1.3.4 Tratamento e Prevenção 

 Para o tratamento dos cachorros com duas semanas de idade, o único anti-

helmíntico apropriado é o pamoato de pirantel. Deve ser administrado, a partir das duas 

semanas de idade, de quinze em quinze dias, até aos três meses de idade. Compostos com 

piperazina também são considerados seguros e muito eficazes, contudo, muitos produtos 

que possuem este princípio ativo desaconselham o seu uso antes das seis semanas de 

idade. Com idade superior a seis semanas, já se pode administrar febendazol ou 

ivermectina. O tratamento tópico com moxidectina e imidacloprid só pode ser utilizado em 

cachorros a partir das sete semanas (Bowman, 2014). 

 Já foi provado que a administração de ivermectina durante a gestação reduz o 

número de T. canis em cachorros. A partir das três semanas pós-parto, é quando o 

ambiente da maternidade pode estar infestado com uma elevada concentração de ovos de 

T. canis. É, por isso, altamente recomendado a utilização de anti-helmínticos durante esta 

fase (Bowman, 2014).  

A administração diária, nas cadelas gestantes, por via oral, de 50 mg/Kg de 

febendazol, desde o dia 40 de gravidez até às duas semanas pós-parto ou a administração 

de duas doses de moxidectina, é recomendado para o controlo deste parasita nos recém-

nascidos. Para prevenção desta parasitose está recomendada a utilização frequente de anti-

helmínticos com o seguinte protocolo: entre as 2 e as 16 semanas de idade desparasitar a 

cada quinze dias; depois das 16 semanas, desparasitar de 6 em 6 meses. A manutenção de 

boas condições higiénicas também é importante para impedir a disseminação de T. canis 

(Ettinger & Feldman, 2010). 

3.1.2 Protozoários 

3.1.2.1 Coccidiose nos suínos domésticos e silvestres 

 A coccidiose nos suínos é causada por agentes do género Eimeria e pela espécie 

Cystoisospora suis. Hoje em dia, esta parasitose tem bastante impacto nas explorações 

devido à intensificação da produção. O aumento do número de animais por metro quadrado 

e a falta de higiene são dois fatores importantes que facilitam a disseminação das coccídias 
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(Carrión, Martín, Alonso & Esojo, 2010). Sendo parasitas intracelulares obrigatórios, a 

coccidiose conduz à destruição das células intestinais do hospedeiro, provocando diarreias, 

perdas de produção ou mesmo a morte dos animais, principalmente dos leitões. A infeção 

dá-se por via oral, o ciclo biológico é monoxeno e inclui fazes de reprodução sexuada e 

assexuada (Bowman, 2014; Ramirez et al., 2008). Em termos morfológicos, estes dois 

géneros responsáveis pela coccidiose são diferentes. O género Eimeria é caracterizado pela 

presença de oocistos que, quando esporulados, contêm quatro esporocistos, cada um com 

dois esporozoítos. O género Cystoisospora apresenta oocistos com dois esporocistos e 

quatro esporozoítos cada um. Este segundo género ocorre principalmente nos neonatais e 

deve ser diferenciado de uma série de outras enfermidades que apresentam os mesmos 

sinais (Bowman, 2014). O género Eimeria e Cystoisospora pertencem à Família Eimeriidae, 

Subordem Eimeriorina, Ordem Eucoccidiorida, Subclasse Coccidiasina, Classe Conoidasida, 

Phylum Myzozoa, Reino Protozoa (Carrión et al., 2010). 

3.1.2.1.1 Ciclo Biológico 

 O ciclo biológico das coccídias dos suínos é monoxeno e pode ser dividido em três 

fases, relacionadas com as diferentes fases de reprodução e maturação: Esquizogonia, 

Gametogonia e Esporogonia. A infeção do hospedeiro dá-se por ingestão dos oocistos 

esporulados presentes no solo (figuras 13 e 14) (Bowman, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da ingestão do oocisto, este atinge o estômago, havendo a libertação dos 

esporocistos graças à ação dos sucos gástricos. Ao atingir a mucosa intestinal, os 

esporozoitos vão penetrar os enterócitos, formando o trofozoíto, dando-se, assim, o início da 

esquizogonia (fase de reprodução assexuada do parasita). No interior das células intestinais 

dá-se a formação de merontes de 1ª geração. No interior destes merontes, desenvolvem-se 

Figura 13: Ciclo Biológico dos géneros Eimeria e Cystoisospora. (original) 

Figura 14: Oocistos esporulados de 

Eimeria sp. (original) 
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2 a 16 merozoítos de 1ª geração que regressam ao lúmen intestinal, indo infetar novos 

enterócitos. A partir de cada merozoíto infetante, vai haver a formação de merontes de 2ª 

geração que vão dar origem entre 4 a 24 merozoítos de 2ª geração (Carrión et al., 2010). O 

número de gerações de merontes e merozoítos pode ir até três, dependendo da espécie de 

Eimeria existente (Bowman, 2014).  

Por fim, na última geração de merozoítos produzidos, vai iniciar-se a fase sexuada do 

ciclo biológico do parasita (gametogonia), ocorrendo uma diferenciação sexual dos 

merozoítos. Os merozoítos masculinos vão dar origem a microgâmetas que, por divisão 

mitótica, vão originar vários microgâmetas flagelados. Por outro lado, os merozoítos 

femininos vão originar macrogamontes que acabam por formar macrogametas unicelulares 

que se mantêm no interior dos enterócitos. Os microgâmetas vão perfurar as células 

intestinais para fecundar os macrogâmetas, dando origem ao zigoto (oocisto) (Carrión et al., 

2010). De todos os microgâmetas produzidos, apenas uma pequena parte consegue 

fecundar o macrogâmeta (Bowman, 2014). Os oocistos não esporulados seguem para o 

solo juntamente com as fezes. No meio ambiente, vai ocorrer a última fase do ciclo biológico 

das coccídias: a esporogonia. Nesta fase, os oocistos esporulam, criando esporocistos e 

esporozoítos no seu interior (Carrión et al., 2010). Os ciclos biológicos destes dois géneros 

de coccídias diferem em dois aspetos importantes: no número de esporocistos e 

esporozoítos (como referido no ponto anterior) e na presença de hosdedeiros paraténicos 

(roedores) no caso de Cystoisospora suis (Gomes, 2009). 

3.1.2.1.2 Epidemiologia 

 Os leitões são os hospedeiros das coccídias que apresentam os sinais clínicos mais 

exuberantes, conjuntamente com uma eliminação contínua de oocistos. Por outro lado, os 

suínos adultos são, tendencialmente, mais resistentes e, uma vez imunizados, podem 

eliminar baixas quantidades de oocistos ou deixar de eliminá-los de todo. Para que o oocisto 

não esporulado possa evoluir para a sua forma infetante, são necessárias condições ótimas 

de meio ambiente, tais como: humidade relativa elevada, oxigenação e temperaturas entre 

os 29ºC e os 33ºC. Nestas condições, a esporogonia pode desenvolver-se em 2 ou três 

dias, no entanto, varia de uma espécie para a outra. Com temperaturas acima de 53ºC ou a 

abaixo de -10ºC, os oocistos são destruídos rapidamente. Esta forma parasitária, no 

ambiente, também é muito sensível à desidratação e à luz solar direta (Carrión et al., 2010) 

Tanto o género Eimeria como o género Cystoisospora têm distribuição cosmopolita, sendo 

ambos predominantes nas explorações de regime intensivo (Neves, 2013).  

 Em vários países por todo o mundo já foram demonstradas as altas prevalências de 

coccídias não só em suínos domésticos como em silvestres também. No Brasil, foram 

realizados estudos de prevalência de parasitas gastrointestinais em suínos de diferentes 

idades e em regimes de exploração diferentes. Em 2000, foram investigados dois grupos de 
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suínos adultos, criados em cativeiro, de cidades diferentes. Colheram-se amostras de 

explorações de Minas Gerais e de São Paulo e verificou-se uma prevalência de coccídias de 

22,8% e 13,7%, respetivamente. Neste mesmo estudo também foram observados oocistos 

do género Eimeria tanto em leitões como em animais adultos. Porém, só foram encontrados 

oocistos de Cystoisospora suis em leitões até às 12 semanas de idade e Eimeria spp. 

apenas a partir das 10 semanas de idade (Nishi et al., 2000). Outro trabalho foi realizado 

com animais de explorações extensivas, com o objetivo de investigar os parasitas 

gastrointestinais presentes nos suínos. De 80 amostras colhidas, as coccídias 

apresentaram-se com uma prevalência de 54% para o género Eimeria e de 6,25% para 

Cystoisospora suis. Foram ainda observadas percentagens mais elevadas de infeção nos 

animais mais jovens (Gonçalves, 2008). Em 2011, também no Brasil, colheram-se amostras 

de leitões (de um a sete dias de idade), com diarreia (n=147) e sem sinais clínicos (n=129). 

Observaram-se oocistos de coccídias com prevalências de 42,86% no primeiro grupo e de 

8,5% no segundo (Lippke et al., 2011). 

No javali existem menos estudos relativamente aos parasitas gastrointestinais. Em 

2004, no Brasil, foram colhidas amostras fecais de 79 javalis e verificou-se a presença de 

oocistos de coccídias com uma prevalência de 59,5% (Mundim et al., 2004). Num estudo 

mais recente, na Hungria, foram testados 162 javalis, observando-se que 43,82% das 

amostras eram positivas para oocistos de coccídias (Lajos et al., 2013). 

 Em Portugal, o cenário de cargas elevadas de coccídias nas explorações mantém-

se. Em 2009, no concelho de Évora, observou-se, em suínos de raça Alentejana, 

prevalências de 79% para Eimeria spp. e de 58% para Cystoisospora suis (Gomes, 2009). 

Uns anos mais tarde, foi realizado um estudo no porco Ibérico e no javali. No porco Ibérico, 

foram anotadas prevalências de Eimeria spp. de 56,4% (amostras colhidas antemortem) e 

de 68,0% (amostras colhidas no matadouro, “postmortem”). Já nos javalis, foi possível 

observar uma prevalência superior (26,1%) de oocistos da família Eimeridae nos javalis 

jovens em comparação com a prevalência nos javalis adultos (1,5%). Ainda neste estudo, as 

amostras analisadas em que não foi possível saber a que idade correspondia o hospedeiro, 

foi verificada uma prevalência extremamente elevada com o valor de 92,9% (Neves, 2013). 

3.1.2.1.3 Sintomas e Lesões 

 Nos suínos, a coccidiose por Eimeria spp. é normalmente subclínica, não havendo 

uma grande manifestação sintomatológica (Zajac & Conboy, 2012). Os sinais clínicos estão 

associados ao número de oocistos ingeridos e à espécie de Eimeria em questão. Os 

animais infetados são principalmente os mais jovens, no momento após o desmame, e 

podem apresentar diarreia aquosa, amarelada e com estrias sanguinolentas. Todos estes 

sintomas são consequência da rotura dos enterócitos, causada pela invasão e multiplicação 

dos oocistos na parede intestinal. Também pode ser observada perda de apetite, polidipsia, 
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palidez das mucosas e desidratação (Carrión et al., 2010). Ao contrário do que acontece 

com o género Eimeria, a infeção por Cystoisospora suis é uma enfermidade bastante grave, 

podendo causar a morte dos leitões (Zajac & Conboy, 2012). Esta doença apresenta os 

seus primeiros sinais clínicos aos 5 dias de idade e pode prolongar-se até à primeira 

semana pós-desmame (18-21 dias). Os leitões eliminam, inicialmente, fezes pastosas, 

posteriormente tornam-se aquosas, esbranquiçadas a amareladas e, por fim, devido à má 

absorção intestinal, podem produzir fezes esteatorreicas. Outros sinais clínicos observados 

incluem vómitos, atraso no crescimento, pelo eriçado, desidratação e diminuição da taxa de 

crescimento (Carrión et al., 2010). 

 Relativamente às lesões que podem ser encontradas post mortem, estas variam de 

acordo com a idade dos animais e com a espécie e a carga parasitária. Na Eimeriose, 

normalmente, observa-se enterite catarral difusa com atrofia das vilosidades intestinais. Em 

situações mais graves pode evoluir para o tipo fibrinosa-necrosante. No caso de C. suis, a 

lesões mais importantes são a atrofia, erosão e fusão das vilosidades intestinais. A enterite 

encontrada no jejuno e no íleon pode ser do tipo catarral e, em situações mais graves, existe 

a possibilidade de evolução para o tipo fibrino-necrótica (Carrión et al., 2010). 

 Num surto de coccidiose em javali, foi observada diarreia com coloração entre o 

cinzento e o castanho, que durou entre 1 a 3 dias. Não houve perda da condição corporal. 

Na necrópsia, as lesões encontradas incluíram espessamento do íleon, com a mucosa 

coberta por uma camada espessa, amarela-esverdeada e exsudado fibrinoso. Estas lesões 

correspondiam a uma enterite erosiva associada à presença de coccídias no interior dos 

enterócitos (Yaeger, Holtcamp & Jarvinen, 2003). 

3.1.2.1.4 Tratamento e Prevenção 

 Quando instalada num estádio avançado, a coccidiose é difícil de tratar, sendo mais 

aconselhado recorrer à prevenção. Existem vários fármacos que podem ser aplicados para 

diminuir a eliminação de oocistos, tais como ionóforos, sulfamidas, diclazuril, metronidazol e 

amprolium. No entanto, o fármaco mais eficaz e aconselhado para o tratamento de 

coccidiose é o toltrazuril. Como medida de prevenção, o toltrazuril pode ser administrado 

aos leitões entre os 3 a 5 dias de idade, na dosagem de 20 mg/Kg. Para além do tratamento 

etiológico, também é necessário recorrer à terapia sintomatológica (com a administração de 

fluidoterapia) e a medidas de higiene para controlo desta parasitose no ambiente. Medidas 

de higiene a aplicar numa exploração incluem: limpeza e desinfeção das porcas parturientes 

com um maneio all-in-all-out; desinfeção no ambiente com vapor de água quente com uma 

temperatura superior a 70ºC; utilização de produtos que são capazes de penetrar a parede 

do oocisto (ácido cresólico, cloro ou amoníaco a 50%); os leitões devem ser separados das 

suas fezes; realização de quarentena nos animais novos na exploração (Carrión et al., 

2010). 
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3.1.2.1.5 Identificação das espécies de Coccídias nos suínos 

 Os oocistos esporulados são compostos por (figura 15): uma parede (constituída por 

três membranas); um micrópilo (corresponde a um estreitamento anterior, por onde se abre 

o oocisto; não está presente em todas as espécies); opérculo (estrutura que cobre o 

oocisto); corpo residual do oocisto (resíduo da divisão celular); grânulos polares (estrutura 

circular, também resultante da divisão do esporonte); esporocistos (resultam da divisão e 

maturação do zigoto); corpo de Stieda (proeminência localizada num dos topos dos 

esporocistos); esporozoítos (resultam de uma nova divisão celular do conteúdo dos 

esporocistos); corpo residual do esporocisto e corpo esporoquístico (corresponde a um resto 

da divisão celular do esporocisto a formar os esporozoítos). Estas características 

morfológicas podem variar de espécie para espécie (Carrión et al., 2010).  

 

 

 

 Para se proceder à identificação de espécies de coccídias, é necessário ter em conta 

vários pontos essenciais a quando a sua observação microscópica. Em primeiro lugar, o uso 

de oocistos esporulados é extremamente importante para realizar uma identificação 

morfológica segura. As várias medidas que devem ser realizadas incluem: largura e 

comprimento do oocisto e do esporocisto e ainda o rácio largura:comprimento de ambas as 

estruturas. Devem medir-se, no mínimo, entre 30 a 50 esporocistos esporulados, sendo que 

100 seria o número ideal. A nível da parede do oocisto, deve ter-se em consideração o 

número de camadas que apresenta e, em termos de textura, se é lisa ou rugosa. 

Relativamente às estruturas internas do oocisto acima referidas, é necessário verificar a sua 

existência ou ausência no interior do oocisto em estudo (Duszynski & Wilber, 1997). As 

espécies de coccídias identificadas nos suínos incluem: Eimeria perminuta, E. suis, E. 

debliecki, E. spinosa, E. neodebliecki, E. porci, E. polita, E. scabra, E. guevarey e 

Cystoisospora suis (Carrión et al., 2010). Na tabela 1, estão explícitas as diferentes 

Figura 15: Ilustração da constituição de um oocisto. (adaptado de: Carrión et al.  (2010)). 
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características de todas estas espécies acima referidas, tal como as suas imagens 

esquemáticas (figura 16). 

 Vários estudos realizados em suínos domésticos demonstraram que, nestes animais, 

a espécie de Eimeria mais prevalente é E. debliecki. Em 1992, verificou-se a presença das 8 

espécies, sendo que 45% correspondiam a E. debliecki, 25% a E. suis e 20% a E. polita 

(Chhabra & Mafukidze, 1992). Num estudo realizado no Brasil, em 2008, observou-se que 

os animais jovens apresentavam uma carga parasitária superior aos adultos, confirmando-

se ainda as seguintes espécies: E. debliecki (22.5%), E. polita (17.5%), E. neodebliecki 

(17.5%), E. porci (10%), E. suis (8.75%) e E. scabra (6%) (Ramirez et al., 2008). Ainda em 

2008, foi realizado outro trabalho onde se confirmou, uma vez mais, a prevalência da E. 

debliecki com o valor mais elevado (26,5%), seguida da E. neodebliecki e E. polita com a 

mesma percentagem (20,0%), E. porci (11,25%), E. suis (10%) e E. scabra (6,25%) 

(Gonçalves, 2008). 

 No javali foram identificadas as mesmas espécies existentes no porco doméstico. Em 

1989, um estudo comparou morfologicamente 7 espécies de coccídias (E. debliecki, E. 

polita, E. porci, E. scabra, E. spinosa, E. suis e Cystoisospora suis) encontradas tanto no 

porco como no javali. Chegou-se à conclusão que não existe diferenças morfológicas entre 

as coccídias que infetam estes dois hospedeiros (Lowenstein & Kutzer, 1989). No ano de 

2000, na Polónia, foram registadas 4 espécies de Eimeria em javali: E. debliecki, E. suis, E. 

perminuta e E. scabra (Balicka-Ramisz, Ramisz, & Pilarczyk, 2000). Em 2003, numa 

investigação a um surto de coccidiose num grupo de javalis, observou-se que a espécie 

predominante correspondeu a E. spinosa (Yaeger et al., 2003). Um ano depois, no Brasil, 

observou-se a presença de E. scabra e E. debliecki (31,9% cada uma), E. perminuta 

(23,4%), E. cerdonis (equivalente a E. polita, com prevalência de 17%), E. scrofae (12,8%) e 

Cystoisospora suis (12,8%) (Mundim et al., 2004). Mais recentemente, em 2013, num estudo 

realizado na Hungria, verificou-se que a espécie de Eimeria mais prevalente era E. 

perminuta, presente em 41 casos (93%), seguida de E. debliecki (em 21 casos, 48%) E. 

scabra (em 11 casos, 25%) e, por fim, E. neodebliecki (em 6 casos, 14%) (Lajos et al., 

2013). 
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3.2 Fungos Telúricos Nematófagos: uma forma de prevenção alternativa 

aos métodos clássicos 

3.2.1 Breve nota Histórica 

 

 Em 1874 registou-se pela primeira vez a observação da atividade predatória por 

parte de um fungo nematófago (Harposporium anguillulae). Mas foi apenas em 1888 que 

Zopf verificou que essa atividade predatória recaía sobre os nemátodes, tendo como agente 

predador o fungo Arthrobotrys oligospora. Na altura, Zopf pensava que a capacidade de 

aprisionar os nemátodes se devia, unicamente, à ação mecânica criada pela rede de hifas. 

Meio século depois, Drechsler concluiu que as porções laterais das hifas secretavam uma 

substância adesiva que facilitava o aprisionamento do nemátode na rede micelar. A 

pesquisa de Drechsler tornou-se um importante pilar na investigação da morfologia, 

taxonomia e fisiologia dos fungos telúricos nematófagos. Nos anos trinta do século XX, 

publicou vários artigos onde revelou novas formas de atividade predatória e indicou 21 

espécies de fungos predadores, desconhecidas até então. Num artigo publicado em 1937, 

Drechsler descreveu, detalhadamente, a atividade predatória de Arthrobotrys oligospora, A. 

superba, Dactylaria candida e Dactylella ellipsospora. Durante esses anos também foi 

desenvolvido trabalho importante em França. Em 1939, foi demonstrada a capacidade 

predatória destes fungos em larvas que infetavam cavalos, vacas e ovelhas (Duddington, 

1955). Durante as décadas de 50 e 60 do século XX continuava a existir a necessidade de 

explicar com exatidão quais os mecanismos utilizados pelos fungos para destruição dos 

nemátodes. Drechsler atribuía a causa de morte do parasita à secção parcial do seu corpo 

por ação do bulbo infeccioso do fungo. No entanto, Shepherd descobriu que o nemátode 

capturado ficava inativo antes do bulbo infeccioso do fungo estar totalmente desenvolvido. 

Duddington apoiou a descoberta de Shepherd e sugeriu que o fungo produzia uma toxina, 

segregada pela zona que aderia ao nemátode, com a capacidade de paralisar e matar a sua 

presa (Duddington, 1962; Olthof & Estey, 1963). Em 1968, Monoson estudou 3 espécies do 

género Arthrobotrys e duas do género Monacrosporium com diferentes condições 

ambientais e concluiu que o aumento da temperatura e a presença de nemátodes estimulam 

o crescimento destes fungos (Monoson, 1968). Ainda no mesmo ano, Cooke referiu a 

dificuldade atribuída ao desenvolvimento de fungos nematófagos em solos que não 

possuem as condições necessárias para o seu crescimento. Tal facto poderia constituir um 

entrave à sua utilização, uma vez que alterar o solo do meio ambiente para condições mais 

favoráveis ao fungo predador parecia fora de alcance (Mankau, 1980).  

 Entretanto, no final dos anos 70 e durante a década de 80 do século XX foram 

realizados vários trabalhos que procuravam descrever como é que os fungos ovicidas 

atuavam sobre a cápsula e o embrião dos ovos de helmintes. Os trabalhos publicados 
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explicam e desenvolvem várias teorias sobre o modo de penetração das hifas na cápsula do 

ovo e concluem que a atividade ovicida pode ser dividida em 4 fases: contacto, adesão, 

penetração e libertação (Lýsek & Krajcf, 1987). Em 1982, foi publicado um artigo que 

indicava as espécies de fungos ovicidas existentes nos solos de Cuba e descrevia os três 

tipos de atividade ovicida (Lýsek, Fassatiová, Pineda & Hernández, 1982). 

 No final dos anos 80 e durante a década de 90 do século XX, foram realizados 

muitos trabalhos importantes na Dinamarca, Reino Unido e França. Foi reportado por vários 

autores, em estudos desenvolvidos em cavalos, vacas e ovelhas, a capacidade que os 

fungos nematófagos possuem de sobreviver ao trato gastrointestinal dos animais, seguir 

para o solo juntamente com as fezes e, aí, exercer a sua atividade larvicida e ovicida 

(Larsen, Nansen, Gronvold, Wolstrup & Henriksen, 1997). Em 1992, na Dinamarca, foi 

investigada a resistência de várias espécies de fungos à passagem pelo trato 

gastrointestinal de ruminantes. Duas espécies do género Arthrobotrys e seis do género 

Duddingtonia mostraram-se extremamente resistentes e eficazes na sua atividade larvicida, 

após passagem pelo trato gastrointestinal, tanto nas fezes como no solo em redor (Larsen, 

Wolstrup, Henrikesen, Gronvold & Nansen, 1992). 

 Já no século XXI, em 2002, foi investigado o possível impacto que a utilização destes 

fungos nos animais poderia ter no ambiente. Concluiu-se que esta técnica de prevenção 

alternativa não traz efeitos adversos para o ambiente (Yeats, Dimander, Waller & Hoglund, 

2002). Em Portugal também já foram desenvolvidos trabalhos in vitro e in vivo em equídeos, 

onde foi estudada a atividade predatória de Duddingtonia flagrans em L3 de estrongilídeos. 

Nesta investigação, foram registados quatro pontos importantes: em primeiro lugar, 

verificaram-se Taxas de Redução que atingiram 85% a 100% nos ensaios in vitro e 62%-

70% nos ensaios in vivo; mais uma vez, foi verificada a resistência deste fungo predador à 

passagem pelo aparelho gastrointestinal do cavalo; observou-se uma eficácia superior de D. 

flagrans no período de primavera-verão em comparação com as estações de outono e 

inverno; por último, um ponto extremamente importante que nunca tinha sido abordado, 

através da análise dos parâmetros bioquímicos e hematológicos de todos os animais do 

estudo, verificou-se que a administração per os de esporos do fungo nematófago em 

grandes quantidades não tem implicações negativas para a saúde dos animais (Madeira de 

Carvalho et al., 2007, 2011; Madeira de Carvalho, Bernardo & Paz-Silva, 2012). Nos últimos 

anos, têm sido desenvolvidos muitos trabalhos nesta área no Brasil e em Espanha. Num 

estudo, publicado em 2013, investigou-se a possibilidade de realizar culturas mistas, em 

meio líquido, com uma espécie de fungo predador e outra de fungo ovicida. Com a utilização 

conjunta destes dois tipos de fungos, consegue-se um controlo parasitário muito mais 

eficiente (Arias et al., 2013). Também foi investigada, com sucesso, a incorporação de 

esporos de fungos nematófagos em granulado que seria, posteriormente, administrado a 

cavalos. Este estudo mostrou que, para além de sobreviverem à passagem pelo trato 
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gastrointestinal dos cavalos, os fungos também resistem ao processo de fabrico de 

granulado, o que facilita a administração oral de esporos de fungos aos animais (Bálan et 

al., 2014). Nos dias de hoje, a utilização de fungos nematófagos aumentou o seu leque de 

espécies alvo, dos nemátodes que parasitam plantas e animais de produção de grande 

porte (cavalos, vacas e ovelhas), para parasitas de espécies residentes em parques 

zoológicos e animais de companhia (Arias et al., 2013; Malagón, 2014). A implementação de 

fungos larvicidas e ovicidas como método de controlo parasitário já está a ser aplicada em 

ungulados silvestres do Parque Marcelle, no Norte de Espanha, onde é conjugada a 

utilização de anti-helmínticos e a administração per os de esporos do fungo incorporados no 

granulado. Nesta investigação, foi possível reduzir o número de OPG de helmintes nas 

fezes para valores que dispensavam a administração de anti-helmínticos por períodos 

superiores a 1 ano. Estes estudos demonstram a grande potencialidade da utilização dos 

fungos nematófagos (Cazapal-Monteiro et al., 2014; Riádigos et al., 2014). 

3.2.2 Estrutura de um fungo  

 Os fungos são microrganismos eucariotas, sem cloroplastos, dotados de alimentação 

heterotrofa. Para se alimentar, o fungo liberta enzimas digestivas para o exterior, 

absorvendo posteriormente as moléculas resultantes da digestão. A maioria dos fungos que 

vive no solo são saprófitas, cumprindo o papel importante de transformação de matéria 

morta em alimento para outros seres vivos (Malagón, 2014). Os fungos são constituídos por 

hifas (estruturas cilíndricas, filamentosas), que se reproduzem através da formação de 

esporos (ou conídios) (figura 17). Em situações ambientais adversas, de forma a permitir a 

sobrevivência do fungo, a hifa pode dar origem a clamidosporos, que são estruturas muito 

semelhantes aos esporos mas com uma parede espessa e resistente e dotados de uma 

reserva nutritiva. Desta forma, quando surgem novamente condições ambientais favoráveis, 

o clamidosporo pode dar origem a uma nova hifa, permitindo o crescimento do fungo 

(Larone, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ilustração da reprodução assexuada de um fungo. Fonte: http://www.cliffsnotes.com/study-

guides/biology/microbiology/the-fungi/structure-and-physiology-of-fungi 
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3.2.3 Fungos Ovicidas 

 Os fungos com propriedades ovicidas são aqueles que têm a capacidade de penetrar 

a cápsula do ovo e alimentar-se do embrião, destruindo por completo esta forma parasitária. 

Em termos de controlo biológico são extremamente importantes, pois diminuem a carga 

parasitária do solo, impedindo a infeção de novos hospedeiros ou a progressão do ciclo de 

vida do parasita. No entanto, algo que pode dificultar a sua eficiência são as estratégias 

desenvolvidas pelos parasitas. Muitos helmintes gastrointestinais produzem ovos que 

rapidamente se desenvolvem para larva, dando pouco tempo para a atuação do fungo 

ovicida (Braga & Araújo, 2014). Os fungos ovicidas mais estudados, e que já demonstraram 

ser bastante eficientes, incluem Pochonia chlamydosporia (antes denominado Verticillium 

chlamydosporium), Paecilomyces lilacinus, P. penetrans, Dactyella ovoparasitica, 

Trichoderma spp. e Mucor circinelloides (Braga & Araújo, 2014; Malagón, 2014). 

3.2.3.1 Mecanismo de atividade ovicida dos fungos sobre os ovos no solo 

A atividade ovicida dos fungos sobre os ovos dos parasitas no solo pode ser dividida 

em quatro fases: 

Contacto: Uma vez na presença dos ovos, os esporos dos fungos começam a 

desenvolver-se. No extremo de algumas hifas laterais, dá-se uma modificação que dá 

origem a um órgão específico (appresorium), que vai contactar com a superfície do ovo 

(Lýsek & Sterba, 1991). Durante esta fase, a área de contacto entra a hifa e a superfície do 

ovo é suave (Lýsek & Krajcf, 1987). 

Adesão: O appresorium da hifa, que entrou em contacto com o parasita, vai aderir à 

cápsula do ovo. Posteriormente, só as hifas que aderem numa posição mais vertical vão 

conseguir penetrar (Malagón, 2014). 

Penetração: É durante esta fase que o fungo ovicida vai, finalmente, penetrar a 

cápsula e, já no interior do ovo, começa a ramificar-se e a destruir, de forma gradual, o 

embrião em desenvolvimento. Durante este processo a cápsula mantém-se íntegra exceto 

nos pontos de penetração (Malagón, 2014). Este mecanismo de penetração ocorre, 

principalmente, por ação de enzimas produzidas pelo fungo e, simultaneamente, por um 

processo mecânico. Estas enzimas vão danificar a cápsula por ação quitinolítica e 

proteolítica. É importante referir que uma só hifa não consegue penetrar um ovo (Lýsek & 

Sterba, 1991). 

Libertação: Depois de digerir o interior do ovo e de se ter esgotado toda a reserva 

nutritiva, o fungo consome o resto da cápsula e as hifas regressam ao espaço externo, onde 

vão poder colonizar outros ovos (Lýsek & Krajcf, 1987). 
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 Segundo os critérios desenvolvidos por Lýsek et al (1982), de acordo com a 

alteração morfológica produzida nos ovos pelos fungos, estabeleceram-se três tipos de 

atividade ovicida: 

 Tipo I: O fungo ovicida não penetra no ovo. Apenas pára o seu desenvolvimento ou 

leva ao crescimento de larvas aberrantes. 

 Tipo II: O fungo ovicida não penetra no ovo, mas tanto a cápsula como o embrião 

sofrem danos com origem enzimática. Já existem pontos de rotura na cápsula. 

 Tipo III: A hifa do fungo rotura a cápsula e penetra o ovo. Dá-se o desenvolvimento 

da hifa em torno do embrião e destruição do mesmo.  

3.2.3.2 Estudos in vitro e in vivo de controlo biológico por fungos em ovos 

de Toxocara canis e de Fasciola hepatica 

 Nos últimos anos têm sido desenvolvidos vários estudos que comprovam a eficácia 

de fungos ovicidas na destruição de ovos de Toxocara canis. Em 2010, foi publicado um 

artigo que investigou a atividade ovicida dos fungos Pochonia chlamidosporia (com dois 

isolados: VC1 e VC4) e Paecilomyces lilacinus. Foram colocadas placas de Petri com meio 

de agar-água a 2%, com o fungo previamente cultivado, e 1000 ovos de T. canis, numa 

estufa a 25ºC. Posteriormente, observaram-se as placas aos 7, 14 e 21 dias e anotou-se o 

tipo de atividade ovicida de acordo com a degradação dos ovos (tipos I, II e III). Todos os 

isolados fúngicos demonstraram ter atividade ovicida tipo III sobre os ovos deste parasita. 

Aos 7, 14 e 21 dias, respetivamente, a atividade ovicida verificada no isolado VC1 fungo P. 

chlamidosporia foi de 13,8%, 20,5% e 20,3%, no isolado VC4 de P. chlamidosporia foi de 

15,2%, 19,0% e 21,7% e, por fim, com o fungo P. lilacinus, foram observadas percentagens 

de 12,3%, 18,8% e 20,0%. De uma forma geral, a eficácia destes dois fungos mostrou-se 

muito semelhante (Carvalho, Araújo, Braga, Araujo, & Alves, 2010). Na tentativa de entender 

se os fungos existentes nos solos públicos da cidade de Pelotas (Rio Grande do Sul, Brasil) 

teriam algum tipo de atividade ovicida sobre os ovos de T. canis, foram isolados fungos de 

amostras de solo de 10 localidades diferentes da cidade. Posteriormente, juntaram-se os 

fungos ovicidas isolados com ovos de T. canis. Aos 7, 14 e 21 dias cem ovos foram 

analisados por microscopia eletrónica. Observou-se que, dos fungos isolados, os que 

apresentaram atividade ovicida tipo III foram Trichoderma, Fusarium solani e Acremonium 

(Filho et al., 2013). Também já foi comprovado que, quanto maior a quantidade de 

clamidosporos do fungo inoculado inicialmente na placa, maior será a percentagem de ovos 

de T. canis destruídos. Com concentrações de 1000, 10.000 e 100.000 de clamidosporos de 

Pochonia chlamydosporia em diferentes placas de Petri a agar-água 2%, verificou-se uma 

maior percentagem de atividade ovicida (68,5% com o isolado VC1 e 70,5% com o isolado 

VC4) nas placas com maior concentração inicial de clamidosporos (Araujo, Araujo, Braga, 

Ferreira, & Tavela, 2013). Foram ainda realizados outros estudos in vitro que procuraram 
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explicar como evolui o efeito ovicida dos fungos sobre os ovos no meio ambiente. Nestes, 

observou-se uma taxa de redução de 53% sobre ovos de T. canis, 30 dias após a adição de 

uma suspensão com esporos do fungo Mucor circinelloides (Malagón, 2014). Recentemente, 

foi investigada a eficácia do fungo P. chlamydosporia após passagem pelo trato 

gastrintestinal de cães. Concluiu-se que o fungo sobrevive e mantém a sua atividade ovicida 

no solo. Estes resultados sugerem que o controlo biológico por estes fungos pode ser 

utilizado no cão (Araujo et al., 2012).  

 Também já foi comprovada a eficácia do fungo Pochonia chlamydosporia em ovos de 

Fasciola hepatica. Avaliou-se a eficácia in vitro dos fungos Duddingtonia flagrans, 

Monacrosporium sinense e dois isolados de Pochonia chlamydosporia em ovos de F. 

hepatica. Tal como se sucedeu nas experiências com ovos de T. canis, o fungo P. 

chlamydosporia demonstrou ter atividade ovicida de tipo III sobre os ovos deste tremátode, 

com percentagens máximas de 16,5%, 18,7% e 21,5% aos 7, 14 e 21 dias, respetivamente. 

Por outro lado, os outros dois fungos, D. flagrans e M. sinense, apenas mostraram atividade 

ovicida de tipo I (Braga et al., 2008). Um estudo in vivo em bovinos demonstrou a eficácia de 

P. chlamydosporia em ovos de F. hepatica, quando administrados esporos aos animais por 

via oral. O grupo teste, em comparação com o grupo controlo, para além de demonstrar uma 

carga parasitária inferior nas fezes, também evidenciou aumento de peso durante o tempo 

de estudo (Dias, Araújo, Braga, Puppin & Perboni, 2013). 

3.2.4 Fungos Predadores 

 Os fungos predadores são o grupo maior e mais estudado dos fungos nematófagos 

(Braga & Araújo, 2014). Com propriedades larvicidas, procedem ao controlo biológico de 

nemátodes através da formação de uma extensa rede de hifas que funciona como uma 

verdadeira armadilha para as larvas. De uma forma geral, aprisionam o parasita, 

mecanicamente ou por adesão, destruindo-o, permitindo, desta forma, uma redução das 

formas parasitárias nas fezes e no ambiente (Veríssimo, 2008; Madeira de Carvalho et al., 

2012). As espécies deste grupo mais estudadas pertencem aos géneros Arthrobotrys, 

Duddingtonia e Monacrosporium (Braga & Araújo, 2014). 

3.2.4.1 Mecanismo de atividade larvicida dos fungos sobre as larvas no 

solo 

 Existem vários fatores ambientais que despoletam o crescimento das hifas, com 

consequente desenvolvimento de um micélio capaz de capturar e destruir helmintes. Já foi 

observado que o nível nutritivo, a temperatura e a densidade de larvas no solo têm 

influência no desenvolvimento do fungo (Morgan, Behnke, Lucas & Peberdy, 1997). Ao 

longo do ano, nas diferentes estações, existem alterações de temperatura e humidade que 

já mostraram ter influência no desenvolvimento do fungo no meio ambiente. Temperaturas 
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mais altas são mais favoráveis ao crescimento rápido do fungo (Madeira de Carvalho, 2001; 

Madeira de Carvalho et al., 2007). 

 Tal como já foi referido anteriormente, os fungos predadores produzem uma extensa 

rede de hifas que funciona como uma verdadeira armadilha para as suas presas. Existem 

diferentes tipos de armadilhas, dependendo do fungo em questão, e podem ser 

categorizadas como hifas adesivas não modificadas/diferenciadas; ramificações 

anastomosadas que formam redes adesivas tridimensionais; ramificações adesivas que 

podem formar redes simples, na maioria das situações, bidimensionais; nódulos adesivos; 

anéis constritores; anéis não constritores (Veríssimo, 2008). A captura e destruição dos 

nemátodes por hifas adesivas dá-se em várias etapas: Atração (os nemátodes e larvas são 

atraídos para a rede de hifas através de compostos libertados pelo micélio); Adesão 

(momento após o contacto do nemátode com o fungo, em que o parasita fica aprisionado na 

rede); Penetração (após a adesão, a hifa penetra a cutícula do nemátode através da 

atividade de enzimas hidrolíticas e por ação mecânica resultante da pressão exercida pela 

terminação da hifa); Digestão e armazenamento dos nutrientes (Depois da penetração, o 

parasita é digerido pelo fungo) (Bordbring-Hertz, Jansson & Tunlid, 2006).  

As hifas que produzem anéis constritores capturam o nemátode segundo outro 

processo. Ao contrário dos anéis não constritores que atuam de forma passiva, nos anéis 

constritores, quando sentem o movimento do nemátode, ocorre uma resposta nas três 

células que compõem o anel. Dá-se um aumento generalizado do volume das células, 

através da abertura de canais que permitem a entrada de água para dentro da célula, que 

aprisionam o nemátode, seguindo-se os fenómenos de penetração da cutícula e formação 

de um bulbo infeccioso que vão permitir o desenvolvimento da hifa no interior do parasita 

(Bordbring-Hertz et al., 2006). 

3.2.4.2 Estudos in vitro e in vivo de controlo biológico por fungos em larvas 

de Oesophagostomum spp. e Hyostrongilus rubidus 

 Tendo em conta que a infeção destes dois parasitas ocorre pela ingestão de L3 

presentes no solo, o controlo biológico por fungos tem sido alvo de grande interesse. Alguns 

estudos realizados com porcos em explorações já provaram a eficácia dos fungos 

predadores em larvas dos géneros Oesophagostomum e Hyostrongilus. 

 Um estudo realizado em porcos infetados por estas formas parasitárias, demonstrou 

a eficácia do fungo Duddingtonia flagrans. Dividiram-se os animais (30 suínos no total) em 

dois grupos, em que o primeiro foi definido como controlo e ao segundo foi administrado, 

oralmente, um concentrado com o fungo. Dois meses depois, no matadouro, foi 

contabilizado o número de vermes adultos presentes nas vísceras dos porcos. Observou-se 

uma redução de Oe. dentatum e de H. rubidus de 86,6% e de 70,2%, respetivamente 

(Nansen et al., 1996). Outro estudo, mais recente, procurou investigar a resistência do fungo 
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D. flagrans à passagem pelo sistema gastrointestinal do porco. Foi realizado da seguinte 

forma: a um grupo teste foi administrada o fungo nematófago oralmente e a outro grupo 

apenas foi posto à disposição o seu granulado usual. Posteriormente, recolheram-se fezes 

às 8, 12, 24, 36, 48, 72 e 96 horas após os animais terem ingerido o fungo. Colocaram-se 2 

g de fezes de cada amostra em placas de Petri com meio agar-água 2% e, depois de 

permitir o crescimento do fungo, adicionaram-se 200 L3 de Oesophagostomum spp. em 

cada placa. Observaram-se reduções de 59,6% (8h), 71,7% (12h), 76,8% (24h), 81,0 (36h), 

78,0% (48h), 76,1% (72h), 82,7% (96h) (Ferreira, Araújo, Braga, Araujo, & Fernandes, 

2011). No entanto, foi observado que estes fungos não atacam os ovos de Ascaris suum e 

Trichuris suis (Nansen & Roepstorff, 1999). 

 Noutros trabalhos já foram investigados, em estudos in vitro e in vivo, os efeitos dos 

fungos predadores em helmintes que parasitam ovelhas (Buske et al., 2013), bovinos (Braga 

& Araújo, 2014) e equinos (Madeira de Carvalho, 2001; Madeira de Carvalho et al., 2007; 

Arias et al., 2013a; Bálan, et al., 2014), tendo sido sempre demonstrado a alta eficácia do 

controlo biológico com os géneros Arthrobotrys e Duddingtonia. 

3.2.5 Fungos Endoparasitas 

Este grupo de fungos nematocidas, ao contrário dos fungos predadores, não 

desenvolve uma grande rede de hifas. Produzem esporos e clamidosporos que atuam 

diretamente sobre o parasita (Braga & Araújo, 2014). A maneira como se alcança a 

destruição do parasita varia de acordo com o género do fungo em questão. Dreschmeria 

coniospora tem a capacidade de produzir um número elevado de esporos (cerca de 10000 

por nemátode infetado), que aderem à região cefálica das larvas. Por outro lado, os esporos 

de Harposporium anguilluae necessitam de ser ingeridos pelo parasita. Catenaria anguillulae 

infeta os nemátodes com zoosporos providos de motilidade, que enquistam e aderem à 

presa. Os esporos do género Haptoglossa, por sua vez, injetam o princípio infetante para o 

interior do parasita (Bordbring-Hertz et al., 2006; Veríssimo, 2008). Apesar de bastante 

eficazes na destruição dos nemátodes, a utilização em larga escala deste grupo de fungos 

apresenta algumas limitações. Como são parasitas obrigatórios, têm um conjunto restrito de 

hospedeiros. A sua produção in vitro é baixa, o seu desenvolvimento está dependente da 

existência de água e não são capazes de crescer no solo, o que impossibilita, por completo, 

a sua utilização como agentes de controlo biológico no ambiente (Braga & Araújo, 2014). 
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4. Objetivos do Trabalho 

 

1. Identificação de larvas e ovos de Helmintes e das espécies de Coccídias existentes 

nos Ungulados Silvestres da Tapada Nacional de Mafra. 

 

2. Observar a eficácia, in vitro, dos fungos nematófagos Mucor circinelloides e 

Pochonia spp., em condições laboratoriais e ambientais em: 

a.  ovos de Fasciola hepatica e ovos tipo estrongilídeo dos ungulados silvestres 

da Tapada Nacional de Mafra. 

b. oocistos do género Eimeria e Cystoisospora do javali (Sus scrofa ferus) da 

Tapada Nacional de Mafra. 

c. ovos de Toxocara canis presentes numa amostra de cão com origem no 

Hospital Veterinário da FMV-UL. 

 

3. Determinação da eficácia, in vitro, do fungo predador Duddingtonia flagrans sobre as 

L3 de nemátodes gastrointestinais do javali (Sus scrofa ferus), da Tapada Nacional 

de Mafra. 
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5. Material e Métodos 

5.1 Produção de culturas fúngicas puras 

5.1.1 Em placa 

 Após o isolamento dos fungos nematófagos de interesse, é possível proceder à sua 

produção em massa em placas de Petri (com 8,5 cm de diâmetro), com meio agar-trigo. 

Este método é extremamente eficaz pois permite o desenvolvimento rápido do fungo. Para a 

preparação deste meio, é necessário adicionar-se, a 1 L de água destilada, 20 g de agar e 

20 g de farinha de trigo fina, seguindo várias etapas, descritas no Anexo 1. Depois de 

preparadas as placas com o meio de agar-trigo, procede-se à sua sementeira, colocando-se 

quadrados de 4x4 cm de agar de uma placa mãe previamente preparada com o fungo já 

isolado e desenvolvido. Este procedimento tem que ser realizado em câmara de fluxo 

laminar (como exemplificado na figura 18). Para o crescimento rápido do fungo, é 

necessário colocar as culturas numa estufa a 25 ± 2ºC (Arias et al., 2013; Malagón, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Em meio líquido 

5.1.2.1 Preparação da suspensão fúngica 

 À semelhança do meio sólido agar-trigo, a suspensão fúngica tem como base um 

caldo de cultura com farinha de trigo. É adicionado, a 1L de água destilada, 12,5 g de 

farinha de trigo (tendo em conta que os esporos desenvolvem-se em condições ambientais 

menos favoráveis, tem-se experimentado concentrações mais baixas de farinha de forma a 

estimular a produção de conídios e clamidosporos em vez do micélio). Depois de se 

homogeneizar a solução, esta é colocada no autoclave a 121ºC durante 20 minutos. Após a 

esterilização, distribui-se o caldo de cultura líquido por várias garrafas de plástico e 

Figura 18: Manipulação de placas de Petri com meio agar-trigo em câmara de fluxo laminar. (original) 
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acrescenta-se o starter (figura 19). Este starter é composto por esporos do fungo 

previamente isolado, podendo ter duas origens: 

 - Líquido: provém de uma suspensão fúngica previamente preparada, já com os 

fungos isolados e desenvolvidos (suspensão mãe). Normalmente, acrescenta-se, da 

suspensão mãe, 10% do volume do meio de cultura produzido. Ou seja, se existe 200 ml de 

meio de cultura, é necessário adicionar 20 ml de starter líquido. 

 - Sólido: Recorta-se um quadrado de uma placa de agar-trigo que contenha o fungo 

isolado e coloca-se no interior do meio de cultura líquido. A dimensão do quadrado do meio 

de cultura sólido vai depender da quantidade de suspensão fúngica que se pensa preparar. 

 Para o desenvolvimento de esporos de fungos nematófagos na suspensão, as 

garrafas devem permanecer à temperatura ambiente, e com uma certa inclinação para 

promover uma área maior para o crescimento do fungo. 

 Para garantir que não há contaminação das suspensões fúngicas, é necessário 

proceder à esterilização das garrafas antes da sua utilização. Primeiramente, os recipientes 

devem ser lavados com água quente e, depois, preenchidos com uma solução de lixívia a 

10% que deve permanecer no interior da garrafa, no mínimo, durante meia hora. Esta 

solução de lixívia pode ser reutilizada para várias lavagens. Depois, as garrafas são 

submetidas a uma lavagem com detergente, numa máquina de lavar loiça, a uma 

temperatura que varia entre 40-70ºC durante 110-125 minutos. Finalmente, as garrafas 

devem permanecer na câmara de fluxo laminar com radiação UV. Enquanto não forem 

utilizadas, envolve-se a tampa com Parafilm® (Arias et al., 2013). 

  
Figura 19: Garrafas com suspensão fúngica. À direita observa-se o micélio do fungo D. flagrans 

(coloração esbranquiçada) e ao centro verifica-se a formação de micélio do fungo M. circinelloides 

(coloração verde). (original) 
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5.1.2.2 Contagem da concentração de esporos 

 Para se proceder à contagem do número de esporos por mililitro de uma suspensão 

fúngica, é necessário, em primeiro lugar, agitar as garrafas de forma a conseguir uma 

distribuição homogénea dos esporos pela suspensão. Depois, deposita-se uma alíquota de 

300 µl num tubo Eppendorf. Idealmente, dever-se-á realizar contagens duplicadas de forma 

a obter o valor médio da concentração o mais próximo possível da realidade.  

 Para a contagem de esporos de uma suspensão com Duddingtonia flagrans, retira-se 

50 µl de cada Eppendorf, coloca-se a alíquota entre lâmina e lamela e procede-se à 

contagem no microscópio ótico. Ao total de conídios e clamidosporos contados em 50 µl, 

multiplica-se por 20 para obter o valor da concentração de esporos/ml.  

 Devido à pequena dimensão e à grande quantidade de esporos produzidos pelos 

géneros Mucor, Pochonia e Trichoderma (figura 21), é necessário recorrer a uma câmara de 

Neubauer (figura 20) e a uma ampliação de 100x ou 200x no microscópio para realizar a sua 

contagem. É explicado em seguida como realizar os cálculos para obter o resultado da 

concentração em mililitros (Malagón, 2014). 

 

 

 

 

  

Figura 20: Quadrícula de uma câmara de Neubauer. 

Fonte: http://protocolos3.dominiotemporario.com 

Volume correspondente ao total da quadricula (16 

quadrados) = 0,1 mm3  

 Tendo em conta que 0,1 mm3 = 0,1 µl e que 1000 

µl=1 ml, para se obter a concentração de esporos por 

mililitro, basta contar os conídios e clamidosporos 

encontrados nos 16 quadrados e multiplicar por 10 000. 

Para se obter um resultado com maior significado, de 

forma a minimizar o impacto de eventuais flutuações 

estatísticas, a contagem não deve ser realizada em 16 

quadrados contíguos mas sim distribuída aleatoriamente 

por várias quadrículas.  

Figura 21: Imagem microscópica de esporos provenientes de uma suspensão fúngica. À esquerda, clamidosporo de D. 

flagrans com uma hifa a desenvolver-se; Ao centro, conídios de D. flagrans incorporados no micélio; À direita, esporos 

de M. circinelloides. Ampliação: 122x. (original) 



40 
 

5.2 Obtenção das amostras 

 

 As amostras fecais dos ungulados da Tapada Nacional de Mafra foram colhidas 

diretamente do solo para um saco devidamente identificado com a espécie e a data do dia 

de recolha, recorrendo ao uso de luvas. Esta recolha foi realizada sempre no início de cada 

ensaio laboratorial e a quantidade de amostra colhida dependia da porção necessária para a 

realização das técnicas a executar posteriormente. Procurou-se levar para o laboratório 

amostras fecais o mais frescas possível. Para tal, as visitas à TNM decorriam sempre à hora 

a que era distribuída comida no solo, o que levava a um aglomerado das espécies de 

interesse deste estudo num só local (figura 22). Devido ao reflexo pós-prandial, quando os 

animais terminavam a refeição e se afastavam, era usual obterem-se amostras fecais 

frescas (figuras 23 a 25). Foi possível proceder-se à distinção entre as fezes de gamo, 

veado e javali graças à ajuda e orientação da Dra. Ana Sá.  

 As fezes de cão tiveram origem do Hospital Veterinário da FMV-UL e foram 

gentilmente cedidas pelo Laboratório de Parasitologia da FMV-UL. 

 

  
Figura 22: Local de recolha das amostras fecais, onde é possível observar o aglomerado dos 

animais a ingerirem o granulado distribuído no solo. (original) 

Figura 23: Fezes de javali (Sus 

scrofa ferus). (original) 

Figura 24: Fezes de gamo (Cervus 

dama dama). (original) 

Figura 25: Fezes de veado (Cervus 

elaphus). (original) 
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5.3 Técnicas Laboratoriais Coprológicas 

5.3.1 Técnicas Qualitativas 

5.3.1.1 Técnica de Flutuação de Willis 

Tendo em conta que os ovos de parasitas apresentam uma gravidade específica 

superior a 1, a colocação em água levaria à sua sedimentação. Para se proceder à sua 

flutuação, é necessário recorrer a uma solução concentrada. No caso específico deste 

estudo, foi utilizada solução saturada de sacarose com a seguinte formulação: 750 ml de 

água + 250 g de sacarose. Esta solução pode ser conservada à temperatura ambiente. 

Como este método é qualitativo e não quantitativo, não é essencial recorrer a pesagem 

exata da amostra. Coloca-se cerca de 3-4 g de fezes em 30 ml de solução saturada de 

sacarose num copo de plástico e, com o auxílio de uma vareta de vidro, homogeneiza-se a 

distribuição das fezes na solução saturada. Seguidamente, filtra-se o conteúdo do copo para 

um tubo de ensaio e preenche-se o tubo 

até a solução criar um menisco convexo 

no topo. Por fim, coloca-se uma lamela 

por cima do menisco e espera-se, no 

mínimo, 15 minutos para que os ovos 

mais leves tenham a oportunidade de 

flutuar, como observado na figura 26. 

Finalmente, retira-se a lamela, coloca-se 

sobre uma lâmina e observa-se os ovos 

presentes na amostra ao microscópio. 

Esta técnica é utilizada para observação 

de ovos de nemátodes e oocistos de 

protozoários (Madeira de Carvalho, 

2001). 

5.3.1.2 Técnica de Sedimentação Simples 

Os ovos de tremátodes têm uma 

gravidade específica superior aos ovos 

de nemátodes, sendo que sedimentam 

mesmo na presença de uma solução 

saturada de sacarose. Como esta técnica 

tem muitos passos em comum com a 

técnica de Flutuação de Willis, é possível 

realizar as duas ao mesmo tempo (figura 

27). Depois de terminar a técnica descrita 

Figura 26: Técnica Flutuação de Willis. Tubos de ensaio 

com a amostra e solução saturada de sacarose, com a 

lamela no topo do tubo. (original). 

Figura 27: Técnica Sedimentação Simples. Material 

necessário para a realização da técnica. (original) 
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no ponto anterior, decanta-se o sobrenadante, ficando apenas o sedimento no fundo do 

tubo. Seguidamente, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur descartável, retira-se um 

pouco do sedimento e coloca-se sobre uma lâmina, juntamente com uma gota de azul-de-

metileno. Mistura-se o sedimento no corante e, por fim, coloca-se uma lamela por cima do 

sedimento e observa-se ao microscópio ótico (Kaufmann, 1996). 

5.3.2 Técnicas Quantitativas 

5.3.2.1 Técnica de McMaster 

 Esta técnica permite saber, numa determinada 

amostra, quantos ovos existem por grama de fezes (OPG). 

Sendo uma técnica quantitativa, é necessário recorrer a 

pesagens e medições exatas. A proporção utilizada é de 1g de 

amostra para 14 ml de solução saturada de sacarose, ou seja 

1 g para 15 ml de suspensão final. Neste trabalho foram 

utilizadas pesagens de 2 g e de 4 g de amostra às quais se 

adicionou 28 ml e 56 ml de solução açucarada, 

respetivamente. Depois da homogeneização da distribuição 

da amostra na solução concentrada, esta deve ser filtrada 

para um novo recipiente. Seguidamente, com o auxílio de 

uma pipeta de Pasteur descartável, preenche-se a câmara de 

McMaster. Por fim, espera-se 2 a 3 minutos antes da 

observação microscópica da câmara, de forma a garantir que 

os ovos flutuam e que aderem às duas quadrículas na face 

inferior da lâmina superior (figura 28). Contam-se os ovos 

presentes nas duas quadrículas da câmara de McMaster e 

multiplica-se o total por 50, para obter o valor de ovos por 

grama (OPG) (Madeira de Carvalho, 2001). 

5.3.2.2 Técnica de McMaster Modificada 

 Esta é uma técnica quantitativa de sedimentação que permite saber qual o número 

de ovos por grama de amostra fecal (OPG) de ovos de F. hepatica. Primeiramente, pesa-se 

10 g de amostra que se dilui em 60 ml de uma solução de detergente a 5%, o que vai 

facilitar a desagregação das fezes. Seguidamente a suspensão é filtrada para um copo 

cónico de 1000 ml através de um passador e duas folhas de gaze sobrepostas. Completa-se 

o volume do copo com água corrente e deixa-se sedimentar durante dez minutos. 

Seguidamente decanta-se o sobrenadante e preenche-se, uma vez mais, o volume do copo. 

Repete-se este procedimento 3 a 4 vezes até que o sobrenadante se apresente límpido 

(figura 29). Na última decantação, recolhe-se o sedimento para um copo cónico de 50 ml e 

Figura 28: Técnica de McMaster. 

Câmaras de McMaster preparadas 

para observação microscópica. 

(original). 
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completa-se o volume. Finalmente, com uma pipeta de Pasteur descartável, homogeneiza-

se a suspensão e retira-se o volume suficiente para preencher duas quadrículas de uma 

câmara de McMaster. Ao microscópio, observa-se o fundo de cada câmara com uma 

ampliação de 100x. Se não for observado nenhum ovo, deve-se pesquisar em quatro 

quadrículas e, caso não seja detetado nada, tem que se observar até a um máximo de 8 

quadrículas, ou seja, 4 câmaras de McMaster (Conceição, Durão, Costa & Costa, 2002). 

Neste trabalho, como a contagem de ovos nas amostras era muito baixa, escolheu-se 

observar até 8 câmaras de McMaster (ou seja, 16 quadrículas), até a amostra ser 

considerada negativa. 

 Finalmente, para se calcular o número de OPG, utiliza-se a seguinte fórmula:  

𝑂𝑃𝐺 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
×

50 𝑚𝑙
10 𝑔 

0.15 𝑚𝑙
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Técnica coprológica combinada 

 De forma a simplificar o processamento das amostras no laboratório, é possível 

realizar-se três técnicas coprológicas em simultâneo: técnica de McMaster, técnica de 

Flutuação de Willis e técnica de Sedimentação Simples. Procede-se da seguinte forma 

(imaginando que se vai utilizar 2 g de amostra): pesa-se 2 g da amostra fecal e dilui-se num 

copo de plástico com 28 ml de solução saturada de sacarose. Filtra-se para um segundo 

copo e, com uma pipeta de Pasteur, retira-se o suficiente da suspensão para preencher a 

câmara de McMaster. Depois, coloca-se a suspensão que sobra num ou dois tubos de 

ensaio e realizam-se as técnicas de Flutuação de Willis e de Sedimentação Simples como 

explicado anteriormente (Madeira de Carvalho, 2001). 

5.3.4 Coprocultura em copo 

 Esta é uma técnica que vai permitir a evolução dos ovos de nemátodes do tipo 

estrongilídeo para larvas infetantes ou do 3º estádio (L3). Para tal, é fundamental 

Figura 29: Técnica de McMaster Modificada. Material necessário para a realização da técnica 

à direita e 3 copos cónicos de 1000ml com a suspensão a sedimentar. (original). 
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implementar as condições ótimas necessárias para o desenvolvimento da larva, 

nomeadamente a nível da oxigenação, humidade e temperatura. Assim, desta forma, é 

possível identificar e diferenciar entre géneros de parasitas, uma vez que tal é muito difícil 

recorrendo apenas ao aspeto morfológico do ovo (Madeira de Carvalho, 2001). No caso 

específico deste trabalho, a evolução do ovo para larva permitiu estudar o efeito do fungo 

predador D. flagrans sobre as larvas infetantes do género Oesophagostomum. 

 Para processar esta técnica é necessário, em primeiro lugar, pesar a amostra fecal e, 

sem realizar qualquer tipo de compressão, colocá-la dentro de um copo de plástico até 

perfazer 75% a 85% do seu volume. Depois, com o auxílio de uma vareta de vidro, cria-se 

uma coluna de ar no centro da amostra, de forma a garantir a sua boa oxigenação, e borrifa-

se a amostra com água. Veda-se a abertura no copo com papel de alumínio perfurado e 

dispõem-se as coproculturas num tabuleiro com o fundo coberto de água fria, que é 

colocado dentro de uma estufa a 27 ºC. É a água presente no tabuleiro que vai criar a 

humidade relativa ótima para o desenvolvimento larvar (próximo de 75%). As coproculturas 

devem permanecer na estufa durante 15 dias. Durante o período em que estão na estufa, as 

coproculturas devem ser vigiadas para, sempre que necessário, adicionar água no fundo do 

tabuleiro quando este estiver seco e borrifar o papel de alumínio perfurado para humedecer 

a cultura. Findo o número de dias necessários para o desenvolvimento larvar, retiram-se os 

copos da estufa, remove-se o papel de alumínio e preenche-se o volume restante do 

recipiente com água corrente. Seguidamente, coloca-se uma tampa de Petri sobre o copo e 

inverte-se o conjunto, devendo a placa de Petri ser preenchida com 15-20 ml de água e 

permanecer desta forma durante 24 h (figura 30). Devido ao seu hidrotropismo e 

fototropismo positivos, as larvas vão migrar e depositar-se no líquido existente na placa de 

Petri, que findas as 24 h, deve ser recolhido para um tubo de ensaio (figura 31).  

 

 

 

Os tubos podem ser conservados à temperatura de refrigeração por um período 

máximo de 4 meses. De forma a concentrar as larvas, procede-se à centrifugação dos tubos 

Figura 30: Copos de coprocultura invertidos 

sobre a placa de Petri. (original) 

Figura 31: Tubos de ensaio com líquido 

resultante da coprocultura. (original) 
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de ensaio a 1500r/min durante 3 minutos. Dependendo da concentração de larvas, deve ser 

seleccionado a quantidade de sobrenadante a manter, que poderá ser de, 1; 2,5; 5 ou 10 ml. 

Posteriormente, agita-se o tubo de forma a dispersar as larvas equitativamente pelo 

sobrenadante. Por fim, para observação microscópica, retira-se uma alíquota, com o auxílio 

de uma micropipeta, de 100 µl e coloca-se entre lâmina e lamela. O Nº de L3 obtido deve 

ser multiplicado por um número até chegar ao volume inicial onde estavam as L3. Neste 

exemplo, as L3 contadas em 100 µl devem ser multiplicadas por 100 caso o volume inicial 

fosse de 10 ml (ou seja, 10000 µl). Com esta técnica, foi possível calcular o número de 

larvas por grama de amostra (LPG) e o rendimento da coprocultura em percentagem (R%) 

(Madeira de Carvalho, 2001). 

 

𝐿𝑃𝐺 =
𝑁º 𝐿3 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑔)
                     𝑅% =

𝐿𝑃𝐺

𝑂𝑃𝐺
× 100 

 

Para identificação das larvas de 3º estádio, resultantes das coproculturas ensaiadas 

com fezes de javali, foi utilizada uma chave dicotómica de parasitas de suínos, analisando-

se a presença de bainha, o número de células intestinais e o comprimento total da larva 

(MAFF, 1986; Thienpont, Rochette & Vanparijs, 1986). 

 

5.3.5 Coprocultura com Dicromato Potássio a 2,5% 

 O objetivo da utilização de Dicromato Potássio, diluído em água destilada, é 

proporcionar a rápida esporulação de oocistos de Eimeria spp. e Cystoisospora sp. de forma 

a facilitar a identificação das espécies presentes em cada amostra fecal. O protocolo 

utilizado neste trabalho foi cedido pelo Setor de Parasitologia e Doenças Parasitárias da 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Santiago de Compostela. 

 Das várias amostras de grupo de javali da Tapada Nacional de Mafra, foram 

selecionadas seis amostras que tinham sido utilizadas nos ensaios em caixas, ou que 

apresentavam um valor elevado de OPG.  

De cada amostra retirou-se 5 g de fezes, para um recipiente de vidro, às quais se 

adicionou 40 ml de água. Seguidamente, agitou-se o recipiente de forma a desfazer as fezes 

na água, filtrou-se a suspensão, com a ajuda de um passador, e distribuiu-se 

equitativamente, por dois tubos de ensaio. Centrifugou-se a suspensão a 2000 r/min durante 

10 minutos de forma a promover a sedimentação dos oocistos. Depois, decantou-se o 

sobrenadante e preencheu-se apenas um dos tubos com solução saturada de sacarose até 

formar, no topo, um menisco convexo, onde foi colocada uma lamela (figura 32). Passados 

15 minutos, retirou-se a lamela, colocou-se sobre uma lâmina e observou-se ao 

microscópio. Caso se observasse uma grande quantidade de oocistos viáveis à flutuação, 

então seria seguro adicionar cerca de 1ml de Dicromato Potássio a 2,5% no segundo tubo. 
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Depois de se misturar e homogeneizar o sedimento no Dicromato Potássio, retirou-se a 

suspensão, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur descartável, para um poço de uma 

microplaca com 6 poços (figura 33). Cada poço correspondeu a uma amostra. 

Seguidamente, deixaram-se as coproculturas à temperatura ambiente durante 15 dias, 

sendo necessário proceder à oxigenação diária das mesmas (de uma forma muito simples, 

basta revolver a suspensão fecal com uma pipeta de Pasteur descartável).  

Findos os 15 dias, retirou-se o conteúdo de cada poço para o interior de um tubo de 

ensaio, preencheu-se o resto do volume do tubo com água e procedeu-se à lavagem de 

cada coprocultura de forma a retirar o Dicromato Potássio da suspensão fecal. Para tal, 

colocaram-se os 6 tubos na centrífuga durante 10 minutos a 2000r/min, retirou-se o 

sobrenadante e tornou-se a preencher o tubo com água. Repetiu-se este procedimento até o 

sobrenadante se apresentar límpido e translúcido. Na última decantação, adicionou-se 

solução saturada de sacarose no tubo até formar um menisco convexo no topo e colocou-se 

uma lamela sobre o menisco. Esperou-se 15 minutos para permitir a flutuação dos oocistos 

esporulados presentes no sedimento. Por fim, colocou-se a lamela sobre a lâmina e 

procedeu-se à observação microscópica.  

Neste trabalho, utilizou-se as ampliações de 400x e de 1000x. Foram consideradas as 

seguintes características e realizadas as seguintes medidas para identificação das coccídias 

do javali da TNM: tipo de cápsula (rugosa ou lisa); forma dos oocistos e dos esporocistos; 

comprimento e largura do oocisto; comprimento e largura do esporocisto; largura da cápsula 

(Carrión et al., 2010; Daugschies, Imarom, & Bollwahn, 1999). 

 

 

  

 

Figura 32: 6 tubos de ensaio com solução saturada de 

sacarose e 6 tubos de ensaio preparados para se adicionar 

o Dicromato Potássio a 2,5% (solução de coloração 

alaranjada). (original). 

Figura 33: Placa de Petri com 6 poços com 

as coproculturas. (original). 
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5.4. Ensaio em Caixas 

5.4.1 Finalidade do Ensaio 

 O objetivo deste tipo de ensaio foi avaliar o modo de ação dos fungos nematófagos 

sobre os parasitas no seu “habitat” natural. Foram realizados estudos onde se organizaram 

dois grupos de caixas: umas continham fezes com suspensão fúngica e outras tinham 

apenas fezes (controlo). Essas caixas de plástico foram colocadas no exterior, em zonas 

com vegetação, onde estariam sujeitas a variação de temperatura, humidade e 

luminosidade, durante um determinado período de tempo, dependendo do protocolo de 

ensaio definido. Depois, essas amostras fecais seriam processadas a nível de laboratório 

com técnicas coprológicas de flutuação e sedimentação, de forma a entender (comparando 

com o controlo), se houve ou não redução de OPG durante o tempo em que estiveram em 

contacto com os fungos (Malagón, 2014). A implementação de vários ensaios deste tipo 

constituiu a parte principal de investigação deste trabalho. 

5.4.2 Desenvolvimento do Ensaio: 

5.4.2.1 Ambiente natural simulado 

 No caso específico deste trabalho, não havia acesso a uma área exterior com 

vegetação onde pudessem ser colocadas as amostras. O único local disponível ao “ar livre” 

era uma varanda. Porém, esta não tinha área suficiente de chão que permitisse dispor, no 

mesmo plano, todas as caixas necessárias para o desenvolvimento do ensaio. Entendeu-se 

que o problema poderia ser contornado com o recurso a prateleiras. Assim, procurou-se 

desenvolver um “ambiente natural simulado” que consistiu na recriação das condições de 

campo numa varanda, sendo essencial que as caixas conseguissem ser alvo das variações 

atmosféricas sem estarem, no entanto, expostas diretamente à radiação solar. Adquiriram-

se tabuleiros reticuladas (figuras 34 e 35), que pudessem ser empilhadas, num sistema 

modular. Cada bandeja teve o fundo coberto por um plástico sobre o qual foi disposta uma 

camada de terra. As caixas de plástico foram, então, colocadas sobre a terra e envoltas por 

várias folhas. A presença da terra e da vegetação, não só conseguia simular o ambiente de 

pastagem, como ajudava a manter a humidade. Como as bandejas estavam empilhadas, 

não houve o risco de contacto direto da radiação UV sobre as amostras fecais e, ao mesmo 

tempo, permitia que as caixas estivessem expostas às diferenças de temperatura, chuva, 

vento e luminosidade. O único cuidado a ter prendeu-se com a necessidade de humedecer 

o interior das caixas, recorrendo a um pulverizador de água, de forma a evitar a extrema 

desidratação inevitável das amostras. 
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5.4.2.2 Organização e desenvolvimento dos ensaios 

5.4.2.2.1 Ensaio em caixas com coccídias, ovos tipo estrongilídeo e ovos 

de Fasciola hepatica dos ungulados silvestres da TNM 

 

O objetivo geral deste trabalho consistiu em entender como evoluía a ação dos fungos 

sobre os ovos de helmintes e coccídias dos ungulados silvestres, semana após semana. 

Para tal, definiu-se que os ensaios teriam a duração de 6 semanas, para que fosse possível 

abranger períodos de diferentes estações do ano num mesmo ensaio, com o objetivo de 

observar a influência das variações de temperatura e humidade sobre os fungos e as formas 

parasitárias. De uma forma geral, recolheu-se uma amostra fecal populacional grande e 

averiguou-se que parasitas albergavam e em que quantidade (OPG). Depois, dividiu-se 

essa amostra por várias caixas de plástico em que, numas era adicionada a suspensão 

fúngica (com agitação prévia da garrafa para promover a distribuição homogénea dos 

esporos pela suspensão), e noutras não (controlo). Dentro de cada caixa foram colocadas 

Figura 34: Ambiente natural simulado. 

Disposição dos tabuleiros empilhados na 

varanda. (original) 

Figura 35: Ambiente natural simulado. 

Organização do interior do tabuleiro com 12 

caixas (em cima) e com 6 caixas (em baixo). 

Nestas imagens, o tabuleiro superior que protegia 

as amostras da radiação UV, foi retirado com o 

propósito de facilitar a observação do interior do 

tabuleiro na fotografia. (original) 
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as quantidades de amostra necessárias para a realização da técnica laboratorial no futuro. 

Colocaram-se todas as caixas de plástico no ambiente natural simulado ao mesmo tempo e 

semana após semana, as amostras fecais eram analisadas no laboratório utilizando as 

técnicas coprológicas de Flutuação de Willis, Sedimentação Simples, McMaster e McMaster 

Modificado. Comparando sempre com o controlo, era possível entender a influência dos 

fungos nematófagos. Como nestes ensaios em caixas só se trabalhou com os ovos de 

parasitas, o fungo ovicida utilizado foi o da espécie Mucor circinelloides. A concentração da 

suspensão fúngica foi de 1,5x106 esporos/ml e a quantidade a adicionar à amostra fecal foi 

sempre na proporção de 1 ml para 4/5 g de fezes.  

No primeiro ensaio (que decorreu durante os meses de Janeiro a início de Março), 

definiu-se que, por técnica laboratorial, por semana, seriam necessárias 5 caixas: 3 de 

controlo e 2 onde era adicionada a suspensão fúngica. Foram realizadas 4 técnicas, porém 

3 delas (técnica coprológica combinada) podiam ser realizadas a partir na mesma amostra 

(figura 36).  

Neste primeiro ensaio, foram estudadas três espécies (gamo, veado e javali). 

Procedeu-se então à recolha, por espécie de hospedeiro, de 2 amostras de grupo com cerca 

de 500g cada. Avaliou-se, a nível laboratorial, a quantidade de OPG de ovos tipo 

estrongilídeo, ovos de Fasciola hepatica e, no caso do javali, oocistos de coccídias e 

selecionaram-se as amostras que tinham um maior valor de OPG. Por cada espécie, 

obteve-se, então, uma amostra de grupo com cerca de 500 g para ser dividida pelas várias 

caixas que seriam analisadas semanalmente (figura 37). A organização das caixas, por 

espécie e por semana, foi a seguinte: 

 

5 caixas (técnica coprológica combinada): 

  - 3 Controlos (com 4 g de amostra fecal cada) 

  - 2 Fungos (cada uma com 4 g de amostra fecal + 1 ml de suspensão fúngica) 

 

5 caixas (técnica McMaster Modificado): 

  - 3 Controlo (com 10 g de amostra fecal cada) 

  - 2 Fungos (cada uma com 10 g de amostra fecal + 2 ml de suspensão 

fúngica) 

  

Seriam, então, 10 caixas por espécie de ungulado (gamo, veado e javali), por semana, 

o que deu um total de 30 caixas a cada sete dias e 180 caixas para as seis semanas 

(figuras 38 e 39). 
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Os 500 g de amostra fecal populacional de cada espécie foram distribuídos pelas 

respetivas 60 caixas. Colocaram-se as 180 caixas no mesmo dia nas bandejas na varanda 

e, a cada semana, era analisado todo o conteúdo de 30 caixas. Assim, foi possível observar 

a evolução dos valores de OPG ao longo do tempo durante as 6 semanas. Tendo em conta 

que o peso das amostras variou de acordo com o grau de humidade, considerou-se que a 

quantidade de fezes necessária para a realização das técnicas laboratoriais era definido na 

pesagem inicial, aquando da preparação das caixas. Quaisquer variações de peso ocorridas 

durante o tempo que as fezes permaneceram na varanda não foram consideradas. Para 

cada semana, foi avaliada: 

- Taxa de redução: valor percentual que permite avaliar a variação de OPG 

entre os controlos e as amostras com fungos. Calcula-se utilizando a seguinte fórmula 

(Madeira de Carvalho, 2001): 

Gamo (1 semana): 

  - 5 caixas: técnica 

coprológica combinada. 

- 5 caixas: McMaster 

Modificado 

Veado (1 semana): 

  - 5 caixas: técnica 

coprológica combinada. 

- 5 caixas: McMaster 

Modificado 

Javali (1 semana): 

  - 5 caixas: técnica 

coprológica combinada. 

- 5 caixas: McMaster 

Modificado 

10 caixas 

(1 semana) 

10 caixas 

(1 semana) 

10 caixas 

(1 semana) 

60 caixas      

(6 semanas) 

60 caixas      

(6 semanas) 

60 caixas      

(6 semanas) 

TOTAL: 

30 caixas por semana 

180 caixas por 6 semanas 

Figura 36: Organização esquemática do trabalho desenvolvido no 1º ensaio em caixas. 

(original) 
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        %𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 =  1 −  
𝑀é𝑑𝑖𝑎  𝑂𝑃𝐺  𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎  𝑐𝑜𝑚  𝑓𝑢𝑛𝑔𝑜𝑠

𝑀é𝑑𝑖𝑎  𝑂𝑃𝐺  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜
  × 100             

 

- % de inviabilidade dos ovos observados nos controlos e nas amostras com 

fungos na técnica de Flutuação de Willis através de um método semi-quantitativo: em 100 

ovos/oocistos contados, averiguou-se quantos eram inviáveis e quantos permaneciam 

viáveis.  

Para determinar se um ovo ou oocisto é inviável, é importante verificar: a 

integridade da cápsula (se está roturada ou deformada); a existência de aderências na 

forma parasitária; a uniformidade do embrião no interior do ovo (se está alterado, destruído 

ou mesmo inexistente) (Malagón, 2014). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Realizou-se, durante os meses de Abril a Junho, um segundo ensaio de caixas muito 

semelhante ao anterior. No entanto, apresentou algumas diferenças: a única espécie 

investigada foi o javali e apenas se avaliou o efeito do fungo Mucor circinelloides em 

Figura 37: Material necessário para a preparação das caixas. 

Balança no centro com uma caixa no topo; suspensão fúngica 

na garrafa com a micropipeta do seu lado direito e amostra 

populacional de veado à direita. (original) 

Figura 38: Conjunto das 180 caixas de plástico 

antes de serem colocadas no ambiente natural 

simulado. (original). 

Espécie 

V (Veado);  

G (Gamo);  

J (Javali) 

Tipo de Técnica 

F (Flutuação) 

S (Sedimentação) 

Nº da Semana 

 

Nº da caixa 

1-3: Controlo; 4 e 5: Com fungos 

 

 

Data de início do ensaio 

 

 Constituição da caixa 

 

 
Intervalo de dias em que a 

caixa deve ser analisada 

no laboratório. 

 

 

Figura 39: Exemplo do rótulo de uma caixa. (original).  
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oocistos de coccídias dada a observação, nos ensaios prévios, de oocistos modificados, 

danificados ou destruídos por uma possível ação fúngica, situação que não vem 

referenciada na literatura. Mais uma vez, a concentração da suspensão de fungos utilizada 

foi de 1,5x106 esporos/ml. Uma vez que não se estava a pesquisar ovos de tremátodes, não 

foi necessário recorrer a técnicas de sedimentação, sendo apenas preparadas caixas com 4 

g de fezes cada para realização de técnicas de flutuação (Flutuação de Willis e McMaster). 

A distribuição das caixas para a realização da técnica foi semelhante ao estudo anterior: em 

5 caixas semanais, 3 serviram de controlo e a 2 foi adicionada a suspensão fúngica, na 

proporção de 1 ml para 4 g. Colheram-se 12 amostras fecais frescas de javali com cerca de 

300g cada uma e selecionaram-se as três em que se observou um valor maior de oocistos 

por grama de forma a prosseguir com três ensaios em caixa em simultâneo. Desenvolveu-se 

este segundo ensaio de acordo com a figura 40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tal como no primeiro estudo, neste ensaio também foi averiguado, semanalmente, a 

% de inviabilidade e a Taxa de Redução (Madeira de Carvalho, 2001; Malagón, 2014). 

5.4.2.2.2 Ensaio em caixas com ovos de Toxocara canis 

 A partir de uma amostra de fezes de cão prepararam-se 4 caixas com 4 g cada e 

foram organizadas da seguinte forma: 

 - 1 Controlo 

 - 2 com 1ml de uma suspensão com esporos de Mucor circinelloides cada. 

 - 1 com 1ml de uma suspensão com esporos de Pochonia spp.  

 A concentração das suspensões de Mucor e de Pochonia era semelhante (cerca de 

1,5x107 esporos/ml). As caixas mantiveram-se no ambiente natural simulado e foram 

analisadas com técnicas de McMaster e Flutuação de Willis após 32 dias. Tal como nos 

ensaios anteriormente descritos, foi calculada a Taxa de Redução e a % de inviabilidade 

(Madeira de Carvalho, 2001; Malagón, 2014). 

Amostra 1 

(Javali) 

5 caixas  - 1 semana: técnica 

conjunta de McMaster e 

Flutuação de Willis. 

30 caixas em 

6 semanas. 

Amostra 2 

(Javali) 

5 caixas - 1 semana: técnica 

conjunta de McMaster e 

Flutuação de Willis. 

30 caixas em 

6 semanas. 

Amostra 3 

(Javali) 

5 caixas - 1 semana: técnica 

conjunta de McMaster e 

Flutuação de Willis. 

30 caixas em 

6 semanas. 

TOTAL: 

15 caixas por 

semana 

90 caixas em 

6 semanas 

Figura 40: Organização esquemática do trabalho desenvolvido no 2º ensaio em caixas. (original) 
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5.5 Ensaio em coprocultura em copo 

Este tipo de ensaio teve, como base, a técnica laboratorial coprológica da 

Coprocultura em Copo que permite o desenvolvimento dos ovos tipo estrongilídeo em larvas 

infetantes (L3). O objetivo destes ensaios foi observar o efeito do fungo predador 

Duddingtonia flagrans em larvas de nemátodes do javali. 

 Das 12 amostras populacionais de javali colhidas da Tapada Nacional de Mafra, 

seleccionaram-se as 3 mais frescas e que tinham um maior valor de OPG de ovos tipo 

estrongilídeo viáveis. Cada uma dessas amostras representou um ensaio, prosseguindo-se 

com a sua pesagem e distribuição de forma equitativa pelos vários copos de plástico. 

Seleccionou-se o número de copos que seria considerado o grupo Controlo e a quantidade 

de copos que seria caracterizado como o grupo Fungos. Neste último, foi adicionado uma 

suspensão fúngica com esporos de D. flagrans, com uma concentração de 11500 

esporos/ml, na proporção de 1ml para 4/5g de fezes. Seguidamente, vedaram-se os copos 

com papel de alumínio perfurado, que foram colocados na estufa dispostos num tabuleiro 

coberto por água fria (tal como referido anteriormente na descrição da técnica). De forma a 

garantir o crescimento das larvas e a atuação dos fungos predadores, os copos devem 

permanecer na estufa 20-30 dias (A. Paz Silva, comunicação pessoal, Janeiro 12, 2015). Na 

tabela nº2, está estipulada a organização dos três ensaios.  

 

 

 

 

Depois de serem retiradas da estufa, as amostras são processadas de acordo com a 

técnica e segue-se a observação microscópica. Para além da identificação das larvas de 

terceiro estádio (MAFF, 1986; Thienpont et al.,1986) e da sua contagem (LPG), é necessário 

comparar o valor LPG médio dos controlos e dos copos com suspensão fúngica recorrendo 

à fórmula da Taxa de Redução (Madeira de Carvalho, 2001; Madeira de Carvalho et al., 

2007). 

 

%𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 =  1 −  
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐿𝑃𝐺 𝑐𝑜𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑜𝑠

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐿𝑃𝐺 𝑐𝑜𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜
  × 100 

 

Ensaio 
Nº total 
copos 

Nº 
copos 

Controlo 

Nº copos 
com 

Fungos 

Quantidade 
fezes por 
copo (g) 

Quantidade 
suspensão fúngica 

por copo (ml) 

Dias 
na 

Estufa 

1 9 5 4 50 10 28 

2 10 5 5 30 6 27 

3 10 5 5 25 5 27 

Tabela nº 2: Organização dos ensaios de Coprocultura em Copo. 
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5.6 Ensaio Preliminar em Placas 

Neste tipo de ensaio, procurou-se investigar o comportamento do fungo ovicida Mucor 

circinelloides em oocistos de coccídias do javali da TNM em condições laboratoriais. Este 

ensaio teve como objetivo uma abordagem qualitativa e mais uma vez foi inovador pois não 

há referências na literatura a este tipo de ação fúngica. Não foi realizada a contagem das 

formas parasitárias, nem calculada a sua Taxa de Redução ao longo do tempo. 

5.6.1 Desenvolvimento do ensaio 

 Neste ensaio, foram utilizadas 4 placas de Petri com meio agar-água 2%. A duas 

placas foi adicionado 1 ml de suspensão fúngica de M. circinelloides (com uma 

concentração de 1,5x106 esporos/ml) misturado com oocistos de Eimeria spp. e de 

Cystoisospora suis previamente isolados. As outras 2 placas serviram de controlo. 

 O protocolo para produzir o meio agar-água 2% utilizado neste trabalho foi cedido 

pelo Sector de Parasitologia e Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária 

da Universidade de Santiago de Compostela. Primeiramente, junta-se água destilada e agar 

em pó, na proporção de 1000ml para 20 g. Os restantes passos de autoclavagem e 

distribuição do meio pelas placas procede-se de acordo com as etapas descritas no Anexo 

1. Para facilitar a futura observação microscópica, com uma caneta de acetato, desenha-se 

uma quadrícula na base de cada placa (figura 41). 

 Seguidamente, é necessário proceder ao isolamento dos oocistos. A partir de 

amostras fecais de javali, efectuam-se várias flutuações de Willis em simultâneo. Para cada 

placa foram realizadas 4 flutuações. Tal como está descrito na técnica, coloca-se a lamela 

no topo do tubo de ensaio, sobre o menisco criado pela adição da solução saturada de 

sacarose, e espera-se 15 minutos para permitir que os oocistos flutuem e adiram à lamela. 

Findo esse tempo, retira-se a lamela e, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur descartável 

e água destilada, procede-se à lavagem da mesma para o interior de um tubo de ensaio 

seco, para que os oocistos sejam arrastados para o tubo. No caso deste trabalho, 

realizaram-se 16 flutuações e as respetivas lavagens das lamelas foram igualmente 

distribuídas por 4 tubos de ensaio secos (4 lamelas por tubo). Seguidamente, preencheu-se 

o resto do volume dos tubos de ensaio com água destilada e foram a centrifugar a 2000r/min 

durante 10 minutos. Depois, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur descartável, retirou-se 

todo o sobrenadante, e repetiu-se o passo anterior.  

Por fim, foi necessário saber a quantidade de oocistos de Eimeria spp. e de 

Cystoisospora suis presente em cada tubo. Para isso, após a última centrifugação, manteve-

se 1ml do sobrenadante, agitou-se o tubo para se obter uma distribuição homogénea dos 

oocistos no líquido e retirou-se uma alíquota de 50µl que se colocou entre lâmina e lamela. 

O total de oocistos foi multiplicado por 20 para ter uma aproximação do número das formas 

parasitárias por tubo, ou seja, por ml. 
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 É, então, necessário preparar as suspensões que vão ser colocadas em cada placa. 

Para isso, volta-se a preencher o volume dos tubos de ensaio com água destilada e estes 

são colocados a centrifugar. Seguidamente, mantém-se 1ml do sobrenadante em 2 tubos e, 

aos outros 2, retira-se todo o sobrenadante e acrescenta-se 1ml da suspensão fúngica. 

Finalmente, agita-se os tubos de ensaio para homogeneizar os oocistos no líquido e, com o 

auxílio de uma pipeta de Pasteur descartável, transfere-se todo o conteúdo de cada tubo de 

ensaio para as placas (figura 42). A mistura dos oocistos com a água destilada vai 

corresponder às duas placas controlo e os oocistos junto com a suspensão fúngica vão 

formar as duas placas de estudo com fungos. Num último passo, as placas são colocadas 

na estufa a 27ºC, sendo apenas retiradas nos momentos em que se procede à observação 

microscópica. Estas foram analisadas, com uma ampliação de 400x, aos 3, 8, 14, 21 e 25 

dias após a sua colocação na estufa. Na primeira análise, aos 3 dias, selecionaram-se 8 

quadrículas de cada placa de forma a ser possível visualizar sempre os mesmos campos ao 

longo do tempo. A nível de observação microscópica, analisou-se o desenvolvimento do 

micélio do fungo, a presença de oocistos viáveis e inviáveis e os tipos de atividade ovicida 

encontrados. 

 

 

 

5.7 Análise estatística 

 Os dados de estatística descritiva foram obtidos com o programa “Microsoft Excel 

2007”. Com o programa “GraphPad InStat® Version 3.1 2009”, foi realizado o teste 

Kolmogorov-Smirnov para averiguar se os valores dentro de cada grupo tinham uma 

distribuição normal e, para analisar as possíveis diferenças entre o grupo experimental e o 

grupo controlo recorreu-se ao teste paramétrico teste T para amostras independentes e o 

Figura 41: Placa com meio agar-água 

2%, rotulada e com a quadrícula 

desenhada na base. (original) 

Figura 42: Colocação, com uma pipeta de Pasteur, da 

solução composta por oocistos e suspensão fúngica na 

placa de Petri com meio agar-água 2%. (original) 
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equivalente teste não paramétrico, o teste de Mann-Whitney, quando os resultados 

apresentaram distribuição normal e não normal. As diferenças entre os grupos Fungos e 

Controlo foram consideradas estatisticamente significativas para valores de p<0,05 e 

biologicamente significativas para valores de p˂0,1 (Madeira de Carvalho, 2001; Madeira de 

Carvalho et al., 2007). 
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6. Resultados 

6.1 Helmintes 

6.1.1 Ensaio em caixas com ovos de Fasciola hepatica e de tipo Estrongilídeo 

nos ungulados da TNM 

 Para este ensaio foram preparadas 180 caixas, seguindo-se a análise laboratorial, 

com as contagens do número de OPG de todas as amostras. As amostras fecais iniciais, 

seleccionadas para o desenvolvimento do ensaio, eram muito grandes e com um valor de 

OPG bastante baixo. Ao longo das semanas, os valores mostraram-se inconstantes e as 

análises de McMaster quase sempre negativas, tanto nas caixas com suspensão fúngica, 

como nas caixas controlo. Os resultados obtidos neste ensaio, devido aos baixos valores de 

OPG observados ao longo das semanas e com Taxas de Redução frequentemente 

negativas e inconstantes foram considerados inconclusivos e pouco relevantes (tabelas 3 e 

4).  

 

Tabela 3: Resultados do ensaio em caixas com o fungo Mucor circinelloides e ovos de Fasciola hepatica de 

gamo, veado e javali. 
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Tabela 4: Resultados do ensaio em caixas com o fungo Mucor circinelloides e ovos tipo estrongilídeo de gamo, 

veado e javali. 

 

Não obstante, foi possível observar, qualitativamente, o efeito dos fungos ovicidas 

(figuras 43 a 47). É importante referir que, nas amostras da mesma semana, era possível 

observar diferentes tipos de atividade ovicida. Serão apresentadas algumas imagens que 

comprovam o efeito do fungo ovicida Mucor circinelloides sobre os ovos dos parasitas 

estudados. 

Neste trabalho, foi possível apreciar a vantagem da utilização de corantes neste tipo 

de investigação. Com a técnica de Sedimentação Simples, a deteção de ovos de F. hepatica 

é bastante fácil uma vez que o corante não penetra o ovo, sendo evidenciado sobre um 

fundo azul. Por vezes, é possível observar a adesão do fungo à cápsula, no entanto, sem se 

verificar alterações morfológicas da mesma ou do embrião, é difícil entender se a hifa ou os 

esporos já estão a atuar sobre o ovo. No entanto, na presença de um corante, torna-se mais 

fácil detetar se já existe alguma perfuração provocada pelas enzimas do fungo, pois 

consegue-se observar o corante (azul de metileno), no interior do ovo. Desta forma, é 

possível verificar facilmente se um ovo já está a sofrer os efeitos do fungo ovicida antes de 

existirem alterações morfológicas evidentes da cápsula ou do embrião, tal como se pode 

verificar na figura 43.  
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Figura 43: Evolução da ação do fungo ovicida Mucor circinelloides em ovos de Fasciola hepatica (Fh), 

visualizado com a técnica de Sedimentação Simples. A: Ovo de Fh viável. B: Ovo Fh com o fungo aderido à 

cápsula. É possível verificar o corante a começar a atravessar a cápsula, o que indica o início da perfuração da 

mesma. Efeito ovicida tipo II. C e D: Ovo com danos morfológicos na cápsula e no embrião, completamente 

preenchido pelo corante azul-de-metileno. Efeito ovicida tipo III. E: Fase de deliberação. Rotura da cápsula 

com o interior do ovo a sair para o exterior. Efeito ovicida tipo III. F: Ovo vazio, com total destruição e consumo 

do embrião e alterações bem visíveis da cápsula. Efeito ovicida tipo III. (original) 

A B C 

D 
E F 

A B C 

D E F 

Figura 44: Evolução da ação do fungo Mucor circinelloides sobre ovos de F. hepatica (Fh), visualizado 

com a técnica de McMaster Modificado. A: Ovo Fh viável. B e C: Aderência do fungo à cápsula do ovo de 

Fh. D: Hifa a perfurar a cápsula do ovo de Fh. Efeito ovicida tipo III. E e F: Aderência do fungo ao ovo de 

Fh com alterações morfológicas da cápsula e do embrião. Efeito ovicida tipo III. (original). 

D E F 

A B C 
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 É importante referir que, nas últimas semanas do estudo, constatou-se a presença 

de ovos de Fasciola hepatica inviáveis, com a presença de aderências na cápsula, nas 

amostras Controlo. 

 A ação do fungo M. circinelloides também se manifestou nos ovos tipo estrongilídeo 

(figuras 45 a 47). Foram, no entanto, raras as semanas e as amostras com suspensão 

fúngica em que fosse possível observar alterações morfológicas evidentes.  

 

 

 

 

6.1.2 Ensaio em caixas com ovos de Toxocara canis no cão 

Para a realização deste ensaio prepararam-se 4 caixas que foram analisadas 32 dias 

após a sua disposição num tabuleiro no ambiente natural simulado. A determinação do valor 

de OPG das amostras com suspensão fúngica foi comparado com o valor de OPG da 

amostra controlo, através do cálculo da Taxa de Redução (Tabela 5). 

 

 

  

Observaram-se Taxas de Redução de 61% e de 37% com a utilização de 

suspensões fúngicas com esporos de Pochonia spp. e de M. circinelloides, respetivamente.  

Amostra 
McMaster 

Flutuação de Willis 
% 

Viabilidade 
% 

Inviabilidade Nº ovos contados 
OPG Viáveis Não viáveis Total 

Controlo 1550 22 1 23 96 4 

M. circinelloides 950 9 12 21 43 57 

M. circinelloides 1000 19 14 33 58 42 

Pochonia spp. 600 13 22 35 37 63 

Média Mucor 975 14 13 27 52 48 

Taxa de Redução (Mucor) 37 % 

Taxa de Redução (Pochonia) 61 % 

Figura 45: Ovo tipo estrongilídeo 

viável com L1 no interior (à 

esquerda) e inviável (à direita), 

usando a técnica de Flutuação de 

Willis. Semana 4. (original) 

Figura 46: Ovo tipo estrongilídeo 

inviável, com aderências do fungo 

na cápsula e o embrião 

morfologicamente alterado, usando 

a técnica de Flutuação de Willis. 

Semana 4. (original) 

 

Figura 47: Ovo tipo estrongilídeo 

inviável, com aderências do fungo 

na cápsula, usando a técnica de 

Flutuação de Willis. Semana 4. 

(original) 

 

Tabela 5: Resultados do ensaio desenvolvido em ambiente natural simulado com os fungos Mucor circinelloides e Pochonia 

spp. e ovos de Toxocara canis.  
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Relativamente à percentagem de ovos inviáveis (gráfico 1), constatou-se que as 

amostras do grupo Fungos apresentaram valores superiores aos observados no Controlo. A 

inviabilidade dos ovos de T. caris no grupo de caixas com Pochonia spp. demonstrou uma 

percentagem de inviabilidade dos parasitas superior ao grupo de caixas com M. 

circinelloides.  

As alterações morfológicas, tanto na cápsula como no embrião, causadas pela ação 

destes fungos ovicidas podem ser observadas nas figuras 48 e 49. 
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Gráfico 1: Comparação das percentagens de viabilidade e inviabilidade dos ovos de T. canis observados com a 

técnica de Flutuação de Willis da amostra controlo e das amostras às quais foram adicionadas suspensão fúngica. 

Figura 48: Ovo T. canis inviável, com a cápsula 

roturada e com o embrião destruído, usando 

técnica de Futuação de Willis. Atividade ovicida 

tipo III. (original) 

Figura 49: Ovo T. canis inviável, com o 

embrião completamente consumido, usando 

técnica de Futuação de Willis. Atividade 

ovicida tipo III. (original) 
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6.1.3 Ensaio em coprocultura em copo 

 Neste ensaio os valores de OPG observados nas amostras selecionadas para o 

desenvolvimento dos ensaios foram 200, 500 e 6550 respetivamente para os ensaios 1, 2 e 

3. A nível da identificação das larvas, apenas foram observadas larvas de 

Oesophagostomum spp (figura 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida são apresentados, nas tabelas 6, 7 e 8 os resultados obtidos dos ensaios 

em coprocultura em copo I, II e III, respetivamente e a devida análise estatística (uma vez 

que os grupos apresentavam uma distribuição normal, foi realizado, nos três ensaios, o teste 

T para amostras independentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaio I Nº L3 total LPG Rendimento % 

Média Controlo 10,4 0,208 0,104 

Média Fungos 1,75 0,035 0,0175 

σ Controlo 6,95 0,14 - 

σ Fungos 0,96 0,02 - 

Erro padrão média C 3,11 0,06 - 

Erro padrão média F 0,48 0,01 - 

Taxa de redução % 83 - - 

Valor p 0,0225 - - 

Figura 50: Larva de Oesophagostomum spp. de javali. (original). 

Tabela 6: Resultados do Ensaio em coprocultura em copo I. 
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 Os três ensaios decorreram de forma muito semelhante, recorrendo aos mesmos 

procedimentos e técnica.  

 Nos dois primeiros ensaios, registou-se Taxa de Redução no valor de 83%. Já o 

Ensaio III, diferiu bastante, apresentado apenas uma redução de 53%. Com o teste T para 

amostras independentes, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos Controlo e Fungos, com valores de p=0,0225 e p=0,0170 para os Ensaios I e II, 

respetivamente. Relativamente ao Ensaio III, foi observada, entre os dois grupos, uma 

diferença que se pode considerar biologicamente significativa (p≤0,1). 

Ensaio II Nº L3 total LPG Rendimento % 

Média controlo 263,60 8,79 1,76 

Média fungos 44,40 1,48 0,30 

σ Controlo 188,43 6,28 - 

σ Fungos 36,40 1,21 - 

Erro padrão média C 84,27 2,81 - 

Erro padrão média F 16,28 0,54 - 

Taxa de Redução % 83 - - 

Valor p 0,0170 - - 

Ensaio III Nº L3 total LPG Rendimento % 

Média controlo 614,00 24,56 4,91 

Média fungos 286,40 11,46 2,29 

σ Controlo 446,80 17,87 - 

σ Fungos 188,48 7,54 - 

Erro padrão média C 199,81 7,99 - 

Erro padrão média F 84,29 3,37 - 

Taxa de Redução % 53 - - 

Valor p 0,0847 - - 

Tabela 7: Resultados do Ensaio de coprocultura em copo II. 

Tabela 8: Resultados do Ensaio de coprocultura em copo III. 
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6.2 Coccídias 

6.2.1 Coprocultura com Dicromato Potássio a 2,5% 

 As espécies de coccídias encontradas nas fezes de javali da Tapada Nacional de 

Mafra foram (da maior para a menor prevalência): Eimeria scabra (figura 51), E. debliecki 

(figura 52), E. suis (figura 53), E. porci (figura 54), E. perminuta (figura 55) e Cystoisospora 

suis (figura 56). Na tabela 9 encontram-se os valores das dimensões dos oocistos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 51: Oocisto esporulado de Eimeria 

scabra. (original) 

Figura 52: Oocisto esporulado de Eimeria 

debliecki. (original). 

Figura 53: Oocisto esporulado de 

Eimeria suis. (original). 

Figura 54: Oocisto esporulado de 

Eimeria porci. (original) 

Figura 55: Oocisto esporulado de Eimeria perminuta (à 

esquerda) e de E. scabra (à direita). (original). 

Figura 56: Oocisto esporulado de Cystoisospora 

suis (à esquerda) e de E. debliecki (à direita). 

(original) 
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6.2.2 Ensaio Preliminar em Placas 

 Para este ensaio isolaram-se oocistos de coccídeas do javali da TNM e prepararam-

se quatro placas que se mantiveram numa estufa a 27ºC durante 25 dias. 

 Na primeira visualização, aos três dias, constatou-se que, em todas as placas, 

existiam oocistos esporulados e não esporulados (figura 57). Nas placas Fungo, 

observaram-se esporos isolados e, em algumas zonas, o início do desenvolvimento do 

micélio em redor de oocistos viáveis. Relativamente à interação do fungo ovicida com o 

parasita, verificou-se o contacto e a adesão de esporos à parede do oocisto (figura 58). Não 

se observaram alterações morfológicas das paredes porém, identificou-se um oocisto já 

inviabilizado com os esporocistos destruídos (figura 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies 

Oocisto Esporocisto 
Espessura da Cápsula 

(Média) (µm) 
Prevalência 

(%) Dimensões 
(µm) 

Dimensões 
Médias (µm) 

Dimensões 
(µm) 

Dimensões 
Médias (µm) 

E. scabra 25-33x15-22,5 28,62x19,12 12,5-17,5x5-9 14,93x6,07 2,14 38,75 

E. porci 24-26x14-19 25x15,83 7-12x6 9,33x6 1,25 4 

E. debliecki 18-22,5x12-18 20,52x15,49 7-15x4-7,8 11,93x5,28 1,48 29 

E. suis 15-20x12x16 18,86x14,04 5-9x5-7 7,42x5,20 1,33 27,75 

E. perminuta 12x12 - 7x4 - 1,5 0,25 

C. suis 20x18 - 11x10 - 1 0,25 

Tabela 9: Dimensões dos oocistos das espécies de coccídias encontradas no javali da Tapada Nacional de Mafra. 

Figura 57: Oocisto de Eimeria sp. não esporulado (à esquerda) e oocisto de Eimeria  sp. esporulado (à direita). 

Placa Controlo, aos 3 dias. (original) 

 

Figura 58: Fase de contacto entre o fungo ovicida e um 

oocisto não esporulado de Eimeria sp. Placa Fungos, 

aos 3 dias. (original) 

 

Figura 59: Oocisto com alterações morfológicas evidentes 

dos esporocistos. Efeito ovicida tipo II. Placa Fungos, aos 3 

dias. (original). 
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Na segunda e terceira visualizações (aos 8 e 14 dias), observaram-se alterações 

semelhantes nos oocistos. A nível das placas controlo, continuou a verificar-se a viabilidade 

de oocistos, agora todos esporulados (figura 60). Nas placas Fungos, observou-se um maior 

desenvolvimento do micélio em várias zonas do agar em torno de oocistos viáveis (figura 

64). Para além da adesão de esporos à parede (figura 61), também se verificou a presença 

de vários oocistos inviabilizados com a parede perfurada, o embrião destruído e a presença 

de esporos do fungo no seu interior (figura 62 a 67). Constatou-se, então, que a partir dos 8 

dias, é possível observar alterações morfológicas do parasita, compatíveis com atividade 

ovicida do tipo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Oocisto de Eimeria sp. esporulado viável (à 

esquerda) e oocisto de Eimeria sp. inviável, com a parede 

roturada e o interior completamente destruído (à direita). 

Atividade ovicida tipo III. Placa Fungos, aos 8 dias. (original). 

 

Figura 60: Oocistos de Eimeria sp. esporulados 

viáveis. Placa Controlo, aos 8 dias. (original). 

 

Figura 61: Oocisto de Eimeria sp. esporulado 

com esporos de fungo aderidos à parede. Placa 

Fungos, aos 8 dias. (original) 

 

Figura 63: Oocisto de Eimeria sp. não 

esporulado com alterações morfológicas do 

embrião. Placa Fungos, aos 14 dias. (original). 

 

Figura 64: Micélio desenvolvido com um oocisto de Eimeria sp. esporulado viável à direita. Placa Fungos, aos 14 dias. (original). 
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Na quarta e quinta visualizações (aos 21 e 25 dias) verificou-se, nas placas Controlo, a 

presença de oocistos esporulados viáveis e o início da degradação de alguns oocistos 

(figura 65). Nas placas Fungo, para além do micélio desenvolvido e das alterações 

morfológicas já anotadas anteriormente (figuras 66 e 67), constatou-se a presença de 

oocistos vazios com os esporocistos e esporozoítos totalmente consumidos, observando-se 

apenas a parede (figura 68).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Oocisto de Eimeria sp. inviável com o 

interior completamente consumido e substituído 

por esporos do fungo (em baixo). Atividade 

ovicida tipo III. Placa Fungos, aos 25 dias. 

(original). 

Figura 68: Oocisto de Eimeria sp. vazio, com o 

interior completamente consumido, restando 

apenas a parede deformada. Atividade ovicida 

tipo III. Placa Fungos, aos 21 dias. (original). 

Figura 65: Oocistos esporulados de Eimeria sp. A partir da 

esquerda: 2º e 4º oocistos evidenciam já as paredes 

irregulares. Placa Controlo, aos 21 dias. (original) 

Figura 66: Oocisto de Eimeria sp. inviável com a hifa 

do micélio a penetrar a parede. Atividade ovicida tipo 

III. Placa Controlo, aos 21 dias. (original). 



68 
 

Com a notória deterioração das placas (desidratação do agar) e a observação de 

oocistos degradados nos controlos, decidiu-se terminar o ensaio aos 25 dias. 

 É importante referir que, em todas as visualizações, observaram-se sempre oocistos 

viáveis, sem qualquer tipo de alterações morfológicas, em todas as placas. 

 

6.2.3 Ensaio em caixas com oocistos de Coccídias do Javali da Tapada 

Nacional de Mafra 

 

 Este ensaio teve como objetivo investigar a interação do fungo ovicida Mucor 

circinelloides com os oocistos de coccídias do javali da TNM no meio ambiente. Para o 

efeito, criou-se um grupo Controlo e um grupo Fungos, onde foi adicionada uma suspensão 

fúngica com esporos de Mucor circinelloides, tal como referido no ponto 4.2.2 do capítulo 

Material e Métodos. Para a análise estatística, realizaram-se os testes estatísticos de Mann-

Whitney para quando os valores não apresentavam uma distribuição normal e o teste T para 

amostras independentes para quando os valores tinham uma distribuição normal. 

 Foram realizados 4 ensaios: um durante o inverno e os restantes três 

implementaram-se em simultâneo durante o final da primavera e início do verão. Como 

todos os ensaios foram feitos em condições semelhantes (com a duração de 6 semanas, 

com o mesmo número de caixas, quantidade de amostra e de suspensão fúngica), os dados 

foram analisados como se se tratasse de um só ensaio.  

 No entanto, tendo em conta que os ensaios decorreram no exterior, sujeitando as 

caixas às diferenças de temperatura e de humidade que decorrem naturalmente com a 

mudança de estação, também foram analisados os dados resultantes dos três ensaios de 

primavera-verão separadamente do ensaio de inverno. Desta forma será possível averiguar 

até que ponto a estação do ano em questão terá influência na maneira como os fungos e os 

oocistos interagem uns com os outros quando sujeitos a condições ambientais diferentes. 
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Ensaio como um todo: no cômputo geral da experiência verificamos que nas primeiras 3 

semanas há menores valores de oocistos por grama (OoPG) para o Grupo Fungos em 

relação ao grupo Controlo, invertendo-se a situação na 4ª e 5ª semana de ensaios. Na 6ª e 

última semana de ensaios o grupo Fungos voltou a mostrar OoPG mais baixo que o 

Controlo (Tabela 10 e Gráfico 2) .  

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao cálculo das Taxas de Redução, observa-se que estas têm tendência 

para diminuir ao longo do tempo. O valor mais elevado corresponde ao da 1ª semana, sendo 

que este se mantém relativamente estável (entre 49% a 66%) durante as primeiras 3 

semanas. A partir da 4ª semana, ocorre uma diminuição acentuada da TR, atingindo valores 

negativos, tornando-se bastante irregular a partir deste momento (-26% a 26%). As 

diferenças entre os grupos Controlo e Fungos ao longo do tempo apresentam valores 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

Ta
xa

 d
e

 R
e

d
u

çã
o

 (
%

)

Semanas

Ensaio como um todo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Média Controlo (OoPG) 20831 4417 5048 4492 2419 3250 

Média Fungos (OoPG) 7054 1968 2566 5669 3125 2400 

σ Controlo 28539,44 4304,29 4214,66 4497,89 2124,89 4104,37 

σ Fungos 6870,94 1323,34 6768,92 6768,92 2978,24 2742,26 

Erro padrão média C 6726,81 878,61 860,31 918,13 433,74 967,41 

Erro padrão média F 1983,47 353,68 1692,23 1692,23 795,97 867,18 

Taxa de Redução (%) 66 55 49 -26 -29 26 

Valor de p 0,0792 0,0359 0,0025 0,1503 0,4339 0,2215 

Tabela 10: Resultados do ensaio em caixas, considerando os 4 ensaios como um todo. 

Gráfico 2: Variação das Taxas de Redução (%) ao longo das seis semanas, considerando os 4 ensaios 

como um todo. 
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biologicamente significativos (p=0,0792) na 1ª semana e valores estatisticamente 

significativos (p=0,0359 e p=0,0025) nas 2ª e 3ª semanas. 

 

Ensaio de primavera-verão: em termos globais observaram-se menores valores de OoPG no 

grupo fungos em relação ao grupo Controlo entre a 1ª e a 4ª semana do ensaio. Na 5ª e 6ª 

semana esta situação inverteu-se (Tabela 11 e Gráficos 3 e 4). 

 

 

 

Ensaio Verão Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Média Controlo (OoPG) 20831 4906 5594 4447 1428 667 

Média Fungos (OoPG) 7054 1910 2688 3538 2935 358 

σ Controlo 28539,44 4880,33 4694,71 5228,22 1089,96 608,40 

σ Fungos 6870,94 2097,19 1374,46 6254,68 3504,05 439,79 

Erro padrão média C 6726,81 1150,30 1106,55 1232,30 256,91 175,63 

Erro padrão média F 1983,47 663,19 396,77 1805,57 1108,08 179,54 

Taxa de Redução (%) 66 61 52 20 -106 46 

Valor p 0,0792 0,0276 0,0059 0,0118 0,0501 0,0800 
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Tabela 11: Resultados dos ensaios em caixas de primavera-verão. 

Gráfico 3: Variação das Taxas de Redução (%) ao longo das seis semanas, dos ensaios em caixas de 

primavera-verão. 
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Ensaio inverno: A análise dos dados permite verificar que, com excepção da 4ª 

semana de ensaio, todas as restantes mostraram valores mais baixos de OoPG no grupo 

Fungos do que no grupo Controlo (Tabela 12 e Gráficos 5 e 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Ensaio Inverno Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Média Controlo (OoPG) 2950 3408 4625 5392 8417 

Média Fungos (OoPG) 2113 2200 12063 3600 5463 

σ Controlo 895,54 1572,71 312,65 1609,17 2900,29 

σ Fungos 622,33 1261,61 3601,71 1086,28 1181,37 

Erro padrão média C 365,60 642,06 127,64 656,94 1184,04 

Erro padrão média F 311,16 630,81 1800,85 543,14 590,68 

Taxa de Redução (%) 28 35 -161 33 35 

Valor de p 0,1198 0,1184 0,0004 0,0446 0,0467 

Gráfico 4: Variação das % de Inviabilidade dos oocistos do grupo Controlo e do grupo Fungos ao longo das 

seis semanas, dos ensaios em caixas de primavera-verão. 

Tabela 12: Resultados do ensaio em caixas de inverno. 

Gráfico 5: Variação das Taxas de Redução (%) ao longo das seis semanas, do ensaio em caixas de inverno. 
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A variação das Taxas de Redução do ensaio primavera-verão é semelhante à 

observada quando considerado o ensaio como um todo (tabela 10 e gráfico 2). Tal seria de 

esperar uma vez que, dos 4 ensaios realizados, 3 foram implementados no verão. O valor 

mais elevado da TR % ocorre na 1ª Semana (66%), mantendo-se relativamente estável até 

à 3ª semana (52% a 66%), verificando-se uma redução acentuada à 4ª semana (mas ainda 

com um valor positivo). A partir desta semana, os valores da Taxa de Redução tornam-se 

inconstantes, assumindo valores negativos na 5ª semana (tabela 11 e gráfico 3).  

 Observando o valor percentual de inviabilidade dos oocistos, verifica-se que este 

aumenta ao longo do tempo, tanto no grupo Fungos, como no Controlo. Porém, até à quarta 

semana, este valor é sempre mais elevado no grupo Fungos. Nas 4ª, 5ª e 6ª semanas, 

constata-se que a inviabilidade dos oocistos nos dois grupos é praticamente igual, atingindo, 

no final do ensaio, os 100% (gráfico 4).  

 O momento em que o valor da Taxa de Redução sofre uma diminuição acentuada, 

corresponde ao momento em que a percentagem de inviabilidade do grupo Controlo cruza 

com a do grupo Fungos (gráfico 4). 

 Relativamente às diferenças encontradas entre os dois grupos, observaram-se 

valores biologicamente significativos, com p=0,0792, p=0,0501 e p=0,0800 nas 1ª, 5ª e 6ª 

semanas, respetivamente e anotaram-se valores estatisticamente significativos com 

p=0,0276, p=0,0059 e p=0,0118, nas 2ª, 3ª e 4ª semanas, respetivamente. 

 Relativamente ao ensaio decorrido no Inverno, constataram-se algumas diferenças 

quando comparado com o implementado na primavera-verão. O ensaio também decorreu 

durante seis semanas, porém, devido a condicionalismos experimentais (dado que 

inicialmente o trabalho estava focado em ovos tipo estrongilídeo e de Fasciola hepatica), as 

contagens de oocistos de coccídias começaram a ser realizadas a partir da 2ª semana e 

Gráfico 6: Variação das % de Inviabilidade dos oocistos do grupo Controlo e do grupo Fungos ao longo das 

últimas duas semanas, do ensaio em caixas de inverno. 
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apenas se averiguou a percentagem de inviabilidade nas últimas duas semanas. Não 

obstante, é possível observar algumas diferenças entre os dois ensaios: exceptuando o 

valor relativo à 4ª semana, a Taxa de Redução, tendencialmente, não diminui, 

permanecendo estável, variando entre 28% e 35%; a TR% nunca atinge valores tão 

elevados como os do ensaio primavera-verão (tabela 12 e gráfico 5); relativamente à % de 

inviabilidade, o grupo Controlo apresenta percentagens inferiores aos do grupo Fungos, 

nunca mostrando valores superiores a 64% (gráfico 6). No entanto, em ambos os ensaios 

(primavera-verão e inverno), constatou-se que foi atingido o valor da Taxa de Redução 

máximo muito rapidamente (praticamente no espaço de uma semana), havendo a tendência 

para a manutenção desse valor nas primeiras 3 semanas. 

 Relativamente às diferenças entre os grupos Controlo e Fungos do ensaio Inverno, 

apenas foram verificados valores de p estatisticamente significativos nas últimas 3 semanas 

(p=0,0004, p=0,0446 e p=0,0467 para as 4ª, 5ª e 6ª semanas, respetivamente). Tal facto 

pode dever-se ao pequeno tamanho da amostra e consequente diminuição da sensibilidade 

da análise estatística com o teste T para amostras independentes e com o teste de 

MannWhitney. 

Os aspectos microscópicos relacionados com a inviabilidade dos oocistos após 

ataque fúngico nos ensaios de inverno e primavera-verão podem ser constatados nas 

Figuras 69 a 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Oocistos de Eimeria sp. não esporulados 

viáveis (em cima) e oocisto inviável de Eimeria sp. 

com alterações morfológicas da parede e 

colonização do seu interior por hifas (em baixo). 

Ensaio inverno. Método de Flutuação de Willis. 

(original). 

Figura 70: Oocisto inviável com alterações 

morfológicas da parede e colonização do seu 

interior por hifas e esporos. Ensaio inverno. Método 

de Flutuação de Willis (original) 
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Figura 71: Oocisto inviável de Eimeria sp. com a 

parede roturada e colonização do seu interior por 

hifas. Ensaio inverno. Método de Flutuação de 

Willis (original) 

Figura 72: Oocisto inviável de Eimeria sp. com 

a parede roturada e alterações morfológicas do 

embrião. Ensaio primavera-verão. Método de 

Flutuação de Willis (original).   

Figura 73: Oocisto não esporulado viável de Eimeria sp. (à 

esquerda) e oocisto inviável, de Eimeria sp. com a parede 

irregular e o interior destruído (à direita). Ensaio primavera-

verão. Método de Flutuação de Willis. (original). 
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7. Discussão  

7.1 Helmintes 

 

 Já foi comprovada, em estudos in vivo, a eficácia conjunta dos fungos Duddingtonia 

flagrans e Mucor circinelloides na destruição de larvas e ovos de helmintes de ungulados 

silvestres. Nestes trabalhos, foi possível verificar uma grande redução do número de OPG 

nas fezes (de 1500 OPG para 50-200 OPG) e uma manutenção desse mesmo valor 

reduzido por períodos de 11 a 16 meses (Cazapal-Monteiro, 2014; Riádigos, 2014). Porém, 

no ensaio em caixas com ovos de Fasciola hepatica e de tipo estrongilídeo, do presente 

estudo, não foi possível observar o efeito do fungo Mucor circinelloides em termos 

quantitativos, pois, ao longo das semanas, as contagens de OPG na técnica de McMaster 

foram quase sempre baixas e, algumas vezes, negativas, tanto para o grupo Controlo como 

para o grupo Fungos. Para além disso, os valores das Taxas de Redução mostraram-se 

inconstantes, apresentando, muitas vezes, valores negativos. Estes resultados deveram-se 

a várias causas:  

 - As amostras iniciais seleccionadas para distribuir pelas caixas tinham um valor de 

OPG fraco (≤100 OPG), para os dois tipos de ovos investigados. Para além disso, foi colhida 

uma amostra muito grande (cerca de 500g), o que dificulta uma boa homogeneização dos 

ovos na matéria fecal.  

- A utilização de fungos ovicidas em ovos de tipo estrongilídeo apresenta limitações. 

Como o ovo se desenvolve muito rapidamente em larva, o fungo pode não ter tempo para 

atuar sobre o ovo (Veríssimo, 2008).  

 - Outra situação possível: durante os meses de inverno (altura em que foi realizado o 

ensaio com helmintes), as temperaturas atingiram valores inferiores ou próximos do limite 

mínimo ideal para o desenvolvimento da larva (10-14ºC) (Neves, 2013). Nestas condições, o 

desenvolvimento da larva pode ser mais lento, permitindo a atuação do fungo sobre o ovo. 

Desta forma, nas contagens de OPG na técnica de McMaster, observa-se: em amostras 

Controlo os ovos desaparecem porque já ocorreu a eclosão e a larva está formada; em 

amostras com o fungo ovicida presente, os ovos mantêm-se visíveis com um aspeto 

inviável, se tiver ocorrido atividade ovicida de tipos II e III, ou com um aspeto ainda viável, 

caso se tenha dado apenas o bloqueio do desenvolvimento da larva (efeito ovicida tipo I) 

(Lýsek et al., 1982). Sendo assim, é possível obter Taxas de Redução negativas, uma vez 

que o grupo Controlo apresenta um valor de OPG inferior ao do grupo com suspensão 

fúngica. 

 - Finalmente, tendo em conta que se observaram alguns ovos inviáveis nos grupos 

Controlo, surge a hipótese da presença de fungos ovicidas no solo da Tapada Nacional de 

Mafra. Havendo degradação do grupo controlo por fungos nematocidas, torna-se difícil 
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observar a diferença entre os dois grupos quando se está a trabalhar com amostras com um 

valor de OPG muito reduzido. 

 

 Com o ensaio em caixas com ovos de Toxocara canis, testou-se o efeito ovicida dos 

fungos Mucor circinelloides e Pochonia spp. no meio ambiente, verificando-se, 

respetivamente, Taxas de Redução de 37% e de 61%. Relativamente às percentagens de 

inviabilidade, observou-se que os ovos sujeitos à ação de Pochonia spp. atingiram um valor 

de 63%, os que estiveram em contacto com o fungo Mucor circinelloides mostraram um 

valor de 48% e os do grupo controlo apenas apresentaram 4% de inviabilidade. Sabendo 

que foram utilizadas suspensões fúngicas com uma concentração de esporos semelhantes 

de ambos os fungos (cerca de 1,5×107), é manifesto que o fungo Pochonia spp. tem uma 

atividade ovicida superior ao fungo M. circinelloides. A mesma diferença na eficácia destes 

dois fungos foi observada num outro estudo, também realizado no meio ambiente, mas com 

ovos de Toxascaris leonina, onde se resgistou uma TR% de 67% para M. circinelloides e de 

81% para Pochonia spp. Ainda neste estudo, observou-se uma TR% de 53% também num 

ensaio de caixas no meio ambiente, com ovos de Toxocara canis e o fungo M. circinelloides, 

(Malagón, 2014), atingindo um valor superior ao observado nos resultados anotados por 

nós. Neste tipo de ensaios, em meio ambiente, existem imensas variáveis que influenciam a 

sobrevivência e crescimento tanto dos parasitas como dos fungos (diferenças de 

temperatura, humidade, luminosidade, etc), que podem justificar as disparidades 

encontradas nos resultados entre estudos. Não obstante, nas amostras onde foi 

acrescentada suspensão fúngica, quando comparadas com o controlo, foi sempre 

observada redução das formas parasitárias e um aumento da inviabilidade dos ovos.  

 

 No estudo em coprocultura em copo com larvas de Oesophagostomum spp. de 

javali, foi observada uma eficácia elevada do efeito nematocida do fungo D. flagrans, 

observando-se TR% de 83% nos ensaios I e II (com uma diferença entre grupos 

estatisticamente significativa), e uma Taxa de Redução de 53% no terceiro. Os ensaios 

diferiram entre eles relativamente à quantidade de amostra em cada copo e número de OPG 

de ovos tipo estrongilídeo da amostra inicial. O número de dias que os copos permaneceram 

no interior da estufa variou entre 27 (Ensaios II e III) e 28 dias (Ensaio I). Relativamente às 

diferenças encontradas entre o grupo Controlo e o grupo Fungos, foi calculada a Taxa de 

Redução para cada ensaio e o Rendimento da Coprocultura médio para os dois grupos. Em 

todos os ensaios verificou-se que o Rendimento médio das coproculturas (RMC) com 

suspensão fúngica foi sempre inferior ao RMC dos Controlos.  

Na preparação dos ensaios, a principal discrepância anotada foi o número de OPG 

da amostra fecal colocada nos copos. Nos ensaios I e II, os valores de OPG eram 

relativamente próximos (200 e 500 respetivamente). Já no ensaio III, houve uma maior 
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disparidade, registando-se 6550 OPG na amostra fecal. Está descrito que, quanto maior a 

quantidade de larvas, maior e mais rápido é o crescimento do fungo predador (Monoson, 

1968). No entanto, neste caso, não foi observada uma maior TR% na presença de uma 

quantidade de larvas muito superior. Sugere-se a hipótese, de que, apesar do fungo ter um 

crescimento mais rápido na presença de um maior número de larvas, a quantidade desta 

forma parasitária era tão elevada que, com a mesma quantidade de esporos do fungo 

adicionado, em proporção, não foi possível eliminar uma percentagem igual ou superior ao 

dos dois primeiros ensaios que tinham um valor de LPG muito menor.  

 A eficácia do fungo D. flagrans em larvas de Oesophagostomum dentatum já foi 

provada num estudo anterior, em 1996, onde o fungo foi administrado por via oral aos 

suínos, sendo depois avaliada, a nível de matadouro, a presença de nemátodes na forma 

adulta. Comparando com os animais que não ingeriram o fungo, registou-se uma redução 

de 86,6% (Nansen et al., 1996). Os resultados obtidos nos ensaios I e II (83%) são muito 

semelhantes aos registados neste estudo em 1996. Noutro trabalho, realizado in vitro, com 

larvas de Oesophagostomum spp. e o fungo D. flagrans foram observadas reduções que 

variaram entre 59,6% e 82,7% (Ferreira et al., 2011). Os resultados obtidos nos três ensaios 

desenvolvidos no presente trabalho são muito próximos dos valores do estudo de Ferreira et 

al (2011). Os nossos resultados apresentam valores superiores quando comparados com os 

resultados obtidos anteriormente em Portugal que avaliaram a acção de Duddingtonia 

flagrans em culturas de L3 de estrongilídeos de equídeos, o que demonstra o elevado 

potencial deste fungo para o controlo de nemátodes gastrointestinais do javali (Madeira de 

Carvalho, 2001; Madeira de Carvalho et al, 2007).   

7.2 Coccídias 

 

 Neste trabalho, para além do estudo com o fungo ovicida Mucor circinelloides, 

também se procedeu à identificação das espécies de coccídias presentes no javali da 

Tapada Nacional de Mafra e registaram-se as seguintes espécies: Eimeria scabra (38,75%), 

E. debliecki (29%), E. suis (27,75%), E. porci (4%), E. perminuta (0,25%) e Cystoisospora 

suis (0,25%). Em estudos anteriores registaram-se, em javali, algumas das espécies 

encontradas no presente trabalho. Na Polónia, foram identificadas E. debliecki, E. suis, E. 

perminuta e E. scabra no javali, cuja presença também foi anotada na TNM (Balicka-Ramisz 

et al., 2000). No Brasil, em 2003, verificou-se a existência das espécies E. scabra e E. 

debliecki, com 31,9% de prevalência, consistindo no valor mais elevado registado nessa 

investigação. Cystoisospora suis e E. scrofae tiveram a prevalência mais baixa, sendo ainda 

anotada a presença de E. perminuta e E. polita (Mundim et al., 2004). Neste trabalho, não 

foram encontradas as espécies E. polita e E. scrofae. A espécie E. perminuta também foi 

encontrada na TNM, no entanto, não apresentou uma prevalência tão alta como no estudo 
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realizado no Brasil. Por outro lado, encontram-se algumas semelhanças entre o trabalho de 

Mundim et al (2004) e o presente estudo. Também foram anotadas, com maior prevalência, 

as espécies E. scabra e E. debliecki (com valores percentuais semelhantes ao do estudo de 

Mundim et al (2004) e verificou-se, com Cystoisospora suis, uma das menores prevalências 

registadas na Tapada Nacional de Mafra. Num trabalho mais recente, na Hungria, 

contrariamente ao que foi observado na TNM, foi registada, no javali, a espécie E. perminuta 

como a mais prevalente. Porém, das quatro espécies identificadas por Lajos et al (2013), foi 

observada a presença de três no javali da TNM (E. perminuta, E. debliecki e E. scabra). 

 

 Foram realizados vários estudos in vitro com fungos ovicidas e ovos de helmintes 

(Araujo et al., 2009), no entanto, no campo das coccídias este é o primeiro trabalho que 

aborda o controlo biológico por fungos em oocistos de coccídias. Relativamente ao estudo 

do efeito ovicida do fungo Mucor circinelloides sobre os oocistos de coccídias do javali da 

Tapada Nacional de Mafra, foram conduzidos dois tipos de ensaios em simultâneo: em 

placa (em condições laboratoriais) e em caixas (desenvolvido no meio ambiente). Em ambos 

os tipos de ensaios foi observado e demonstrado que o fungo M. circinelloides consegue 

inviabilizar e reduzir a presença de oocistos de coccídias nas fezes contaminadas no meio 

ambiente. O ensaio em caixas, em termos práticos, decorreu como se a pastagem tivesse 

sido contaminada uma única vez, observando-se a evolução, durante as seis semanas, da 

interação entre os oocistos, os fungos e o meio ambiente. De uma forma geral, foi 

observada uma diminuição da Taxa de Redução e um aumento da inviabilidade dos oocistos 

ao longo do tempo do ensaio, tanto nas caixas com suspensão fúngica como nas caixas 

Controlo. Tendo em conta a fórmula de cálculo do valor da TR%, existem apenas dois 

motivos para que este valor diminua ao longo do tempo: ou ocorre um aumento dos 

parasitas nas amostras que continham os esporos do fungo ovicida; ou verifica-se 

diminuição dos oocistos encontrados nos controlos, juntamente com a destruição do fungo 

ovicida no grupo Fungos. Dada a maneira como foi conduzido este estudo, a primeira 

hipótese é impossível, uma vez que não foram adicionados parasitas às amostras fecais 

após a sua colocação nas caixas. Resta, então, considerar a hipótese de que o valor de 

OoPG dos controlos estivesse a diminuir, principalmente porque foi verificado que, a partir 

de certo ponto, a velocidade de degradação dos oocistos de ambos os grupos tornou-se 

igual. Coloca-se a hipótese de que possam existir fungos ovicidas no solo que estejam a 

influenciar o valor de OoPG dos controlos. No entanto, no estudo realizado no inverno, não 

se observou uma degradação tão rápida dos oocistos durante as seis semanas. Tendo em 

conta que a inviabilidade observada nos grupos Controlo aumentou, chegando a atingir os 

100%, e que tais valores não foram observados no inverno, surge a hipótese de que um 

terceiro fator, para além do fungo ovicida, tem que estar a atuar nas amostras. No ensaio 

que decorreu durante a primavera-verão, as amostras estiveram sujeitas a temperaturas 
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elevadas e, apesar da pulverização frequente das caixas e do meio envolvente, foi 

impossível combater a forte desidratação observada nas fezes em estudo. Torna-se clara a 

importância de entender como é que as altas temperaturas e a diminuição gradual da 

humidade relativa das fezes podem influenciar a sobrevivência dos oocistos das coccídias 

ao longo do tempo, assim como a ação dos próprios fungos. 

 A sobrevivência dos oocistos num determinado ambiente depende de três fatores 

importantes: temperatura, humidade e fácil acesso ao oxigénio. Tendo em conta que estes 

fatores variam ao longo do ano, a sobrevivência dos oocistos vai diferir nas diferentes 

estações (Oluwadare, 2004). Neste trabalho, o acesso ao oxigénio não foi um fator a 

considerar, uma vez que as caixas estiveram abertas no exterior. Serão exploradas as 

variações de temperatura e humidade como fatores que potencialmente influenciaram a 

sobrevivência e viabilidade dos oocistos e do fungo das amostras fecais do presente estudo.  

A falta de humidade demonstrou ser capaz de danificar a parede do oocisto 

(Oluwadare, 2004). Já foram desenvolvidos alguns estudos que procuraram entender qual a 

melhor forma de controlar surtos de coccidiose no maneio da produção de aves, através do 

controlo da temperatura e da humidade do solo. Foi observado que, se as condições do solo 

incluírem uma temperatura de 25-28ºC e uma humidade que varie entre 31-62%, a 

esporulação dos oocistos ocorre rapidamente porém, começam a deteriorar-se passadas 24 

horas. Ao fim de 5 dias a maior parte dos oocistos encontram-se desintegrados no entanto, 

até aos 23 dias, ainda existem oocistos viáveis capazes de infetar novos animais. Ao fim de 

54 dias ainda se detetaram alguns oocistos íntegros, porém num valor muito reduzido 

(Williams, 1995). Estes aspetos também foram investigados numa exploração de perus, num 

estudo que incluiu quatro grupos de animais artificialmente infetados com a espécie Eimeria 

adenoeides: dois tinham o chão aquecido e outros dois tinham o solo à temperatura 

ambiente. Também foi avaliada a humidade através da adição de água a um dos grupos 

com o chão aquecido e a um dos grupos com o solo à temperatura ambiente. Observou-se 

que a combinação do chão aquecido e a não adição de água foi a que conduziu a uma 

maior redução dos oocistos das coccídias no solo por dessecação (El-Wahab et al., 2013). 

Também foi investigada a resistência de oocistos Eimeria bovis no meio ambiente no clima 

temperado do norte da Europa. Concluiu-se que ocorre redução e inviabilização de oocistos 

na presença de temperaturas muito baixas ou muito altas e quando a humidade relativa 

baixa (33ºC foi anotada como a temperatura máxima dos meses de verão testados) (Lassen, 

Lepik & Bangoura, 2013). No decorrer de outra investigação com oocistos de Eimeria bovis, 

E. ellipsoidalis e E. zuernii, observou-se a forte redução da forma parasitária no solo em 

condições ambientais de altas temperaturas (o solo chegou a atingir 48ºC) e níveis de 

humidade relativa muito baixos. Nestas condições extremamente desfavoráveis para a 

sobrevivência do parasita, o número de oocistos nas fezes no solo teve uma redução de 



80 
 

50% em 24 horas, de 98% em 48 horas e tornaram-se indetetáveis após 72 horas (Parker & 

Jones, 1990). 

Relativamente à ação dos fungos, já foi demonstrado que a temperatura e a humidade 

relativa têm influência no desenvolvimento e capacidade parasiticida dos fungos 

nematófagos. Foi verificado por Madeira de Carvalho et al (2007, 2011), nos seus dois 

ensaios de campo realizados em Portugal com L3 de equídeos e Duddingtonia flagrans, que 

o desenvolvimento do fungo e a sua capacidade larvicida eram mais rápidos e agressivos 

durante as estações de primavera-verão que no período outono-inverno. Foi concluído que, 

embora condições ambientais de temperaturas mais altas e de humidade relativa baixa 

possam ser desfavoráveis ao desenvolvimento deste fungo quando continuadas, acabam 

por, numa fase inicial, promover um crescimento fúngico mais acelerado do que em 

presença de temperaturas muito baixas e humidade mais elevada, permitindo assim uma 

boa ação parasiticida (Madeira de Carvalho, 2001; Madeira de Carvalho et al, 2007). 

No que respeita aos fungos ovicidas, no caso de Mucor circinelloides, o intervalo ótimo 

de temperatura para o crescimento do mesmo é de 20 a 30ºC (Esser, 2010). Apesar das 

temperaturas de primavera-verão em Portugal serem as ideais para o crescimento dos 

fungos nematófagos, foi observada, nas caixas, uma diminuição da humidade relativa das 

fezes ao longo dos dias. Num estudo in vitro com o fungo ovicida Pochonia chlamydosporia, 

cujos isolados foram recolhidos a partir de várias regiões de Portugal, foi verificado que o 

stress hídrico influencia negativamente não só o respetivo crescimento e desenvolvimento 

de esporos, como também a sua ação ovicida (Vieira dos Santos, Esteves & Abrantes, 

2012). 

Todos estes estudos demonstram que condições extremas no meio ambiente podem 

influenciar negativamente tanto a contaminação da pastagem, conduzindo à redução e 

inviabilização dos oocistos de coccídias, como o desenvolvimento do fungo e respetiva 

atividade predatória. Neste trabalho, no ensaio em caixas, observou-se um efeito 

semelhante com a degradação da parede e do interior dos oocistos presentes nas amostras 

fecais dos grupos Controlo e a diminuição das Taxas de Redução ao longo das semanas. 

Relativamente ao estudo dos resultados como se tivesse decorrido um único ensaio, 

verifica-se que, até à terceira semana, os valores das Taxas de Redução diminuem um 

pouco, mas mantêm-se sempre num intervalo relativamente pequeno. A partir da 4ª 

semana, a TR% assume um valor negativo, deixando, a partir desse momento, de se 

verificar resultados estatisticamente ou biologicamente significativos. Ao observar os 

resultados relativos ao ensaio de primavera-verão, verifica-se um comportamento 

semelhante. Logo na primeira semana a TR% atinge o seu valor máximo, mantendo-se 

positiva até à quarta semana. A partir da quinta semana, não se observam diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos Fungos e Controlo. Até à terceira semana, as 



81 
 

TR% mantém-se com valores entre 52% e 66%. À quarta semana, a Taxa de Redução sofre 

uma redução abrupta, descendo para os 20%.  

Ao analisar o gráfico da percentagem de inviabilidade dos oocistos correspondente ao 

ensaio primavera-verão, verifica-se que, até à terceira semana, a inviabilidade das coccídias 

do grupo Fungos é sempre superior ao do grupo Controlo. A partir da 4ª semana, os valores 

de inviabilidade dos dois grupos cruzam-se, partilhando, a partir desse momento, 

percentagens muito semelhantes até atingir os 100%. É importante salientar que é no 

momento em que a percentagem de inviabilidade dos dois grupos fica igual (à quarta 

semana) que se observa uma diminuição abrupta do valor da Taxa de Redução. 

Tendo em consideração as temperaturas altas e a desidratação a que as amostras 

fecais foram sujeitas no exterior, é provável que a principal causa da degradação observada 

nos oocistos do grupo Controlo e da diminuição das Taxas de Redução se deva às 

condições desfavoráveis do meio ambiente. Assim sendo, os resultados, as imagens 

observadas no laboratório e a bibliografia estudada, indicam que o efeito do fungo Mucor 

circinelloides sobre os oocistos de coccídias, no meio ambiente, na primavera-verão, apenas 

é observado nas primeiras três semanas sendo que, a partir desse momento, a forte 

desidratação impede o desenvolvimento e ação ovicida do fungo, fenómeno observado em 

Pochonia chlamydosporia por Vieira dos Santos et al (2012). Nas primeiras três semanas, 

verificam-se Taxas de Redução significativas e a percentagem de inviabilidade do grupo 

Fungos ainda se mantém mais elevada que no grupo Controlo. Desde a quarta até à sexta 

semana, os valores da TR% apresentam-se inconstantes e com a percentagem de 

inviabilidade igual em ambos os grupos de estudo. Tal como foi constatado por Madeira de 

Carvalho et al (2007), com o fungo Duddingtonia flagrans, numa fase primordial, as 

temperaturas elevadas são favoráveis para o crescimento rápido do fungo. Porém, na 

presença de uma diminuição da humidade relativa, as condições ambientais, podem tornar-

se desfavoráveis. O mesmo parece ter sido observado no caso da ação de Mucor 

circinelloides sobre as coccídias, o que justifica as Taxas de Redução mais altas logo nas 

primeiras contagens do ensaio. Ou seja, o período crucial para a ação do fungo sobre os 

oocistos ocorre durante as primeiras três semanas, uma vez que, a partir daí, apenas se 

observa a degradação natural do parasita no solo.  

Relativamente ao estudo efectuado no inverno, este não é tão estatisticamente 

significativo pois corresponde apenas a um ensaio (ao invés de três em simultâneo como no 

ensaio primavera-verão). No entanto, comparando com o ensaio de primavera-verão, 

verificam-se algumas diferenças interessantes. Nas primeiras semanas o valor da Taxa de 

Redução também atingiu o seu máximo. No entanto, não demonstrou tendência para 

diminuir, mantendo-se com percentagens entre os 28% e 35%, cerca de metade daquilo que 

foi observado durante o ensaio primavera-verão.  
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O valor da TR% negativo observado na quarta semana constitui uma exceção. Nessa 

semana, as amostras fecais das caixas com suspensão fúngica apresentaram valores de 

OoPG que não foram verificados em mais nenhum outro momento deste ensaio. A causa, 

muito provavelmente, recai na fraca homogeneização daquela porção de fezes no total da 

amostra inicial.  

Relativamente à percentagem de inviabilidade, constatou-se que os valores registados 

no grupo Fungos foram sempre superiores aos do grupo Controlo e que, ao contrário do que 

sucedeu no ensaio de primavera-verão, nunca foi superior a 64%. No inverno, na zona 

central de Portugal, as temperaturas não atingem valores tão elevados como no verão, nem 

tão baixos que correspondam a condições capazes de inviabilizar perto de 100% dos 

parasitas. Para além disso, a humidade relativa é elevada, o que facilita a sobrevivência dos 

oocistos no solo. Devido a estarem sob a influência de condições ambientais mais 

favoráveis para a sua sobrevivência, não foram registados valores de inviabilidade tão altos 

na quinta e sexta semanas como os observados no verão. Relativamente aos valores das 

Taxas de Redução, estas não foram tão elevadas como as observadas no verão. O intervalo 

ótimo de temperatura para o crescimento do fungo Mucor circinelloides é de 20-30ºC (Esser, 

2010). Tendo em conta que, na zona central de Portugal, no inverno, as temperaturas 

costumam ser inferiores ou muito próximas de 20ºC, é expectável que o fungo tenha uma 

atuação mais eficiente no verão. Tal como foi referido anteriormente, esta condição já foi 

comprovada em Portugal com D. flagrans em dois ensaios de campo, onde se observou que 

a redução de L3 de estrongilídeos na pastagem foi mais significativa na primavera-verão do 

que no outono-inverno (Madeira de Carvalho, 2001; Madeira de Carvalho et al., 2007).  

Existem poucos estudos realizados com o fungo ovicida Mucor circinelloides. No 

entanto, os resultados obtidos neste e noutros trabalhos, mostram a potencialidade da 

aplicação deste fungo, o que torna o seu estudo interessante e importante. Recentemente, 

no Norte de Espanha, foi realizado uma investigação in vitro com o fungo M. circinelloides e 

ovos de tipo ascarídeo, também em condições ambientais. Neste trabalho, ao fim de trinta 

dias com o fungo em contacto com os ovos, no meio ambiente, verificaram-se Taxas de 

Redução de 53% em ovos de Toxocara canis e Ascaris suum, e uma redução de 64% em 

ovos de Tocascaris leonina (Malagón, 2014). As percentagens de redução observadas nos 

ovos de Ascarídeos são muito semelhantes às registadas durante as primeiras três 

semanas do ensaio de primavera-verão com os oocistos de Eimeria sp. e Cystoisospora 

suis. 

Considerando o ensaio realizado em placas, este consistiu num complemento 

qualitativo ao ensaio em caixas onde um dos parâmetros avaliados foi a atividade ovicida do 

fungo sobre o oocisto. Os fungos nematocidas podem apresentar três tipos de atividade 

ovicida (Malagón, 2014). No tipo I, ainda não há penetração do fungo no ovo. Ocorrem 

efeitos fisiológicos e bioquímicos, sem haver alterações morfológicas da cápsula, sendo 
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possível, no entanto, observar a adesão do fungo ao parasita. Há a paragem do 

desenvolvimento do ovo ou dá-se o crescimento de larvas aberrantes. No tipo II, o fungo 

ainda não penetrou o ovo, mas já se observam danos morfológicos, de origem enzimática, 

tanto no embrião como a nível da cápsula. O tipo II corresponde aos efeitos mais 

agressivos, ocorrendo a colonização dos ovos pelo fungo. Observa-se a penetração da hifa 

na cápsula, com a rotura desta e, por vezes, até é possível visualizar esporos no interior do 

ovo (Lýsek et al., 1982; Araujo et al., 2009). 

No ensaio em placas realizado neste trabalho, aos 3 dias já se observou efeito ovicida 

de tipo III, no entanto, foi na visualização das placas aos 8 e 14 dias que se verificou uma 

atividade do fungo sobre os parasitas mais marcada, com a presença de muitos oocistos 

com alterações morfológicas evidentes tanto da parede como do seu interior, juntamente 

com a rede micelar muito desenvolvida. Estas observações suportam as Taxas de Redução 

elevadas observadas nas primeiras semanas do ensaio em caixas. Para além disso, a 

desidratação do agar das placas, o facto das mesmas estarem submetidas à temperatura de 

27ºC na estufa e a visualização de oocistos com as paredes deformadas nos controlos aos 

21 e 25 dias, demonstram, mais uma vez, a sensibilidade dos oocistos quando submetidos a 

temperaturas elevadas e humidade relativa baixa durante longos períodos de tempo.  

 

Neste trabalho foram utilizados tanto fungos larvicidas (Duddingtonia flagrans), como 

ovicidas (Mucor circinelloides e Pochonia spp.), tendo sido observada a sua eficácia tanto 

em condições laboratoriais como no meio ambiente. Este não é o primeiro trabalho que 

aborda o tema de Controlo Biológico por fungos nematófagos em Portugal. Porém, é a 

primeira vez que é estudado em parasitas de animais silvestres, com ovos e larvas de 

helmintes, e de oocistos de coccídias. Relativamente à utilização de fungos nematófagos 

para controlo de parasitose por coccídias, este parece ser um campo importante a investigar 

no futuro, principalmente por ser um tema ainda não abordado na literatura.  

Na Tapada Nacional de Mafra existe uma grande carga parasitária nos ungulados 

silvestres de variadíssimas espécies de parasitas sendo que, muitos deles, infetam novos 

hospedeiros através da ingestão da forma infetante presente nas fezes. Foi observado, 

durante o procedimento de recolha de amostras fecais, que é nas zonas perto de comida 

que existe uma maior contaminação fecal. Na presença de um comedouro, a probabilidade 

de infeção por contaminação fecal-oral pode ser menor, uma vez que os animais têm 

tendência para ingerir o alimento que se encontra no comedouro a alguns metros do solo. 

Porém, existem zonas da Tapada onde é distribuído granulado no solo, de forma a atrair os 

animais para perto da estrada onde passa o comboio turístico. Foi precisamente nestas 

zonas que foram colhidas as amostras fecais mais frescas para a realização do trabalho 

laboratorial. Este método de distribuição de comida no solo facilita o aglomerado de fezes 

parasitadas num só local e, consequentemente, a infeção ou reinfeção dos hospedeiros. 



84 
 

Sobre este aspeto, o controlo dos parasitas no solo torna-se fundamental e os fungos 

telúricos nematocidas, quer administrados per os quer aplicados no ambiente conseguem 

responder a esta necessidade. 
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8. Conclusão 

  

 Com este trabalho, foi possível verificar e comprovar, in vitro, a eficácia do fungo 

predador Duddingtonia flagrans na redução das larvas de Oesophagostomum spp. no javali 

da Tapada Nacional de Mafra, dos fungos ovicidas Mucor circinelloides e Pochonia spp. no 

controlo dos ovos de Toxocara canis do cão da zona urbana de Lisboa e a eficácia do fungo 

M. circinelloides em parasitoses por Helmintes (Fasciola hepatica e ovos tipo estrongilídeo) 

e coccidias (Eimeria spp. e Cystoisospora suis) dos ungulados silvestres da Tapada 

Nacional de Mafra. 

 No caso do ensaio em coprocultura em copos, observou-se quantitativamente a ação 

do fungo D. flagrans através da contagem das larvas das coproculturas dos grupos Controlo 

e Fungos e do respetivo cálculo das Taxas de Redução. Verificou-se uma redução que 

variou entre 53% e 83%, anotando-se diferenças biológica e estatisticamente significativas 

entre os dois grupos. Tal como observado em estudos anteriores a este, ficou, comprovada 

a eficácia deste fungo predador em larvas de nemátodes do javali. 

 Relativamente ao ensaio em caixas realizado com ovos de Toxocara canis verificou-

se que, em condições ambientais e no período de 32 dias, é possível atingir uma redução de 

37% com o fungo Mucor circinelloides e 61% com o fungo Pochonia spp. Para além disso, a 

percentagem de inviabilidade dos ovos em contacto com o fungo Pochonia spp. foi mais 

elevado (64%), em comparação com os que sofreram a ação de M. circinelloides (48%). 

Estes resultados demonstram que ambos os fungos ovicidas são eficazes no combate aos 

ovos de T. canis no solo, suscitando, ao mesmo tempo, a hipótese de que Pochonia spp. 

tenha uma ação ovicida mais agressiva que M. circinelloides. 

 No que respeita ao ensaio em caixas com ovos de helmintes dos ungulados da 

Tapada Nacional de Mafra, quantitativamente não foi possível adquirir resultados 

estatisticamente significativos, porém, a nível qualitativo, com as técnicas de Flutuação de 

Willis (para observação de ovos tipo estrongilídeo) e de McMaster Modificado (para 

visualização de ovos de Fasciola hepatica), foi possível verificar a ação do fungo M. 

circinelloides sobre estes ovos. 

 Os ensaios realizados com o objetivo de verificar o efeito ovicida do fungo Mucor 

circinelloides em oocistos de coccídias do javali da TNM consistiram numa das partes 

principais desta tese. Primeiramente, procedeu-se à identificação das espécies de coccídias 

existentes nas amostras fecais do javali, anotando-se a presença de E. scabra (38,75%), E. 

debliecki (29%), E. suis (27,75%), E. porci (4%), E. perminuta (0,25%) e Cystoisospora suis 

(0,25%). Relativamente ao ensaio em caixas, os resultados obtidos permitiram constatar a 

eficácia deste fungo ovicida sobre oocistos de coccídias. As variações das Taxas de 

Redução e da percentagem de inviabilidade obtidos no ensaio de primavera-verão 

mostraram que, em termos práticos, a partir da quarta semana, as condições adversas do 



86 
 

meio ambiente são capazes de impedir o crescimento do fungo e a sua capacidade ovicida, 

assim como destruir o parasita no solo. É, então, extremamente importante obter uma 

redução dos oocistos durante as primeiras três semanas após a libertação das fezes no 

prado. Neste trabalho observaram-se Taxas de Redução (52-66%) muito significativas 

durante esse período, o que torna a utilização do fungo Mucor circinelloides para prevenção 

desta parasitose um método de controlo parasitário alternativo bastante promissor. 

Comparando os dois ensaios (inverno e primavera-verão), foi possível verificar que as 

condições de inverno (temperaturas baixas e humidade relativa elevada) são mais 

favoráveis à sobrevivência dos oocistos do que ao desenvolvimento do fungo ovicida. A 

nível do ensaio preliminar em placas foi possível observar o mecanismo de ação do fungo 

Mucor circinelloides em oocistos de coccídias do javali, tendo-se verificado atividade ovicida 

de tipo III a partir do 8º dia. 

Tendo em conta a resistência parasitária a anti-helmínticos consequente ao mau uso 

destes fármacos, surgiu a necessidade de encontrar uma forma alternativa de controlo 

parasitário. Os resultados positivos observados na investigação de fungos telúricos 

nematófagos mostram a sua eficácia no controlo dos parasitas no solo. Os locais ideais para 

a utilização desta forma de prevenção alternativa são os que têm um grande número de 

animais suscetíveis a serem infetados por parasitas (explorações, parques zoológicos e 

reservas naturais). A utilização de fungos nematófagos não substitui os anti-helmínticos, 

mas diminui em grande parte a sua utilização e permite o seu uso mais racional e um 

controlo antiparasitário mais sustentável (poupando a nível financeiro, evitando a 

acumulação de detritos a nível ambiental e reduzindo as resistência, logo aumentando a 

vida útil dos antiparasitários).  

 O leque de fungos nematófagos mais estudado é constituído pelos fungos 

predadores, principalmente Duddingtonia flagrans e Arthrobotrys oligospora. Dentro dos 

fungos com capacidades ovicidas, Pochonia spp. é o mais investigado, existindo também 

um grande potencial na utilização do fungo Mucor circinelloides, que tem demonstrado uma 

eficácia muito promissora.  

 Os hospedeiros mamíferos onde foi mais estudada a eficácia destes fungos são os 

domésticos, existindo ainda poucos trabalhos realizados, nesta área, em animais silvestres, 

principalmente no javali. Dentro dos parasitas investigados neste trabalho, as coccídias são 

as menos investigadas, sendo este o primeiro trabalho que aborda a interação de fungos 

ovicidas em oocistos de Eimeria spp. e Cystoisospora suis. Tendo em conta que a 

coccidiose é uma doença grave que infeta muitos dos nossos animais domésticos e 

silvestres, que pode levar a grandes perdas económicas por parte dos produtores e de 

biodiversidade em ecossistemas naturais e parques zoológicos, torna-se de grande 

interesse continuar a estudar a eficácia de fungos ovicidas nestes parasitas. Sugere-se a 

continuação do trabalho experimental em laboratório com oocistos de coccídias do javali da 
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Tapada Nacional de Mafra, com a realização de ensaios em placa quantitativos e novos 

ensaios em caixas com diferentes concentrações do fungo para entender qual seria a 

quantidade de esporos ideal para aqueles animais. Adquirindo todas estas informações 

seria, então, possível prosseguir para um ensaio in vivo com o objetivo de implementação 

deste método de prevenção alternativo. O mesmo pode ser realizado com o fungo 

Duddingtonia flagrans em estrongilídeos de todos os ungulados da TNM. 

 Seria também interessante avançar com estudos laboratoriais e, posteriormente, in 

vivo, com os fungos ovicidas e oocistos de coccídias dos animais domésticos de produção.  
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XI. Anexos 

 

Anexo 1. Preparação de placas com meio sólido de agar-trigo por 

etapas: 

 

1. Medir a quantidade de água destilada necessária (1L) e colocá-la ao lume. 

2. Quando a água estiver quente (não é necessário que esteja a ferver), acrescenta-

se 20g de farinha de trigo lentamente e mistura-se até ficar uma solução 

homogénea. 

3. Distribuir a solução por vários balões de Erlenmeyer sendo que, cada balão, deve 

estar preenchido até metade do volume do recipiente. 

4. Juntar o agar, na proporção de 20g/L. 

5. Levar a solução ao autoclave a 121ºC durante 20 minutos. 

6. Quando a temperatura descer até aos 37ºC, distribuir o meio pelas placas de 

Petri, no interior de uma câmara de fluxo laminar. 

7. Por fim, as placas devem permanecer, semiabertas, dentro da câmara de fluxo 

laminar, com radiação UV, durante 4 a 5 horas. (Arias et al, 2013). 

 

 


