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Capítulo I. Introdução 

 

 “De repente as silhuetas de um, depois dois, finalmente três animais, uns duzentos 

metros abaixo do topo da escarpa onde me encontro. (...) A cabra-montês está de 

volta. Um reixelo (macho adulto), uma fêmea e uma cria, pastam em liberdade no 

Parque Nacional da Peneda-Gerês” (Dantas da Gama, 2008, pp.28-29, tradução livre). 

 

O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), criado em 1971, é a única área 

protegida de Portugal que beneficia deste estatuto, sendo reconhecido 

internacionalmente com idêntica qualificação por parte da International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) devido à riqueza do seu património natural e cultural. O 

PNPG constitui um dos últimos redutos do país onde se encontram ecossistemas no 

seu estado natural (Diário da República, 2011) 

A cabra-montesa (Capra pyrenaica) é um exemplo da riqueza faunística do PNPG, 

mas também de uma realidade cada vez mais presente, a vulnerabilidade das 

espécies silvestres. Os capríneos silvestres estão particularmente vulneráveis à 

extinção devido ao isolamento genético, aos requisitos específicos de habitat e à baixa 

taxa reprodutiva (Shackleton, 1997).  

Passados 13 anos desde o regresso da cabra-montesa a território nacional, verifica-se 

que a população está em expansão (ICNB, 2008c), mas ainda existem poucos estudos 

relacionados com a distribuição e estatuto sanitário da espécie em Portugal. Assim, 

torna-se importante incentivar a implementação de planos de monitorização e 

conservação desta espécie de ungulado silvestre, que só pode ser avistada nas 

paisagens rochosas do PNPG.  

Esta dissertação teve como objectivo primordial contribuir para um melhor 

conhecimento do estatuto sanitário parasitológico da cabra-montesa. O estudo incidiu 

igualmente sobre a parasitofauna de caprinos domésticos e assilvestrados, já que 

estes podem ocupar as mesmas áreas que os caprinos silvestres, havendo assim a 

possibilidade de transmissão de parasitoses que possam colocar em risco a 

conservação da cabra-montesa (Fandos, 1991).  

No capítulo inicial deste trabalho irá ser apresentada uma breve descrição das 

actividades desenvolvidas e acompanhadas durante o estágio curricular, bem como a 

caracterização dos géneros/espécies parasitários relevantes neste trabalho. 

Posteriormente irá ser descrito o processo de investigação desenvolvido sobre os 

núcleos de caprinos residentes no PNPG, com respeito à metodologia utilizada, 

resultados obtidos e, finalmente, a realização da discussão dos resultados e direcções 

futuras possíveis na continuação do estudo das parasitoses destes ungulados.  
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Capítulo II. Actividades desenvolvidas durante o estágio curricular 

 

A presente dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária teve por base 

um estágio curricular realizado no PNPG. O estágio teve a duração aproximada de 

sete meses (Outubro de 2010 a Maio de 2011), durante os quais houve a oportunidade 

de concretizar trabalhos em diversas áreas. As principais actividades desenvolvidas 

foram o acompanhamento do trabalho do Dr. Nuno Santos no Centro de Recuperação 

de Fauna Selvagem do PNPG (CRFS-PNPG), bem como o trabalho de campo, que 

consistiu na recolha de amostras fecais de rebanhos de caprinos domésticos, 

assilvestrados e monteses residentes no PNPG, e a análise posterior das mesmas no 

Laboratório de Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade Técnica de Lisboa (FMV-UTL).  

Foi igualmente possível participar nos projectos de outros investigadores, 

nomeadamente um estudo sobre o lobo-ibérico (Canis lupus signatus Cabrera, 1907) 

no Gerês, noutro sobre zoonoses transmitidas por ixodídeos do Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, bem como num projecto de investigação sobre a densidade 

e distribuição de carnívoros silvestres na Serra do Gerês. 

O período de estágio foi muito importante para a aquisição de novas aptidões práticas 

na área de clínica e para desenvolver e pôr em prática alguns conhecimentos prévios, 

que contribuíram para avivar um interesse já existente pela área da Sanidade Animal, 

particularmente dirigida à fauna silvestre. 

 

1. Parque Nacional da Peneda-Gerês 

O PNPG é o único em Portugal que detém o estatuto de Parque Nacional1, tendo sido 

criado em 1971 ao abrigo do Decreto-Lei nº 187/71 de 8 de Maio. Situa-se no noroeste 

de Portugal, na zona de transição entre o Minho e Trás-os-Montes e ainda faz fronteira 

com a Galiza (Espanha). O seu território é abrangido pelos concelhos de Melgaço, 

Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro e Montalegre. 

Com o objectivo de criar estratégias capazes de valorizar e preservar os recursos 

humanos e naturais desta região, o PNPG reúne, em cerca de setenta mil hectares, 

história, tradição, biodiversidade e beleza únicas, por vezes incomparáveis com outros 

locais do país.  

 

 

_______________________________________ 

1
“Área com ecossistemas pouco alterados pelo Homem, amostras de regiões naturais características, paisagens 

naturais ou humanizadas, locais geomorfológicos ou habitats de espécies com interesse ecológico, científico e 

educacional.” (ICNB, 2005). 
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Figura 1. Localização geográfica e enquadramento administrativo do PNPG (ICNB, 

2008b). 

 

 

O CRFS, inserido no PNPG desde 1987, e sob a responsabilidade clínica do Dr. Nuno 

Santos, permite receber animais que careçam de cuidados médicos e possui as 

instalações necessárias ao seu acolhimento, tratamento e recuperação, até que 

estejam aptos para serem libertados de volta ao seu habitat natural. 

 

1.1. Estágio no CRFS-PNPG 

No centro foi possível acompanhar toda a rotina de trabalho, sobretudo a vertente 

clínica e cirúrgica em aves de rapina, mas também toda a logística envolvida na 

gestão do centro. Houve ainda a oportunidade de dar apoio ao sistema de 

indemnização por prejuízos de lobos, com o tratamento de animais feridos, e de 

colaborar na realização de necrópsias para apuramento de causa de morte e recolha 

de amostras destinadas ao banco de tecidos, que apoia estudos diversos em animais 

selvagens. 

 

1.1.1. Área clínica 

Em 2010, deram entrada 223 animais de 42 espécies, um acréscimo muito importante 

relativamente ao ano anterior, que se deveu essencialmente ao grande número de 
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passeriformes apreendidos em situação de cativeiro ilegal. Do ano de 2009 

transitaram 74 animais.  

 

Tabela 1. Número de ingressos de animais, por espécie, no CRFS. 

Espécie 
Nº de 

animais 
Espécie 

Nº de 

animais 

Accipiter gentilis (Açor) 8 Garrulus glandarius (Gaio) 3 

Accipiter nisus (Gavião) 12 Genetta genetta (Gineta) 3 

Alcedo athis (Guarda-rios) 1 Arara sp (híbrido) 1 

Anthus sp (Petinha) 1 
Larus cachinnans (Gaivota-de-patas-

amarelas) 
2 

Apus apus (Andorinhão) 7 
Lullula arborea (Cotovia-dos-

bosques) 
1 

Ardea cinérea (Garça-real) 2 Lutra lutra (Lontra) 1 

Asio flammeus (Coruja-do-

nabal) 
1 Martes foina (Fuinha) 1 

Athene noctua (Mocho-galego) 3 Milvus migrans (Milhafre-preto) 2 

Bubo bubo (Bufo-real) 1 Otus scops (Mocho-d’orelhas) 1 

Buteo buteo (Águia-de-asa-

redonda) 
29 Pernis apivorus (Bútio-vespeiro) 2 

Carduelis carduelis x Serinus 

canaria (Pintassilgo x Canário) 
1 Pica pica (Pega-rabuda) 2 

Capreolus capreolus (Corço) 1 Picus viridis (Pica-pau-verde) 1 

Caprimulgus europaeus 

(Noitibó-cinzento) 
1 Plecotus sp (Morcego-orelhudo) 1 

Carduelis carduelis 

(Pintassilgo) 
2 Pyrrhula pyrrhula (Dom-fafe) 43 

Carduelis chloris (Verdilhão) 3 Serinus serinus (Milheirinha) 3 

Carduelis spinus (Lugre) 2 Sterna hirundo (Gaivina) 1 

Circaetus gallicus (Águia-

cobreira) 
1 Strix aluco (Coruja-do-mato) 38 

Columba livia (Pombo-das-

rochas) 
1 Turdus merula (Melro) 1 

Corvus corone (Gralha-preta) 5 Tyto alba (Coruja-das-torres) 18 

Estrilda astrild (Bico-de-lacre) 8 Vulpes vulpes (Raposa) 6 

Falco peregrinus (Falcão 

peregrino) 
1 Total 223 

Falco tinnunculus (Peneireiro) 1 

 

A classe mais representada foi a das aves (94,2 %, 36 espécies), aves de rapina 

diurnas (25,1 %, 8 espécies), aves de rapina nocturnas (27,8 %, 6 espécies), 

passeriformes (36,8 %, 14 espécies) e outras aves (4,5 %, 8 espécies). Os mamíferos 

representaram 5,8 % dos ingressos, com 6 espécies, principalmente carnívoros (4,9 

%, 4 espécies) mas também ungulados e quirópteros. 
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Gráfico 1. Ingressos de animais no CRFS por grupo de espécies. 

 

 

Os animais que dão entrada no CRFS-PNPG, e para os quais é possível obter 

informação, são recolhidos principalmente por particulares, pelo Serviço de Protecção 

da Natureza da Guarda Nacional Republicana (SEPNA) e outras forças policiais, 

outros centros de recuperação, entre outros, como sejam Áreas Protegidas, 

autarquias, bombeiros e empresas. As principais causas de ingresso foram o cativeiro 

(ilegal e recolha de juvenis caídos do ninho ou após o primeiro voo), traumatismos 

(atropelamento e tiro, colisão, acidentes vários), captura em armadilhas ilegais e 

inanição (queda em chaminés e captura em galinheiros). 

Dos 297 animais que passaram pelo CRFS-PNPG em 2010, 136 (45,9 %) foram 

libertados, 86 morreram (29,1 %), 4 foram transferidos para centros de educação 

ambiental ou de criação em cativeiro (1,4 %), 4 animais fugiram das instalações (1,4 

%), 24 animais foram dados como irrecuperáveis (8,1 %) e 42 animais estão 

actualmente em processo de recuperação (14,2 %). 
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Gráfico 2. Evolução dos casos admitos no CRFS em 2010 e que transitaram de 2009. 

 
 

Assim que os animais eram admitidos no CRFS, na sua maioria aves de rapina, a 

primeira abordagem era feita de modo a assegurar as funções vitais do animal, pelo 

que, após um exame físico inicial para avaliar a gravidade do problema, eram 

prestados os primeiros socorros. As principais medidas terapêuticas instauradas 

foram: fluidoterapia subcutânea (na região “apterium” inguinal) e intraóssea (na epífise 

distal da ulna); cobertura antibiótica e antinflamatória nos casos de fracturas expostas 

e/ou outro tipo de feridas profundas, em que a probabilidade de infecção é elevada; 

nebulização de fármacos em aves que apresentavam sintomatologia respiratória; 

resolução de fracturas ósseas não expostas e luxações, com recurso a tratamentos 

conservativos através da imobilização do membro afectado com talas e ligaduras; 

resolução cirurgica de fracturas ósseas expostas através da colocação de aparelhos 

de fixação externa para promover o alinhamento dos topos de fractura e consequente 

correcta ossificação. 

Os principais parâmetros a monitorizar eram o peso vivo, o grau de hidratação, 

alterações respiratórias, o aspecto, quantidade e frequência de fezes e urina e a 

atitude/postura da ave. 

O grau de recuperação das fracturas ósseas, sobretudo nas asas, é determinante para 

decidir se a ave é recuperável, podendo ser libertada, ou irrecuperável. Neste último 

caso, o destino do animal passa pela transferência para outras instituições como 

jardins zoológicos e quintas pedagógicas ou pela eutanásia. 

Em caso de morte do animal, era realizado o exame detalhado de necrópsia, no qual 

eram descritas as principais alterações e lesões, procedendo-se igualmente à recolha 

de amostras, na tentativa de determinar a causa de morte do animal.  
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1.1.2. Trabalho de Campo/ Colheita de amostras 

No total foram recolhidas 50 amostras representativas dos vários núcleos de caprinos 

monteses, domésticos e assilvestrados ao longo de diversos transectos pedestres. Os 

transectos foram seleccionados consoante a localização estimada dos rebanhos. 

 

2. Laboratório de Doenças Parasitárias da FMV-UTL 

No laboratório foram realizadas as análises das amostras fecais recolhidas, tendo-se 

aplicado as seguintes técnicas coprológicas:  

 Técnica de McMaster;  

 Técnica de Flutuação/de Willis;  

 Técnica de Sedimentação natural; 

 Técnica de Coprocultura para contagem e identificação de larvas infectantes 

(L3); 

 Esfregaços fecais directos corados pela técnica modificada de Ziehl-Neelsen e 

Método Difásico de Ritchie para pesquisa de Cryptosporidium;  

 Método de Baermann para recuperação de L1 pulmonares a partir de fezes.  
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Capítulo III. Revisão Bibliográfica 

1. Parasitas Gastrintestinais 

1.1. Nemátodes 

 

Os nemátodes gastrintestinais pertencem à Ordem Strongylida e são considerados os 

parasitas que ocorrem com maior frequência nos ruminantes a nível mundial, 

sobretudo nos animais em pastoreio das zonas temperadas e húmidas, sendo 

responsáveis pelas gastroenterites parasitárias (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 

1999). 

Os nemátodes gastrintestinais que parasitam os ruminantes pertencem a diversas 

famílias e géneros, destacando-se a família Trichostrongylidae (Haemonchus, 

Ostertagia, Teladorsagia, Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus e Marshallagia), 

Ancylostomatidae (Bunostomum) e Strongylidae (Chabertia e Oesophagostomum). 

Geralmente as infecções têm carácter misto, onde predominam as infecções por 

tricostrongilídeos (Bowman, 2003). Meana-Mañes e Rojo-Vázquez (1999) e Anderson 

(2000) não consideram o género Nematodirus como sendo da família dos 

tricostrongilídeos, incluindo-o na família Molineidae. 

Estes parasitas apresentam corpo cilíndrico, não segmentado e com tubo digestivo 

completo. Os adultos geralmente possuem cápsulas bucais bem desenvolvidas, 

frequentemente armadas com dentes na base (famílias Ancylostomatidae e 

Strongylidae) ou então bocas simples sem cápsulas (família Trichostrongylidae). 

Existe dimorfismo sexual, expresso pelo maior tamanho das fêmeas em relação aos 

machos e pelo formato e estruturas da extremidade posterior. As fêmeas possuem 

uma extremidade posterior cónica ou romba e os machos apresentam bolsas 

copuladoras bem desenvolvidas, normalmente com 2 espículas, que têm como 

finalidade promover a dilatação da vulva das fêmeas (Bowman, 2003). 

Os ciclos biológicos são tipicamente directos/monoxenos. As fêmeas depositam ovos 

típicos de estrongilídeo: formato elipsoidal, paredes finas e superfícies lisas, com cerca 

de 70-100 µm de comprimento e 40-60 µm de largura, e que contêm um embrião 

indiferenciado em estado de mórula (16-32 blastómeros) quando eliminados nas fezes. 

A embrionação e o desenvolvimento larvar até L3 ocorrem no exterior. Geralmente os 

animais são infectados através da ingestão das L3 juntamente com a vegetação 

durante o pastoreio (Bowman, 2003). 

 

1.1.1. Tricostrongilídeos  

1.1.1.1. Etiologia 

Os tricostrongilídeos pertencem à família Trichostrongylidae, sendo parasitas 

amplamente difundidos a nível mundial. Têm carácter endémico e afectam ruminantes 
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domésticos e silvestres, em particular os animais jovens (Meana-Mañes & Rojo-

Vázquez, 1999). 

Os vários géneros e espécies são especialmente patogénicos em infecções mistas e 

alojam-se no abomaso e/ou o intestino delgado dos hospedeiros (Bowman, 2003).  

Em termos morfológicos, são parasitas de pequenas dimensões (0,5-3 cm), filiformes, 

assemelhando-se, tal como o nome indica, a fios de cabelo. A cápsula bucal é 

reduzida e os machos são dotados de uma bolsa copuladora muito evidente com duas 

espículas. 

São vários os géneros responsáveis pela condição conhecida como tricostrongilose e 

diferem consoante as regiões, de forma que, em áreas temperadas prevalecem os 

géneros Ostertagia, Teladorsagia e Nematodirus, enquanto nos trópicos e subtrópicos, 

predominam os géneros Haemonchus, Mecistocirrus, Cooperia e Trichostrongylus 

(Kassai, 1999). 

 

De seguida serão descritos mais pormenorizadamente os géneros com maior 

relevância no nosso trabalho. 

 

a) Género Trichostrongylus  

Trichostrongylus (Looss, 1905) é um pequeno estrongilídeo (5-8 mm de comprimento), 

bastante simples na sua forma, e sem cápsula bucal óbvia (Dunn, 1978). Os machos 

apresentam espículas curtas, robustas e retorcidas e as fêmeas depositam ovos 

típicos de estrongilídeo. Os hospedeiros principais são ruminantes, mas os equídeos, 

suínos e aves também podem ser afectados (Urquhart, Armour, Duncan, Dunn & 

Jennings, 1996).  

As espécies mais frequentes nos caprinos e outros ruminantes são T. axei (no 

abomaso) e T. colubriformis (no intestino delgado), embora também possam ocorrer 

T.vitrinus e T.capricola, espécies consideradas mais específicas para os pequenos 

ruminantes (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 1999). 

 

b) Género Teladorsagia  

Nos pequenos ruminantes, domésticos e silvestres, T. circumcincta (Stadelmann, 

1894) é a espécie mais importante do género (Crofton, 1963 citado por Anderson, 

2000), que estava outrora incluída no género Ostertagia. A ostertagiose por 

Teladorsagia é provavelmente a doença mais importante nos ruminantes em pastoreio 

de zonas temperadas e húmidas (Mehlhorn, Düwell & Raether, 1992). 

São parasitas do abomaso, pequenos e acastanhados, cujas formas larvares alojam-

se nas glândulas gástricas. São praticamente idênticos à Ostertagia em termos 

morfológicos, tendo os adultos cerca de 7-9 mm, no caso dos machos, e 10-12 mm, no 
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caso das fêmeas. A bolsa copuladora é bastante desenvolvida, composta por vários 

lobos e duas espículas divididas em três ramos (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 

1999).  

 

c) Género Nematodirus  

As espécies pertencentes ao género Nematodirus são os tricostrongilídeos de maiores 

dimensões que ocorrem no intestino delgado (raramente no abomaso) (Hoberg, Kocan 

& Rickard, 2001) de bovídeos residentes em regiões de clima temperado a frio e 

frequentemente de altitude (Rossi, 1983 citado em Anderson, 2000). Apesar das suas 

grandes dimensões (8-16 mm nos machos e 19-25 mm nas fêmeas), não deixam de 

apresentar uma estrutura filiforme e simples tal como os outros géneros da família. As 

espécies mais comuns nos pequenos ruminantes são N. spathiger (Railliet 1896) e N. 

filicollis (Rudolphi 1802); N. helvitianus (May, 1920) predomina nos bovinos e N. battus 

(Crofton & Thomas, 1951) é a espécie com maior patogenicidade, que afecta 

sobretudo ovinos (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 1999). 

 

1.1.1.2. Ciclo Biológico  

O ciclo biológico é directo e os animais parasitados eliminam ovos praticamente 

indiferenciáveis nas fezes (típicos de estrongilídeo), com excepção de Nematodirus 

spp., cujos ovos são facilmente identificáveis. Os ovos das espécies de Nematodirus 

são ovais e de grandes dimensões, albergando uma mórula grande de 8 blastómeros 

quando excretados nas fezes (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 1999). 

A taxa de eliminação de ovos está dependente de factores inerentes ao hospedeiro, 

como a idade e o estado imunitário, e de outros relacionados com o parasita, 

nomeadamente a prolificidade das fêmeas. Os géneros mais prolíficos são o 

Haemonchus, com uma produção de 5000-10000 ovos/dia/fêmea, seguindo-se os 

géneros Trichostrongylus e Ostertagia, que são moderadamente prolíficos, havendo 

uma deposição de 100-200 ovos/dia/fêmea. O menos prolífico vem a ser o género 

Nematodirus, que regista uma eliminação média de 50 ovos/dia/fêmea (Meana-Mañes 

& Rojo-Vázquez, 1999). 

Uma vez nas fezes e, em condições ambientais adequadas de temperatura e 

humidade, os ovos embrionam dando origem às L1, que eclodem na massa fecal, 

passando posteriormente por mais duas mudas: de L1 para L2 e de L2 para L3 (forma 

infectante). O desenvolvimento até L3 realiza-se sempre no interior do ovo, no caso do 

Nematodirus. Em condições óptimas, as L3 surgem no espaço de 5-14 dias, mas, em 

condições naturais o processo pode-se prolongar até 3-4 semanas (Meana-Mañes & 

Rojo-Vázquez, 1999). As L3 retêm a bainha onde estavam inseridas desde o segundo 

estadio e migram para a zona superior da erva onde permanecem até serem ingeridas 
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pelos hospedeiros em pastoreio. Após a ingestão, as L3 perdem a bainha no tubo 

digestivo do hospedeiro, ficando aptas para invadirem zonas distintas da mucosa 

abomasal e intestinal. No caso de Teladorsagia ocorre a invasão da zona antropilórica, 

na base das glândulas gástricas; as L3 de Trichostrongylus localizam-se no primeiro 

terço do intestino delgado; e as de Nematodirus penetram na mucosa intestinal entre 

as vilosidades intestinais.  

Uma vez na mucosa, os parasitas subadultos emergem da mesma após as duas 

últimas mudas e rapidamente se tornam sexualmente maduros. O período pré-patente 

ronda os 20 dias para os tricostrongilídeos e os 28 dias para as espécies de 

Nematodirus (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 1999). 

Em alguns géneros o desenvolvimento larvar pode estender-se por 4-5 meses, graças 

a um estadio de latência designado por hipobiose. No caso do género Teladorsagia, 

são as L4 recém-formadas que poderão realizar hipobiose e, no caso de 

Trichostrongylus, são as L3. Este fenómeno parece demonstrar ser uma adaptação 

parasitária à resistência do hospedeiro e às condições adversas do meio ambiente, 

sobretudo nos meses frios de Inverno (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 1999). O 

estímulo para a retoma do processo de desenvolvimento larvar ainda não está bem 

esclarecido, mas não deixa de ser relevante em termos patológicos e epidemiológicos, 

como irá ser descrito mais à frente.  

  

1.1.1.3. Epidemiologia  

Os tricostrongilídeos são parasitas cosmopolitas, muito comuns nos ruminantes em 

pastoreio. T. circumcincta é considerada a espécie mais frequente em todo o mundo 

(Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 1999). Pérez (2001), ao estudar a parasitofauna da 

cabra-montesa em Andaluzia (Espanha), concluiu que o género Teladorsagia era o 

mais prevalente no abomaso e o segundo mais prevalente no intestino delgado, sendo 

o género Nematodirus o mais prevalente no intestino delgado.  

Um dos factores fundamentais na epidemiologia da infecção por tricostrongilídeos 

consiste na elevação de eliminação de ovos no período peri-parto, uma importante 

fonte de contaminação para os animais. O factor hipobiose pode também determinar 

alguma sazonalidade da infecção. Por exemplo, existem dois tipos de ostertagiose: no 

tipo I ou ostertagiose de Verão, mais frequente em animais jovens de pastoreio, os 

parasitas maturam sem passar por um período latente ou hipobiótico; o tipo II ou 

ostertagiose de Inverno, tipicamente ocorre no final do Inverno, quando as larvas que 

permaneceram latentes desde o Outono se tornam metabolicamente activas, e se 

desenvolvem até adultos (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 1999). As primeiras 

evidências de hipobiose em hospedeiros selvagens foram documentadas no veado, 

embora algumas ainda sejam difíceis de interpretar, sendo necessários estudos mais 
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aprofundados sobre este fenómeno na vida selvagem (Baker & Andersen, 1975; Conti 

& Howerth, 1987; Borgsteede, 1988; Xiao & Gibbs, 1991, citado por Hoberg et al., 

2001). 

Está descrito na bibliografia que, para os animais domésticos, a eliminação de ovos 

regista, na maioria das espécies, o seu ponto mais alto no período primaveril, 

ocorrendo assim o fenómeno de Spring Rise (Mehlhorn et al., 1992). Por outro lado, 

estudos de Pérez (2001) relatam maiores intensidades de parasitismo e eliminação de 

ovos no Inverno e em segundo lugar na Primavera, tendo em conta que as principais 

espécies parasitárias são T. circumcincta e T. trifurcata. 

No meio ambiente, a sobrevivência das larvas depende essencialmente das condições 

de humidade e temperatura. As baixas temperaturas retardam o desenvolvimento e 

induzem uma mortalidade larvar elevada quando estas descem abaixo dos 9ºC. As 

temperaturas óptimas de desenvolvimento para a maioria dos tricostrongilídeos 

rondam os 26-27 ºC, sendo que, acima destes valores também se regista um aumento 

da mortalidade larvar (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 1999). O factor humidade 

adquire grande relevância, na medida em que o desenvolvimento larvar só é possível 

quando os valores oscilam entre os 70 e 100%, embora, de uma forma geral a 

humidade relativa mínima necessária seja de 96% (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 

1999). 

A resistência dos ovos dos vários géneros de tricostrongilídeos é muito semelhante, 

mas tal já não é verdade no caso das L3. As L3 de Trichostrongylus são bastante 

resistentes às temperaturas baixas extremas e à dissecação, resistindo durante todo o 

Inverno nas pastagens (Bowman, 2003), mas a sobrevivência é baixa quando sujeitas 

a temperaturas elevadas e humidades relativas baixas. Chegadas as temperaturas de 

Verão, as gerações larvares do Inverno geralmente acabam por morrer, no entanto as 

novas infecções permitem que a deposição de ovos nas fezes rapidamente 

recontamine as pastagens, mantendo o ciclo de infecção activo (Bowman, 2003). As 

L3 de Teladorsagia possuem uma grande capacidade de resistência ao frio, mas são 

mais sensíveis à dissecação, de modo que as larvas podem sobreviver no meio 

exterior durante todo o Inverno desde que a humidade seja elevada. No caso de 

Nematodirus, a elevada resistência das L3 ao frio e à dissecação só se considera 

desde que estas estejam protegidas no interior do respectivo ovo, embora haja 

necessidade de um certo aporte hídrico para que as larvas possam eclodir (Meana-

Mañes & Rojo-Vázquez, 1999).  

Pérez (2001) refere que os tricostrongilídeos encontrados nas cabras-montesas da 

Andaluzia não são completamente específicos para os hospedeiros, já que a maioria 

deles também tem sido reportada em espécies domésticas (ovinos, caprinos e 
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bovinos) e outras espécies silvestres (corço - Capreolus capreolus, camurça - 

Rupicapra rupicapra e cabra dos Alpes - Capra ibex).  

O número máximo de L3 disponíveis na erva verifica-se nas primeiras horas da manhã 

e no final da tarde, quando a temperatura e intensidade luminosa são mais favoráveis 

à migração larvar através da vegetação. Outros agentes como os artrópodes, a chuva 

e o vento também têm influência na dispersão das L3 pela vegetação (Meana-Mañes 

& Rojo-Vázquez, 1999). 

O modelo epidemiológico de algumas espécies de Nematodirus é um pouco diferente 

do modelo dos tricostrongilídeos, principalmente o de N. battus. As L3 da espécie mais 

patogénica do género desenvolvem-se no interior dos ovos e começam a sensibilizar-

se para a eclosão após uma exposição prolongada ao frio (Inverno), eclodindo assim 

que a temperatura do solo se eleva, ou seja, na Primavera. A eclosão realiza-se de 

forma massiva e, em pouco tempo, as pastagens ficam contaminadas (Meana-Mañes 

& Rojo-Vázquez, 1999).  

Para a generalidade das espécies, as L3, depois de eclodirem, sobrevivem poucas 

semanas nas pastagens, pelo que as condições edafoclimáticas determinam o grau de 

infecção dos hospedeiros (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 1999). Bowman (2003) 

refere que, com as excepções de espécimes dos géneros Nematodirus e Ostertagia, 

que parecem estar bem adaptados a climas frios, os ovos e larvas da maioria dos 

tricostrongilídeos sofrem uma redução marcada ou até mesmo extinção nas pastagens 

durante o Inverno. 

Existem alguns mecanismos de resistência do hospedeiro contra as infecções 

contínuas, tendo estes como objectivo evitar cargas parasitárias elevadas. Os 

mecanismos consistem na resistência ao estabelecimento dos parasitas ou na 

eliminação imediata dos mesmos, que pode ocorrer por resistência natural, de origem 

genética, ou por resistência adquirida com a idade; na inibição do desenvolvimento 

larvar, pois, além dos factores climáticos que induzem um atraso no processo de 

desenvolvimento, admite-se, por parte do hospedeiro, uma resposta à ingestão 

continuada de L3, que consiste num alargamento do período de desenvolvimento 

endógeno das larvas (Meana-Mañes & Rojo-Vázquez, 1999). 

No entanto, é provável que a imunidade adquirida não seja suficientemente protectora 

durante o período peri-parto, conduzindo a novos casos de infecção (Dunn, 1978). 

Em suma, a proliferação das populações parasitárias nos hospedeiros e, 

consequentemente, o aumento da excreção de ovos, está dependente da 

disponibilidade de L3 na vegetação, da existência ou não de hipobiose e do estatuto 

imunitário dos animais. 
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1.1.1.4. Tricostrongilose: patogenia e sintomas 

Em regiões temperadas os tricostrongilídeos raramente constituem agentes 

patogénicos primários, embora estejam quase sempre presentes nas gastroenterites 

de ruminantes, nas quais o principal sintoma é a diarreia (Urquhart et al., 1996). As 

prevalências e intensidades de infecção nos ruminantes silvestres são geralmente 

baixas, ocorrendo em níveis muito inferiores àqueles considerados suficientes para 

induzir doença (Hoberg et al., 2001). 

De uma forma geral, os jovens adultos, ao emergirem da mucosa, provocam trauma 

local, traduzido por focos hemorrágicos e edema, com perda de proteínas plasmáticas 

para o lúmen intestinal (Urquhart et al., 1996).  

O género Trichostrongylus não possui grande importância nos ruminantes das regiões 

temperadas de norte e sul, mas nas regiões mais quentes (tropicais e sub-tropicais) é 

um dos principais agentes das gastroenterites parasitárias (Urquhart et al., 1996). Em 

infecções onde este género está presente em número elevado (10 mil a 100 mil 

espécimes), os animais podem manifestar diarreia aquosa profusa e bastante 

debilitante, sobretudo em indivíduos sob stress (subnutrição, por exemplo) (Bowman, 

2003). 

No caso das espécies de Teladorsagia, o carácter hematófago dos parasitas adultos 

conduz ao aparecimento de lesões erosivas na mucosa gástrica (Anderson, 2000; 

Mehlhorn et al., 1992). A forma subclínica desta parasitose origina perdas produtivas 

em animais domésticos sem sintomatologia aparente associada, enquanto a forma 

clínica, além da baixa produtividade, é também caracterizada pela ocorrência de 

diarreia, perda de peso, anemia moderada, hipoalbuminémia (perda de proteína 

plasmática através das glândulas gástricas lesionadas), desidratação e morte nos 

casos mais graves (Anderson, 2000). 

O género Nematodirus ocorre regularmente em infecções mistas com outras espécies 

de tricostrongilídeos. A infecção exemplifica uma parasitose na qual os principais 

factores de patogenicidade são os estadios larvares. Desta forma, o desenvolvimento 

larvar até L5, que ocorre na mucosa intestinal, sobretudo no íleon, em cerca de 12-15 

dias após a infecção, coincide com lesões nas vilosidades intestinais, com 

consequente atrofia e erosão da mucosa (Dunn, 1978) A diarreia pode ser bastante 

severa e debilitante na presença de N. battus, reportado em animais domésticos 

(Bowman, 2003). 

 

1.1.1.5. Diagnóstico 

O diagnóstico é conseguido normalmente através de métodos coprológicos. As 

técnicas coprológicas quantitativas (McMaster) e qualitativas (flutuação de Willis) são 

úteis para o diagnóstico, no entanto, devido à grande semelhança entre os ovos das 
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várias espécies de tricostrongilídeos no momento da postura (excepto os ovos de 

Nematodirus), recomenda-se a realização de cultura de fezes em estufa. Esta técnica, 

na qual são recriadas as condições de temperatura e humidade óptimas ao 

desenvolvimento larvar, permite, a partir da observação das L3, a identificação do 

género e, por vezes, da espécie parasitária (Urquhart et al., 1996).  

 

a) Trichostrongylus  

Os ovos de Trichostrongylus possuem tamanho médio (86-102 µm de largura e 40-46 

µm de comprimento), com formato elíptico irregular, de paredes finas e pólos amplos 

assimétricos, contendo uma mórula de 16-32 blastómeros (Thienpont, Rochette & 

Vanparijs, 1986). 

As L3 possuem 16 células intestinais, as extremidades cefálica e caudal são cónicas 

(sem filamento) e o comprimento total varia entre os 560 e 796 µm (Royal Veterinary 

College/Food and Agriculture Organization [RVC/FAO], 2004). As L3 distinguem-se 

das L3 de Teladorsagia sobretudo pela ausência dos “ombros” característicos na 

extremidade cefálica e pelo comprimento da bainha da cauda, ± 30 µm (Van-Wyk, 

Cabaret & Michael, 2004).  

 

b) Teladorsagia  

Os ovos de Teladorsagia têm 94 µm de largura e 49 µm de comprimento, 

aproximadamente; possuem uma forma elíptica regular com pólos simétricos não 

muito amplos, uma cápsula delgada, de superfícies lisas e uma mórula no interior com 

muitos blastómeros, que quase preenchem a totalidade do ovo (Thienpont et al., 

1986). As L3 possuem entre 797 e 907 µm de comprimento, 16 células intestinais, 

extremidade cefálica com formato quadrangular, que termina com uma reentrância de 

cada lado, formando os “ombros” característicos da família Ostertaginae. A cauda da 

bainha forma um pequeno cone sem filamento, mas ligeiramente mais comprida que a 

do Trichostrongylus (± 36 µm) (Van-Wyk et al., 2004). 

 

c) Nematodirus  

Os ovos são facilmente identificáveis através dos métodos coprológicos 

convencionais. Tal deve-se essencialmente às suas grandes dimensões (140-180 µm 

de comprimento e 75-90 µm de largura), ao seu formato oval e alongado, de paredes 

finas, e ao conteúdo, uma mórula grande de 8 células. As L3 medem entre 752 e 1248 

µm (incluindo a bainha), apresentam uma extremidade cefálica de formato 

arredondado, 8 células intestinais, uma extremidade caudal lobulada e uma bainha 

com cauda filamentosa muito comprida, que mede entre 180 e 270 µm, 

aproximadamente (RCV/FAO, 2004).  
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1.1.1.6. Controlo da tricostrongilose 

São vários os fármacos referenciados para o tratamento das helmintoses em 

ruminantes. Os benzimidazois e os pró-benzimidazois, de uma forma geral, são muito 

eficazes contra as formas adultas e imaturas, destacando-se o febendazol, albendazol, 

o tiabendazol, mebendazol, oxfendazol e a netobimina (Bowman, 2003). As lactonas 

macrocíclicas (ivermectina) estão indicadas para o tratamento e controlo das formas 

adultas e L4 de nemátodes gastrintestinais, nomeadamente dos géneros Teladorsagia, 

Trichostrongylus e Nematodirus.  

O levamisol (imidazotiazol) e as tetrahidropirimidinas (pirantel, morantel) são eficazes 

contra as formas adultas de Tricostrongylus, Teladorsagia e Nematodirus, sendo 

igualmente eficaz contra as formas imaturas de Nematodirus (Bowman, 2003).  

Estão descritas algumas associações entre fármacos antihelmínticos para o 

tratamento e controlo de tricostrongiloses, bem como para o tratamento de outros tipos 

de nemátodes intestinais e pulmonares, céstodes e, por vezes, tremátodes. Exemplos 

dessas associações são o oxfendazol com oxiclosanida (eficaz contra nemátodes 

gastrintestinais, pulmonares, céstodes e Fasciola sp.), mebendazol com closantel 

(eficaz contra todos os parasitas referidos anteriormente, mais Oestrus sp.), levamisol 

com triclabendazol (eficaz contra nemátodes gastrintestinais, pulmonares e Fasciola) e 

levamisol com praziquantel (eficaz contra nemátodes gastrintestinais, pulmonares e 

céstodes) (Almeria, Dorchies, Fazendeiro, Genchi, Habela Martinez, Hoglund, 

Jackson, Pfister, Vercruysse & Wall, 2006). 

 

1.2. Outros nemátodes gastrintestinais 

1.2.1. Trichuris ovis  

O género Trichuris é um nématode intestinal pertencente à ordem Enoplida e à família 

Trichuridae, sendo a espécie T.ovis (Abildgaard, 1795) responsável pela tricuriose nos 

ruminantes domésticos e selvagens (Hidalgo-Arguello & Cordero del Campillo, 1999b). 

 

1.2.1.1. Etiologia 

O corpo dos parasitas adultos assume a forma característica de um chicote (Urquhart 

et al., 1996). Os machos medem entre 5 e 8 cm de comprimento, possuem uma 

extremidade anterior que representa três quartos do comprimento total do corpo e uma 

extremidade posterior enrolada em espiral, com uma única espícula; as fêmeas são 

ovíparas e medem 3,5-7 cm de comprimento, com a extremidade anterior a ocupar 

entre dois terços e quatro quintos do comprimento total do corpo (Hidalgo-Arguello & 

Cordero del Campillo, 1999b). Os ovos, acastanhados e não embrionados, têm o 

formato de um limão com dois pólos bem distintos (Bowman, 2003). 
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1.2.1.2. Ciclo Biológico  

O ciclo biológico é directo e as fêmeas, com fecundidades consideradas baixas 

(Kassai, 1999), fazem a postura de ovos não embrionados no lúmen do intestino 

grosso para serem, posteriormente, eliminados nas fezes. Em condições de humidade 

e temperatura adequadas, os parasitas desenvolvem-se no espaço de um mês até ao 

estadio infectante (L1) no interior do ovo (Bowman, 2003). A eclosão das larvas ocorre 

no intestino delgado apenas após a ingestão dos ovos com as L1 pelos hospedeiros, 

seguindo-se a migração das larvas para o ceco e cólon, onde invadem a mucosa e 

completam o seu desenvolvimento até ao estadio adulto. O período pré-patente tem a 

duração de 6-8 semanas (Urquhart et al., 1996; Kassai, 1999) 

 

1.2.1.3. Epidemiologia 

A tricuriose é uma parasitose cosmopolita e comum, beneficiada pela elevada 

resistência dos ovos no meio ambiente. Os ovos são resistentes à dissecação e a 

temperaturas muito baixas, podendo manter-se viáveis durante anos, sobretudo em 

locais mais protegidos dos efeitos da chuva e do vento. As temperaturas superiores a 

37ºC destroem as larvas em 15 minutos, mas estas são capazes de sobreviver até 7 

meses a -8ºC (Urquhart et al., 1996; Hidalgo-Arguello & Cordero del Campillo, 1999b). 

 

1.2.1.4. Tricuriose: patogenia e sintomas 

O estadio pré-adulto é considerado o mais patogénico devido ao carácter hematófago 

dos parasitas, embora a maioria das infecções sejam ligeiras e assintomáticas.  

Em infecções severas a acção patogénica consiste, sobretudo, na irritação mecânica 

do ceco e cólon, mediante a implantação profunda da extremidade anterior do parasita 

na mucosa intestinal e o seu movimento constante, que resulta numa inflamação 

diftérica da mucosa ceco-cólica (Urquhart et al., 1996; Hidalgo-Arguello & Cordero del 

Campillo, 1999b). 

É considerada a possibilidade de os tricurídeos segregarem substâncias hemolisantes, 

cuja absorção pelo hospedeiro poderá resultar em anemia hemolítica. É igualmente 

considerado que a tricuriose facilite as infecções bacterianas com formação de 

nódulos e abcessos locais (Hidalgo-Arguello & Cordero del Campillo, 1999b). 

 

1.2.1.5. Diagnóstico 

O diagnóstico é realizado através da detecção dos ovos nas fezes por métodos 

coprológicos de flutuação. Os ovos são facilmente reconhecidos devido ao seu 

formato semelhante a um limão, mas há que ter em atenção a possibilidade de serem 

confundidos com ovos de Capillaria. Os ovos de Trichuris são castanho-escuros, de 

tamanho médio (cerca de 75 µm de comprimento e 35 µm de largura), com paredes 
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espessas e dois pólos bem distintos (Thienpont et al., 1986). Por outro lado, os ovos 

de Capillaria são mais translúcidos, a parede possui um aspecto rugoso e evidenciam 

opérculos menos proeminentes e mais achatados (Kassai, 1999). 

 

1.2.1.6. Controlo da tricuriose 

Para o tratamento e controlo da tricuriose estão indicados os benzimidazois, sobretudo 

o albendazol, febendazol, netobimina e o oxfendazol, administrados em doses mais 

elevadas em relação aos tricostrongilídeos; as avermectinas e milbemicinas ou o 

levamisol (injectável) são muito eficazes contra as formas adultas de Trichuris, mas 

menos eficazes contra os estadios larvares. A elevada resistência dos ovos no meio 

ambiente dificulta o controlo desta parasitose (Urquhart et al. & Kaufmann, 1996). 

 

1.3. Tremátodes 

Está descrita a ocorrência de uma grande variedade de espécies de tremátodes em 

mamíferos silvestres, embora a maioria delas não esteja associada, de forma 

significativa, a casos de doença nas populações (Pybus, 2001). 

A classe Trematoda pertence ao filo dos Platyhelminthes e inclui parasitas de corpo 

foliáceo e achatado dorsoventralmente; possuem uma cavidade primária designada de 

celoma, carecem de sistema circulatório e respiratório e o sistema digestivo é 

incompleto (sem ânus). Por outro lado, os órgãos reprodutores e musculares são 

bastante desenvolvidos. Os parasitas dispõem de duas ventosas musculares, oral e 

ventral, que se localizam na porção anterior e posterior do corpo, respectivamente. 

Estas ventosas são os órgãos principais da fixação dos parasitas aos tecidos do 

hospedeiro, de onde extraem o alimento.  

O ciclo de vida é indirecto, havendo recurso a um ou mais hospedeiros intermediários 

e a estratégia reprodutiva passa pelo hermafroditismo, pelo que cada indivíduo dispõe 

de ambos os órgãos reprodutores, masculino e feminino (Urquhart et al., 1996). 

Entre as espécies de tremátodes de maior interesse veterinário, são de destacar 

Fasciola hepatica e Dicrocoelium dendriticum. A espécie F. hepatica (Linnaeus, 1758) 

é considerada a grande dúvia do fígado, com cerca de 3,5 cm de comprimento e 1 cm 

de largura, que invade os grandes ductos biliares de mamíferos herbívoros e 

omnívoros (Urquhart et al., 1996; Bowman, 2003). Este parasita tem distribuição 

cosmopolita nas regiões temperadas e o seu ciclo biológico requer ambientes com 

humidade elevada e temperaturas médias superiores a 10ºC para que os hospedeiros 

intermediários (caracóis anfíbios do género Lymnaea) possam sobreviver e para que 

os estadios larvares se desenvolvam (Rojo-Vázquez & Ferre-Pérez, 1999). Deste 

modo, em Portugal, a fasciolose ocorre de Norte a Sul, predominando em regiões 
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pantanosas sujeitas a inundações periódicas, vales de rios e zonas de regadio 

(Lagares, 2008).  

A espécie que importa referir com maior pormenor neste trabalho, tendo em conta os 

resultados, é Dicrocoelium dendriticum.  

 

1.3.1. Dicrocoelium dendriticum  

1.3.1.1. Etiologia  

O Dicrocoelium dendriticum (Rudolphi, 1819), conhecido como a pequena dúvia do 

fígado (Pybus, 2001) é uma espécie facilmente identificada pela sua forma lancetada, 

medindo entre 5 e 12 mm de comprimento e entre 1,5 e 2,5 mm de largura. São 

parasitas hermafroditas e ocorrem nos pequenos ductos biliares e vesicula biliar da 

maioria dos vertebrados, particularmente os ruminantes (Manga-González & Quiroz-

Romero, 1999). 

 

1.3.1.2. Ciclo biológico  

Este tremátode necessita de dois hospedeiros intermediários para que o ciclo de vida 

fique completo (Bowman, 2003). Cerca de 100 espécies de moluscos gastrópodes 

terrestres estão referenciadas como primeiros hospedeiros intermediários. Elementos 

dos géneros Cionella, Zebrina, Cernuella, Helicella, entre outros, são exemplos destes 

hospedeiros. É de destacar o género Helicella em climas de montanha, devido à sua 

ampla distribuição e taxa de parasitismo elevada. Como segundos hospedeiros 

intermediários estão citadas 21 espécies de formigas, pertencentes maioritariamente 

ao género Formica (Manga-Gongález & Quiroz-Romero, 1999). 

Os parasitas adultos depositam os ovos embrionados nos pequenos ductos biliares, 

que são posteriormente conduzidos até ao intestino para serem eliminados juntamente 

com as fezes. Os ovos são ingeridos pelo primeiro hospedeiro intermediário, onde se 

dá a eclosão e a libertação dos miracídios (primeiro estadio larvar). Os miracídios 

atravessam a parede intestinal do molusco e dirigem-se para o hepatopâncreas, onde 

se transformam em esporocistos e estes em cercárias.  

O processo que decorre entre a infecção do molusco e o aparecimento de cercárias 

maduras tem a duração de 3 a 6 meses, período que depende da espécie de molusco 

e da temperatura ambiente (o processo é mais prolongado a temperaturas baixas) 

(Manga-Gongález & Quiroz-Romero, 1999). De notar que, num único caracol podem-

se formar até 4000 cercárias (Silva Leitão, 1983). 

As cercárias são expelidas do caracol através do aparelho respiratório do mesmo e, 

quando conseguem infectar as formigas, evoluem para metacercárias, tornando-se 

estas infectantes após 45 dias. As metacercárias induzem paralisia nas formigas, o 

que resulta numa alteração do seu comportamento, fazendo com que estas se fixem à 
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erva. Este fenómeno facilita a ingestão das metacercárias pelos hospedeiros 

definitivos durante o pastoreio (Manga-Gongález & Quiroz-Romero, 1999). As jovens 

dúvias não efectuam migrações pelo parênquima hepático do hospedeiro definitivo, 

mas alcançam os pequenos ductos biliares através do intestino. A ovopostura tem 

início aos 55 dias (47-79 dias), após a infecção (Manga-Gongález & Quiroz-Romero, 

1999). 

 

1.3.1.3. Epidemiologia 

Em termos epidemiológicos, a dicroceliose consiste numa parasitose amplamente 

distribuída pelo mundo. A doença é mais comum nos animais com mais de 1 ano de 

idade (Bowman, 2003) e a eliminação de ovos ocorre durante todo o ano. Este facto, 

associado à elevada resistência dos ovos no meio ambiente (até -20 e -50 ºC, 

segundo alguns autores), faz com que os terrenos possam estar contaminados 

durante longos períodos de tempo. No entanto, as maiores taxas de eliminação têm 

lugar no final de Outono e Inverno e as mais baixas no Verão, quando a mortalidade 

dos ovos é mais elevada (Manga-Gongález & Quiroz-Romero, 1999).  

Ao contrário da maioria das restantes espécies de tremátodes, D. dendriticum está 

adaptado a climas mais secos, até porque os hospedeiros intermediários não estão 

dependentes da água para proliferarem (Bowman, 2003). 

 

1.3.1.4. Dicroceliose: patogenia e sintomas  

A intensidade da infecção em cervídeos e outros hospedeiros selvagens costuma 

manter-se baixa e as lesões tendem a ser limitadas ou imperceptíveis (Pybus, 2001). 

A presença de vários milhares de D.dendriticum nos pequenos ductos biliares não 

significa obrigatóriamente que hajam alterações hepáticas relevantes e isto deve-se, 

provavelmente, à ausência da fase migratória no parênquima hepático (Urquhart et al, 

1996). As lesões dependem da intensidade e duração da infecção, sendo que, para 

alguns autores, a gravidade lesional aumenta com a duração da infecção, e para 

outros, esta aumenta com a carga parasitária. Em infecções mais severas, a 

ocorrência de parasitas adultos nos pequenos ductos biliares provoca a obstrução dos 

mesmos e um efeito irritativo sobre a mucosa dos ductos biliares maiores, resultando 

em quadros de colangiectasia e colangite. Nos estados avançados da infecção pode-

se evidenciar degeneração celular e quadros de cirrose biliar (Manga-Gongález & 

Quiroz-Romero, 1999).  

É comum que a infecção por D. dendriticum seja concomitante com a infecção por F. 

hepatica. Em tais casos, sinais como a perda de condição corporal, anemia e edema 

podem surgir, sobretudo em espécies domésticas (Pybus, 2001). Os quadros clínicos 

de dicrocoeliose têm carácter crónico, mas não se pode descartar a possibilidade de 
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poder ocorrer uma ingestão maciça de metacercárias, suficiente para provocar morte 

por hepatite traumática, sobretudo nos animais mais jovens (Manga-Gongález & 

Quiroz-Romero, 1999). 

 

1.3.1.5. Diagnóstico 

O diagnóstico da infecção pode ser feito a partir da detecção dos ovos nas fezes. As 

técnicas coprológicas qualitativas, especialmente a Sedimentação Natural, permitem 

identificar os ovos. Estes são densos, embrionados, lisos e assimetricamente ovais 

(achatados em um dos pólos), com 36-45 µm de comprimento e 22-30 µm de largura, 

com um opérculo pouco perceptível e uma parede castanho-amarelada escura 

espessa (Pybus, 2001). Os ovos são 4 vezes mais pequenos que os de F.hepatica 

(Silva Leitão, 1983) 

 

1.3.1.6. Controlo da dicroceliose 

Os benzimidazois, administrados em doses 3 vezes superiores àquelas que estão 

indicadas para o tratamento de infecções por nemátodes, são eficazes, bem como o 

praziquantel numa dose duas vezes superior àquela indicada para o tratamento de 

cestodoses (Urquhart et al, 1996). Assim, estão referenciados os seguintes fármacos 

para o tratamento das formas adultas: albendazol, febendazol, netobimina, tiofanato, 

triclabendazol, ricobendazol, closantel e praziquantel, sendo igualmente eficazes 

algumas associações como mebendazol e closantel (Kaufmann, 1996; Almeria et al., 

2006). 

O controlo dos hospedeiros intermediários é praticamente impossível, dado a 

abundância e variedade elevadas de espécies susceptíveis. Assim, a aplicação de 

molusquicidas teria de se fazer de forma indiscriminada, o que seria prejudicial para 

outras espécies não envolvidas no ciclo biológico do parasita. Outro factor a ter em 

conta é o facto do período patente poder ser muito longo, de modo que os animais 

infectados actuam como reservatório da infecção, contribuindo para a manutenção da 

contaminação dos terrenos (Manga-Gongález & Quiroz-Romero, 1999). 

 

1.4. Céstodes  

Na Península Ibérica têm-se assinalado prevalências elevadas nos ruminantes 

domésticos e silvestres (cabra-montesa incluída), predominando os processos 

originados por diversas espécies do género Moniezia (Ramajo-Martín & Alvarez, 

1999). 

Os indivíduos pertencentes a esta classe assemelham-se aos tremátodes por terem 

corpos acelomados, achatados dorsoventralmente e serem hermafroditas. 
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Praticamente todos os céstodes precisam de, pelo menos dois hospedeiros para 

completarem o seu ciclo de vida (Bowman, 2003). 

O parasita adulto mede desde alguns milímetros até vários centímetros de largura e 

vários metros de comprimento e é essencialmente um conjunto de segmentos 

(proglotes), independentes a nível morfofuncional e fixos à mucosa do hospedeiro pelo 

escólex (Bowman, 2003). Os céstodes depositam ovos que, quando completamente 

desenvolvidos, contêm uma larva no primeiro estadio designada por oncosfera. O ciclo 

biológico tem continuação no interior dos hospedeiros intermediários, até que se forme 

o segundo estadio larvar, que, normalmente é o estadio infectante para o hospedeiro 

definitivo (Bowman, 2003). 

 

1.4.1. Moniezia  

1.4.1.1. Etiologia 

Os parasitas incluídos no género Moniezia (Blanchard, 1891) pertencem à família 

Anoplocephalidae, possuem escólexes inermes com quatro ventosas de grandes 

dimensões, seguidos de vários proglotes largos e com genitália bilateral. Os parasitas 

adultos são encontrados no intestino delgado de bovinos, ovinos e caprinos e podem 

alcançar vários metros de comprimento. As espécies encontradas com maior 

frequência são a Moniezia expansa e a M. benedeni. 

 

1.4.1.2. Ciclo Biológico e Epidemiologia 

Estes parasitas possuem um potencial biótico elevado, formando proglotes maduros 

capazes de albergar centenas de ovos, cada um. Os proglotes excretados nas fezes 

são macerados no meio ambiente, possibilitando a libertação dos ovos. Com o mínimo 

de humidade requerida, os ovos resistem razoavelmente bem no meio ambiente 

durante vários meses (Ramajo-Martín & Alvarez, 1999). Os ácaros oribatídeos de vida 

livre são os hospedeiros intermediários, que, ao ingerirem os ovos permitem a eclosão 

dos mesmos e a libertação das oncosferas. As oncosferas são embriões hexacantos, 

rodeados por duas membranas, que perfuram o intestino do ácaro e se fixam à 

cavidade abdominal, transformando-se em larvas do tipo cisticercoide. Aqui 

permanecem em desenvolvimento durante um período que tem a duração de 1-6 

meses, dependendo da temperatura exterior. A contaminação das pastagens por 

ácaros infectados pode manter-se regular durante todo o ano e atingir níveis elevados 

durante o Outono e Inverno (Ramajo-Martín & Alvarez, 1999; Bowman, 2003).  

A transmissão aos hospedeiros definitivos ocorre através da ingestão dos ácaros 

portadores e, cada cisticercoide ingerido poderá originar um indivíduo adulto, que 

estará apto a iniciar a eliminação dos primeiros proglotes maduros após 1-2 meses 

(período pré-patente) (Ramajo-Martín & Alvarez, 1999). A longevidade dos parasitas 
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no hospedeiro definitivo é curta (poucos meses), logo a persistência da contaminação 

das pastagens passa muito pela proporção de ovos excretados e pela densidade de 

hospedeiros intermediários susceptíveis (Ramajo-Martín & Alvarez, 1999). 

Os animais jovens são os mais afectados, visto que os parasitas adultos parecem 

induzir a produção de anticorpos, o que faz com que os hospedeiros adultos adquiram 

uma certa resistência a reinfecções (Ramajo-Martín & Alvarez, 1999). 

 

1.4.1.3. Monieziose: patogenia e sintomas 

O quadro clínico e lesional dependem muito do tamanho dos parasitas adultos e da 

intensidade da infecção. Os efeitos irritativo e inflamatório estão sobretudo associados 

aos pontos de fixação dos parasitas à mucosa intestinal. Assim, as lesões tanto 

podem induzir a ocorrência de um simples exsudado mucoso benigno, como resultar 

em enterites severas, congestão e edema com infiltrados celulares abundantes. As 

acções traumáticas e mecânicas conduzem a obstruções agudas ou crónicas do 

lúmen intestinal ou erosões e perfurações que causam peritonites, potencialmente 

fatais. A morbilidade é superior nos hospedeiros mais jovens, que podem apresentar 

anemia, perda de peso e atrasos no crescimento (Ramajo-Martín & Alvarez, 1999). 

 

1.4.1.4. Diagnóstico 

As técnicas coprológicas de flutuação são as mais indicadas para diagnosticar ovos de 

Moniezia. Os ovos são triangulares (M. expansa) ou quadrangulares (M. benedeni), 

com uma cápsula escura espessa, que envolve o embrião de formato piriforme 

(embrião hexacanto). Os ovos de M.expansa medem entre 50 e 60 µm e os de 

M.benedeni medem entre 80 a 90 µm de diâmetro (RCV/FAO, 2004). 

 

1.4.1.5. Controlo da monieziose 

A bunamidina, a niclosamida e o praziquantel são os fármacos cestocidas de eleição. 

Os benzimidazois, sobretudo o albendazol, febendazol, oxfendazol, mebendazol, 

netobimina e o febantel, podem igualmente ser eficazes contra os céstodes, actuando 

também sobre outros helmintes que possam coexistir (Kaufmann, 1996). 

Em regiões temperadas, se o tratamento for efectuado no final da Primavera, o 

número de ácaros oribatídeos infectados será reduzido. Outras medidas de controlo, 

aplicáveis nos ruminantes domésticos, passam pela rotação de pastagens para reduzir 

a exposição à infecção (Urquhart et al, 1996). 

 

1.5. Coccídeas 

As coccídeas são protozoários intracelulares que afectam uma grande variedade de 

espécies de vertebrados, sendo as espécies incluídas na família Eimeriidae, mais 
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precisamente nos géneros Eimeria e Cryptosporidium, as que assumem maior 

relevância nos ruminantes domésticos e selvagens (Urquhart et al, 1996). 

 

1.5.1. Eimeria  

A eimeriose caprina é uma infecção cosmopolita, consequência da acção de várias 

espécies de Eimeria (Schneider, 1875), parasitas intracelulares das células epiteliais 

do intestino (Mehlhorn et al, 1992). Grandes quantidades de oocistos podem ser 

encontradas nas fezes de animais perfeitamente saudáveis (Bowman, 2003), aliás 

poucas são as espécies capazes de motivar doença. A doença surge mais 

frequentemente nos animais jovens, como o resultado de um decréscimo das defesas 

do sistema imunitário dos hospedeiros (Kaufmann, 1996). 

Ao todo conhecem-se dez espécies de Eimeria passíveis de infectar caprinos, muitas 

delas bastante semelhantes às dos ovinos. Apesar das semelhanças, a especificidade 

para o hospedeiro é muito elevada, tornando improváveis as infecções cruzadas entre 

ovinos e caprinos (Hidalgo-Arguello & Cordero del Campillo, 1999a, Urquhart et al, 

1996).  

As espécies que infectam os caprinos são: E. arloingi (Marotel, 1905), E. hirci 

(Chevalier, 1964), E. christenseni (Levine, 1962), E. ninaekohlyakimovae (Yakimoff & 

Rastegaieff, 1930), E. caprovina (Lima, 1980), E. caprina (Lima, 1980), E. alijevi 

(Musaev, 1970), E. apsheronica (Musaev, 1970), E. jolchijevi (Musaev, 1970) e E. 

kocharli (Musaev, 1970).  

O período pré-patente varia entre 6 e 35 dias, consoante a espécie. A transmissão da 

infecção ocorre via oral, mediante a ingestão de oocistos esporulados. Os hospedeiros 

adultos, apesar de não apresentarem sintomas, podem eliminar oocistos durante 

períodos prolongados, constituindo uma importante fonte de contaminação para os 

animais mais jovens (Bowman, 2003). De notar também que os oocistos de Eimeria 

podem-se manter viáveis no exterior por mais de um ano (Mehlhorn et al, 1992). 

 

1.5.2. Cryptosporidium   

1.5.2.1. Etiologia 

Os protozoários do género Cryptosporidium (Tyzzer, 1907) são parasitas oportunistas, 

estando descritas infecções em mais de 170 espécies de vertebrados (Ortega-Mora, 

Gómez-Bautista & Rojo-Vásquez, 1999). São, juntamente com o género Giardia, os 

enteroparasitas que mais frequentemente infectam humanos e animais domésticos, 

salientando também o reconhecimento cada vez maior deste parasita numa grande 

variedade de espécies silvestres (Hunter, 2005). Trata-se de uma zoonose, pelo que a 

parasitose adquirir uma relevância não só a nível da saúde animal, mas também ao 

nível da saúde pública. Ocorrem muitas espécies de Cryptosporidium numa grande 



Rastreio parasitológico em populações de caprinos silvestres, assilvestrados e domésticos no PNPG 

 

25 
 

variedade de animais vertebrados e as infecções cruzadas são frequentes (Bowman, 

2003), mas C. parvum é a espécie responsável pelos casos de doença clínica nos 

animais e no Homem (Duncan, 1999). C. parvum constitui um dos principais agentes 

etiológicos da diarreia neonatal em bovinos, quer seja em infecções simples ou mistas 

(Martins, Madeira de Carvalho & Cannas da Silva, 2007a). 

 

1.5.2.2. Ciclo Biológico e Epidemiologia 

O ciclo biológico de Cryptosporidium é directo e inclui uma fase de reprodução 

assexuada, que corresponde à proliferação do parasita na superfície da mucosa, e 

uma fase de reprodução sexuada, associada ao desenvolvimento epicelular (não 

ocorre invasão do citoplasma da célula) do parasita (Valigurová, Koudela, Gelnar, 

Modrý & Slapeta, 2008). 

As formas infectantes são oocistos esporulados, estruturas arredondadas, que medem 

entre 5 e 7 μm de diâmetro (dependendo da espécie), possuem paredes espessas e 

incorporam quatro esporozoítos no seu interior. Quando ingeridos pelos hospederios, 

a digestão das paredes dos oocistos liberta os esporozoítos que, posteriormente, 

invadem as células das microvilosidades gástricas e intestinais. A porção final do 

jejuno e do íleo são, no caso de C. parvum, os locais de eleição para os parasitas se 

instalarem (Ortega-Mora et al, 1999). 

Estudos recentes demonstraram que são formados dois tipos de oocistos: a grande 

maioria apresenta paredes espessas e são excretados juntamente com as fezes, 

enquanto uma pequena parte deles são portadores de paredes finas, o que facilita a 

libertação dos esporozoitos viáveis para o lúmen intestinal, ocorrendo assim um 

processo de auto-infecção (Urquhart et al, 1996). 

O período pré-patente tem a duração de 5 a 12 dias, seguido pela excreção fecal de 

oocistos, a qual, em geral, coincide com o inicio dos sinais de diarreia. A maior fonte 

de contaminação ambiental, por C. parvum, resulta da infecção dos ruminantes 

domésticos (Hunter, 2005). Os animais jovens, particularmente ruminantes recém-

nascidos, são mais susceptíveis à criptosporidiose (Pereira da Fonseca, 2000). 

Durante o período de máxima excreção parasitária, os recém-nascidos infectados 

podem eliminar entre 106 e 107 oocistos por grama de fezes (Ortega-Mora et al, 1999).  

Martins et al. (2007a) refere o facto de a criptosporidiose estar bem disseminada pelas 

explorações leiteiras da Europa, sendo descritas prevalências de infecção elevadas 

em diversos países. 

A via de transmissão é fecal-oral, na qual a ingestão dos oocistos pode ser o resultado 

do contacto directo com um indivíduo parasitado, com materiais contaminados (os 

oocistos aderem facilmente a vários tipos de superfícies), ou através da ingestão de 

água, alimentos, ou mesmo de artrópodes contaminados (Hunter, 2005). 
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Na epidemiologia de infecção do Homem é de particular relevância a ingestão de água 

contaminada, inclusive a “potável”, quer directamente ou a partir de alimentos crus 

lavados, dado que os oocistos são resistentes ao tratamento convencional com cloro 

(Carpenter, Fayer, Trout & Beach, 1999) e os métodos tradicionais de filtração são 

inadequados para uma remoção eficaz destes organismos de tamanho muito reduzido 

(Pereira da Fonseca, 2000). Pereira da Fonseca (2000) refere que 55% das amostras 

de água recolhidas nas explorações de bovinos em Portugal se encontravam 

contaminadas por Cryptosporidium spp. A infecção humana é cosmopolita e tem sido 

referida em adultos e em crianças. Jovens adultos, especialmente em países em vias 

de desenvolvimento, pacientes imunodeficientes, viajantes e indivíduos em contacto 

directo com pessoas infectadas, são os mais afectados. 

Os animais adultos constituem uma importante fonte de disseminação do 

Cryptosporidium pois, mesmo em infecções assintomáticas, podem eliminar um 

pequeno número de oocistos de forma esporádica e intermitente durante um longo 

período de tempo. Estudos epidemiológicos sugerem que a maioria dos surtos de 

criptosporidiose animal coincide com a Primavera, onde se concentram a maioria dos 

partos (Duszynski & Upton, 2001).  

Os bovinos recém-nascidos são provavelmente a fonte primária de Cryptosporidium 

nas explorações leiteiras (Martins et al., 2007a). 

A sua natureza ubiquitária, as doses infectantes muito reduzidas, a capacidade de 

multiplicação até um elevado número num único hospedeiro animal e ainda, a elevada 

resistência aos desinfectantes e a vários fármacos também favorece a transmissão e 

disseminação do parasita (Ortega-Mora et al, 1999). As infecções por Cryptosporidium 

são de difícil controlo, pois os oocistos são muito resistentes no meio exterior, 

mantendo-se viáveis nas fezes durante meses, excepto se forem expostos a extremos 

de temperatura (65ºC durante 30 minutos ou -18ºC durante 24 horas) e de dessecação 

(Ortega-Mora et al, 1999). 

A grande maioria dos animais jovens recupera das infecções espontaneamente, 

desenvolvendo posteriormente uma imunidade protectora sólida. Como a ocorrência 

do parasita no ambiente é muito comum, a resistência que vai sendo adquirida com a 

idade pode dever-se à exposição precoce ao agente (Pereira da Fonseca, 2000). 

 

1.5.1.3. Criptosporidiose: patogenia e sintomas  

As infecções assintomáticas, sobretudo nos indivíduos adultos, são as situações mais 

frequentes. Os protozoários da espécie C. parvum são responsáveis pelos casos de 

doença clínica nos animais domésticos e no Homem (Fayer, 2008).  

Tal como referido anteriormente, os animais jovens são os mais afectados e estes têm 

como principal sintoma diarreia profusa e aquosa, de coloração amarelo-pálida. Casos 
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significativos de doença por C. parvum raramente têm sido reportados em animais 

silvestres, mas a doença poderá ocorrer em situação de cativeiro, particularmente no 

caso de sobrepopulação. A criptosporidiose aguda é manifestada através de diarreia 

moderada a severa, perda de peso, distenção abdominal, letargia, inaptência e frebre, 

ocasionalmente (Duszynski & Upton, 2001). Estudos em ungulados silvestres 

mantidos em cativeiro no Jardim Zoológico de Lisboa (Delgado, Pereira da Fonseca, 

Fazendeiro, Matos, Antunes & Barão da Cunha, 2003) confirmaram a infecção por C. 

parvum, sendo que, dos 8 animais jovens que apresentavam diarreia, 4 acabaram por 

morrer. São reportadas taxas de morbilidade elevada e de mortalidade baixas 

(Duszynski & Upton, 2001), podendo estas últimas aumentar quando o quadro clínico 

é complicado pela presença de outros agentes patogénicos intestinais, tais como 

Rotavirus e Coronavirus, Escherichia coli, Campylobacter spp., Salmonella spp. ou 

Clostridium perfringens (Ortega-Mora et al, 1999; Pereira da Fonseca, 2000).  

A infecção no Homem é caracterizada pela ocorrência de diarreia profusa e aquosa, 

contendo muco, com frequência, mas raramente sangue ou leucócitos. A motilidade 

intestinal encontra-se muito aumentada, levando à rápida perda de peso, surgindo 

cólicas, febre moderada, náuseas e vómitos, fadiga, cefaleias, mialgias e anorexia. A 

duração e a gravidade dos sintomas dependem, em particular, do estado imunitário do 

hospedeiro. De um modo geral, os indivíduos (animais ou humanos) mais susceptíveis 

às infecções prolongadas e sintomáticas são, em regra, aqueles cuja função imunitária 

está enfraquecida ou incompletamente desenvolvida (recém-nascidos, por exemplo).  

A recuperação espontânea ocorre em cerca de uma a duas semanas, embora a 

infecção possa ser fatal em animais muito jovens (Pereira da Fonseca, 2000). As 

lesões são compatíveis com enterite superficial aguda, em que, macroscopicamente, 

os intestinos surgem congestionados, distendidos com gás e com conteúdo aquoso 

(Ortega-Mora et al, 1999).  

 

1.5.1.4. Diagnóstico 

A maioria das infecções é diagnosticada através da presença de oocistos em 

esfregaços fecais (com ou sem recurso a métodos de concentração prévia das fezes), 

nos quais é possível apenas a identificação do género parasitário, até porque os 

oocistos variam consideravelmente de tamanho consoante a espécie (Urquhart et al., 

1996). Varias técnicas de colorações diferenciais estão descritas, mas a mais utilizada 

é a técnica de Ziehl-Neelsen modificada, que irá ser descrita em pormenor mais à 

frente. Neste tipo de coloração, os esporozoítos surgem como grânulos rosa-

avermelhados, num fundo verde-azulado, que corresponde aos artefactos fecais. 
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Para uma maior precisão de diagnóstico pode-se recorrer a métodos mais elaborados 

como as técnicas imunológicas (ELISA e IFI) e PCR, nos quais é possível distinguir 

várias espécies (Casemore, 1991). 

O diagnóstico precoce de infecções por Cryptosporidium envolve quase sempre a 

realização de biópsia, o que inviabiliza a sua utlidade em populações em estado 

selvagem (Duszynski & Upton, 2001). 

 

1.5.1.5. Aspectos zoonóticos 

O papel desempenhado pelos animais na transmissão de Cryptosporidium para o 

Homem ainda está pouco esclarecido, sobretudo no que diz respeito aos ruminantes 

selvagens por constituírem possíveis reservatórios da infecção (Hunter, 2005; Duncan, 

1999). Estudos efectuados em ruminantes selvagens mantidos em cativeiro em 

Jardins Zoológicos comprovaram a infecção por C. parvum (Heuschele, Oosterhuis, 

Janssen, Robinson, Ensley, Meier, Olson, Anderson & Benirschke, 1986; Delgado et 

al., 2003). 

Estudos realizados no Canadá (Heitman, Frederick, Viste, Guselle, Morgan, Thompson 

& Olson, 2002) sobre a distribuição ambiental de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. 

verificaram que, das três fontes principais de contaminação (humana, agrícola e fauna 

selvagem), as menores prevalências destes dois agentes patogénicos foram 

detectadas na fauna selvagem e as mais elevadas registaram-se nas fontes humanas. 

Deste mesmo estudo, foram registadas concentrações mais elevadas de oocistos de 

C. parvum nas fezes oriundas de explorações bovinas leiteiras.   

Apesar da vida selvagem parecer ser uma fonte importante de contaminação de 

cursos de água, é difícil determinar até que ponto os animais selvagens contribuem 

para as prevalências globais de infecção (Duszynski & Upton, 2001). 

 

1.5.1.6. Controlo da criptosporidiose 

Não existe nenhum protocolo terapêutico específico que seja eficaz no tratamento da 

criptosporidiose (Bowman, 2003). Virtualmente todos os coccidiostáticos e 

antimicrobianos falham em reduzir as infecções até níveis não patológicos.  

Alguns fármacos estão referidos para o tratamento ou controlo da criptosporidiose, 

embora sejam apenas parcialmente eficazes. São eles o lactato de halofuginona 

(Naciri, Mancassola, Yvoré & Peeters, 1993; Madeira de Carvalho, Martins, Sousa, 

Bacelar & Cannas da Silva, 2009a), sulfato de paromomicina (Fayer & Ellis, 1993), 

decoquinato (Mancassola, Richard & Naciri, 1997) e b-ciclodextrina (Castro-Hermida, 

Quilez-Cinca, López-Bernad, Sánchez-Acedo, Freire-Santos & Ares-Mazás, 2001).  

O controlo é igualmente difícil graças à grande resistência dos oocistos no ambiente e 

à maioria dos desinfectantes comuns, excepto o formol e a amónia. As infecções 
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naturais pelas várias espécies de Cryptosporidium, especialmente C. parvum, irão 

continuar a ocorrer apesar das melhores metodologias de controlo. No entanto, as 

boas práticas de maneio nas explorações, nomeadamente a combinação de medidas 

de higiene correctas associadas a administrações estratégicas de fármacos 

específicos para o tratamento de Cryptosporidium, contribuem para a diminuição da 

contaminação ambiental e do risco zoonótico (Harp & Goff, 1998; Madeira de Carvalho 

et al., 2009a). Madeira de Carvalho et al. (2009a) chegou à conclusão de que a 

administração oral de lactato de halofuginona a vitelos com 1-2 dias de idade, durante 

uma semana, reduzia significativamente a taxa de eliminação de oocistos nas fezes, 

bem como a prevalência de animais com diarreia aos 14 dias de idade.  

Em alguns casos poderá ser considerada a hipótese de remover os animais 

severamente infectados do núcleo populacional a fim de reduzir a contaminação local. 

Este procedimento tem especial importância na Primavera, em época de partos, 

embora seja quase impraticável em populações de vida selvagem (Duszynski & Upton, 

2001).  

 

2. Nemátodes Pulmonares 

2.1. Protostrongilídeos 

As espécies pertencentes à família Protostrongylidae são parasitas cosmopolitas, 

reconhecidos como os pequenos nemátodes que parasitam o parênquima pulmonar, 

alveolar e brônquico de ungulados domésticos e selvagens (Kaufmann, 1996). 

Os géneros mais representativos desta família são: Muellerius, Protostrongylus, 

Cystocaulus e Neostrongylus.  

Para o presente trabalho interessa referir a espécie Muellerius capillaris.  

 

2.1.1.  Muellerius capillaris 

2.1.1.1. Etiologia 

M. capillaris (Mueller, 1889) é um pequeno parasita, cosmopolita dos alvéolos 

pulmonares de ovinos e caprinos selvagens, mas também domésticos já que não 

existe grande especificidade de hospedeiros (Pérez, 2001). 

Os machos medem entre 12 e 26 mm e as fêmeas entre 18 e 30 mm de comprimento 

e a extremidade caudal forma uma pequena espiral. As L1 possuem entre 250 e 280 

µm de comprimento e a extremidade caudal prolonga-se de forma ondulada com um 

esporão na região proximal-dorsal (Díez-Baños, Morrondo-Pelayo & Díez-Baños, 

1999). 
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2.1.1.2. Ciclo biológico e epidemiologia 

No seu ciclo biológico, que é indirecto, intervêm numerosas espécies de caracóis (por 

exemplo, Helix sp. e Succinea sp.) e lesmas terrestres (por exemplo, Limax sp. e 

Agriolimax sp.) como hospedeiros intermediários (Díez-Baños et al, 1999). 

As fêmeas são ovíparas e depositam os ovos no tecido pulmonar adjacente, onde 

ocorre, posteriormente, o desenvolvimento até ao primeiro estadio larvar (L1). Estas 

ascendem com o muco até à faringe, sendo deglutidas para depois serem excretadas 

nas fezes (Bowman, 2003) 

O ritmo de eliminação de L1 é muito irregular, em parte devido à localização profunda 

dos adultos nos pulmões. Outros factores a ter em conta são as infecções mistas por 

várias espécies de protostrongilídeos, que favorecem positivamente a eliminação de 

L1; a gestação, a lactação, o período peri-parto e a nutrição deficiente, que também 

aumentam as taxas de excreção larvar (Díez-Baños et al, 1999). 

Os protostrongilídeos possuem uma distribuição cosmopolita, no entanto, existem 

grandes oscilações na prevalência de umas regiões para outras, consoante as 

condições ambientais e climáticas, que determinam a sobrevivência das L1 e a 

presença de hospedeiros intermediários. As maiores taxas de eliminação de L1 

registam-se nos períodos de máxima pluviosidade e temperaturas baixas.  

É de destacar a grande representatividade de M. capillaris em regiões húmidas do 

noroeste peninsular em detrimento de Cystocaulus ocreatus e Prostrongylus sp. (Díez-

Baños et al, 1999). A sua vasta distribuição e prevalência elevada devem-se, em 

parte, à grande variedade de hospedeiros intermediários disponíveis (Urquhart et al, 

1996). 

As L1 possuem uma grande resistência no meio ambiente. Pérez (2001) analisou 

amostras fecais congeladas e concluiu que não houve efeitos negativos sobre a 

viabilidade das L1. Está também descrito que as L1 podem sobreviver até 10 meses à 

temperatura de 5 ºC (Kassai, 1999). Deste modo as pastagens podem manter-se 

contaminadas por bastante tempo. Após serem eliminadas nas fezes, as L1 penetram 

nos hospedeiros intermediários, onde se desenvolvem até L3 (estádio infectante) no 

espaço de 2-3 semanas (Urquhart et al, 1996). 

Os animais são infectados através da ingestão dos moluscos com as L3 e estas, 

libertas da respectiva bainha pela digestão, migram até aos pulmões pelas vias 

linfáticas e vasculares.  

Os cabritos com idade inferior a 6 meses geralmente não são afectados, mas as 

prevalências de infecção aumentam com a idade, podendo alcançar 100% em 

caprinos domésticos com mais de 3 anos de idade (Kaufmann, 1996). Este facto 

decorre de uma aparente incapacidade, do hospedeiro definitivo, em desenvolver 

imunidade (Kassai, 1999). O período pré-patente ronda as 4 semanas e o período 
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patente pode atingir 5 ou 6 anos de duração (Kaufmann, 1996), durante o qual ocorre 

sempre a excreção de formas parasitárias para o exterior. Deste modo, os animais 

adultos são os principais reservatórios e disseminadores da infecção. 

 

2.1.1.3. Mueleriose: patogenia e sintomas 

As infecções são aparentemente assintomáticas. As broncopneumonias provocadas 

pelos nemátodes desta família caracterizam-se pelo seu carácter crónico, 

manifestação de poucos sintomas, baixa mortalidade e elevada morbilidade. Animais 

com mais de 2-3 anos infectados de forma recorrente e massiva (reinfecções) podem 

manifestar tosse seca e contínua, sobretudo após exercício, e dispneia. Os animais 

com mais de 6 meses apresentam atrasos de crescimento e perda de condição 

corporal, com alguma sintomatologia respiratória (Díez-Baños et al, 1999). 

A mueleriose está descrita como pneumonia intersticial difusa (Díez-Baños et al, 

1999), sendo associada a pequenas lesões esféricas e nodulares, praticamente 

imperceptíveis, localizadas geralmente na superfície pulmonar ou nas áreas 

adjacentes à mesma (Pérez, 2001).  

 

2.1.1.4. Diagnóstico 

A partir da observação das L1 é possível fazer a identificação da espécie. Estas 

podem ser recolhidas recorrendo a técnicas de flutuação fecal, mas a técnica de 

Baermann é a que é vulgarmente utilizada (Kaufmann, 1996).  

As L1 possuem 0,23 – 0,3 mm de comprimento e apresentam uma extremidade caudal 

curva, com uma espinha dorsal saliente, que a distingue das outras espécies da 

família (Kaufmann, 1996). 

 

2.1.1.5. Controlo da mueleriose 

A protostrongilose é de difícil tratamento e controlo nos pequenos ruminantes, porque 

a eliminação das L1 nem sempre pressupõe a eliminação dos indivíduos adultos e a 

variedade de hospedeiros intermediários é muito elevada. Além do mais, a facilidade 

com que os animais se reinfectam nas pastagens constitui um factor negativo para o 

sucesso do tratamento (Díez-Baños et al, 1999). 

O levamisol, febendazol, albendazol, tetramisol e ivermectina têm sido usados, mas 

com resultados inferiores ao que era esperado (Bowman, 2003). As doses 

recomendadas destes fármacos devem ser aumentadas ou devem-se repetir 

administrações, com vários dias de intervalo, para haver sucesso terapêutico. Foi 

demonstrado que, doses diárias de 1mg/Kg de albendazol ou 1,21 mg/Kg de 

febendazol durante duas semanas são muito eficazes. O oxfebendazol na dose de 10 
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mg/Kg e o febantel na dose de 5-10 mg/Kg, também são eficazes contra M. capillaris 

(Díez-Baños et al, 1999).  

Bliss e Greiner (1985, citado por Bowman, 2003) verificaram que, uma única dose de 

cambendazol (60 mg/Kg) eliminou as formas larvares das fezes em 10 de 13 caprinos 

com infecções crónicas.  

A profilaxia por intervenções metafilácticas, realizadas nos rebanhos para evitar 

infecções da Primavera e Outono tardio na região do Barroso (Vila Real), com 

benzimidazois, levamisol ou avermectinas, não teve sucesso em controlar eficazmente 

os protostrongilídeos (Neto, 1996). 

 

3. Importância dos caprinos silvestres e domésticos 

Os caprinos silvestres fazem parte da megafauna presente em diversos ecossistemas 

distintos (Schakleton, 1997).  

São alvo do interesse da comunidade científica sobretudo devido à grande capacidade 

de adaptação às condições rigorosas características de habitat de montanha. Algumas 

espécies são muito valorizadas a nível cinegético, o que se pode traduzir numa 

“ferramenta” em prol da sua conservação. As espécies silvestres representam uma 

potencial fonte de material genético, cuja utilização em espécies domésticas poderá 

contribuir para o melhoramento dos valores produtivos das mesmas. É comum a 

descrição de várias subespécies da família Caprinae, o que é indicativo da capacidade 

adaptativa às condições facilmente mutáveis do habitat. A manutenção desta 

diversidade genética é uma das principais preocupações da IUCN (Schakleton, 1997). 

O efectivo caprino doméstico em Portugal totalizava os 551 000 animais em 2005, 

sendo que as regiões de Entre-o-Douro-e-Minho e de Trás-os-Montes representavam 

13,2% do efectivo. A importância da caprinicultura tem vindo a aumentar no país ao 

longo dos anos em consequência da valorização dos seus produtos (leite, queijo e 

carne). Além disso, em algumas regiões do país, os caprinos e ovinos constituem as 

únicas fontes de proteína animal (Caldeira, 2005). 
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Capítulo IV. Rastreio parasitológico em populações de caprinos 

silvestres, assilvestrados e domésticos no PNPG 

1. Objectivos  

Os objectivos a que nos propusemos com este trabalho foram: efectuar um rastreio 

parasitológico nas populações de caprinos residentes no PNPG e comparar o tipo de 

parasitifauna encontrado em cada uma das três populações de caprinos em estudo 

(monteses, assilvestrados e domésticos). Foi também pretendido avaliar a possível 

influência de determinados factores para a presença/ausência de parasitas nas 

amostras colhidas. 

2. Caracterização das espécies hospedeiras em estudo 

 

2.1.1. CABRA-MONTESA (Capra pyrenaica) 

a) Origem e Morfologia 

A cabra-montesa (Capra pyrenaica SCHINZ, 1838) é um artiodáctilo silvestre da 

família Bovidae que pertence ao género Capra (Linnaeus, 1758). Esta espécie de 

ungulado de porte médio é endémica da Península Ibérica (Granados, 2001) e 

ancestral das duas espécies de gado ovino e caprino mais explorado actualmente, 

Ovis aries (ovelha doméstica) e Capra hircus (cabra doméstica), respectivamente 

(Schakleton, 1997).  

Dos estudos referentes à taxonomia da espécie destacam-se os trabalhos de Schinz 

(1938), Schimper (1948), Barboza du Bocage (1856) e Cabrera (1911, 1914), nos 

quais são descritas, respectivamente, as subespécies Capra pyrenaica pyrenaica, 

C.p.hispanica, C.p.lusitanica e C.p.victoriae (Fandos, 1991).  

Os dados de biometria referem para os indivíduos adultos os seguintes valores 

médios: 810 e 695 mm de altura de garrote; 1327 e 1128 mm de comprimento do 

corpo; 56 e 31 Kg de peso vivo (machos e fêmeas, respectivamente) (Granados, 

Pérez, Soriguer, Fandos & Ruíz-Martinez,1997). 

O tom base da pelagem situa-se entre o canela e o ocre, mais escuro no Inverno, 

sendo o padrão também constituído por manchas negras, de tamanho e localização 

variáveis consoante a subespécie, sexo e idade. Os machos apresentam manchas 

negras nos membros, flancos e pescoço, que se expandem com a idade; as fêmeas 

exibem manchas negras na região anterior das extremidades dos quatro membros 

(Fandos, 1991). 

Ambos os sexos apresentam cornos de carácter persistente, não ramificados e 

divergentes em forma de lira, com crescimento anual, podendo atingir 80 a 100 cm, 

nos machos, e 30 cm, nas fêmeas (Alados & Escós, 2008). 
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A ausência de tabique interdigital nestes animais permite o afastamento das duas 

porções do casco, o que lhes facilita a deslocação em escarpas rochosas, tornando a 

cabra-montesa muito ágil em habitats de montanha (Dantas da Gama, 2008). Cabrera 

(1914) classificou as quatro subespécies de Capra pyrenaica, baseando-se na forma e 

tamanho dos cornos e no padrão negro da pelagem dos machos (ver figura 2). Esta 

classificação é mantida pela IUCN, no entanto é questionável devido à fundamentação 

em dois caracteres que permitem uma grande variabilidade intra-específica (Couturier, 

1962; Clouet, 1979, citado em Acevedo & Cassinelo, 2009). 

 

Figura 2. Distribuição das manchas negras nos machos adultos de C.p.pyrenaica (A), 

C.p.victoriae (B), C.p.hispanica (C) e C.p.lusitanica (D) (adaptado de Cabrera, 1914). 

 

 

b) Habitat e comportamento 

De carácter gregário, a cabra-montesa ocupa zonas montanhosas rochosas, florestas 

(carvalhais) e matos temperados (urzais, tojais, giestais), pastagens naturais e 

artificiais, terrenos agrícolas e plantações envolventes (Cabral, Almeida, J., Almeida, 

P.R., Dellinger, Ferrand de Almeida, Oliveira, Palmeirim, Queiroz, Rogado & Santos-

Reis, 2005; ICNB, 2008c).  

Um dos principais factores que influenciam a escolha do habitat das cabras-montesas 

é a qualidade do alimento, de modo que os movimentos altitudinais são frequentes, 

sobretudo em regiões com sazonalidade bem marcada (Fandos & Martínez, 1988). 

Assim, no Verão, os grupos de machos e fêmeas distribuem-se por zonas de maior 

altitude em busca das pastagens mais frescas, enquanto que, no Inverno, os animais 

vêm-se obrigados a descer aos vales e prados de menor altitude devido à escassez de 

alimento nos pontos de maior altitude (Dantas da Gama, 2008).  
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A cabra-montesa tem uma dieta herbácea e lenhosa, muito variada consoante as 

diferentes épocas do ano. Algumas das plantas que fazem parte da sua dieta incluem 

as espécies/géneros Agrostis (erva-fina), Festuca iberica (erva-carneira), Dactylis 

glomerata (dáctilo, panasco), Quercus ilex (azinheira), Phillyrea latifolia (aderno, 

aderno-de-folhas-largas), Juniperus (zimbro), Q. suber (sobreiro), Q. pyrenaica 

(carvalho-negral), Ilex aquifolium (azevinho), Erica spp. (urze), Ulex minor e U. 

europaeus (tojo) e Genista tridentata (carqueja) (García-Gonzalez & Cuartas, 1989, 

1992; ICNBc, 2008). Diversos estudos são indicativos do facto de os animais 

seleccionarem a sua dieta em função da qualidade disponível em cada momento 

(Dantas da Gama, 2008). A possível competição pelo alimento por parte de outras 

espécies silvestres co-habitantes, nomeadamente o muflão, o veado, o corço e o javali 

também influi na escolha do habitat (Fandos, 1991). 

O tamanho e composição dos grupos são variáveis consoante a densidade 

populacional, época do ano e o tipo de vegetação. Numa população estável e 

numerosa, formam-se grupos unissexuais (Dantas da Gama, 2008). Existem três tipos 

de grupos possíveis numa população: rebanhos de machos adultos (idade igual ou 

superior a dois anos [Moço, Guerreiro, Ferreira, Rebelo, Loureiro, Petrucci-Fonseca & 

Pérez, 2006]); rebanhos de fêmeas com as respectivas crias (recentes e do ano 

anterior); e rebanhos mistos de machos e fêmeas formados durante a época de cio 

(Novembro e Dezembro). Este comportamento evita a competição directa pelo 

alimento (Alados, 1986). Durante o período de Novembro a Julho o tamanho dos 

grupos é maior, pois coincide com a época reprodutiva (quando os machos se juntam 

ao grupo das fêmeas) e de partos.  

As funções de vigilância dentro dos grupos são exercidas pelos indivíduos adultos, 

machos ou fêmeas. Durante as horas de pastoreio, os animais situados no centro do 

rebanho alimentam-se ou descansam, enquanto os vigias mantêm-se na periferia do 

grupo, de forma que, ao mínimo perigo, os vigias emitem sinais de alarme para 

chamar a atenção do grupo (Granados, Cabrera, Cano-Manuel, Castillo, Pérez, 

Fandos & Soriguer, 2006). Do ponto de vista reprodutivo, é de destacar o marcado 

dimorfismo sexual, justificado sobretudo pelas diferenças observadas no tamanho 

corporal, côr da pelagem e tamanho dos cornos. São animais adaptados à poligamia, 

pelo que há competição entre os machos pelo direito de acasalar com as fêmeas. 

Durante o periodo de cio, o macho dominante demonstra a sua superioridade através 

de lutas exuberantes com outros machos, nas quais um deles levanta-se sobre os 

quartos traseiros e golpeia o outro de lado com a cabeça. A hierarquização dos 

machos permite  que sejam os individuos mais fortes a propagarem os seus genes à 

descendência (Fandos, 1991).  
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Fandos (1991) refere um periodo de gestação de 155 dias, aproximadamente. 

Normalmente é produzida apenas uma cria por ano por cada fêmea, com cerca de 2 

Kg de peso. Nos ultimos dias de gestação, as fêmeas, para evitarem terrenos abertos, 

isolam-se do rebanho para parir e escolhem, normalmente, as penedias em escarpas 

lisas, onde possam mais facilmente evitar ataques de raposas às suas crias (Dantas 

da Gama, 2008).  

A época de partos geralmente ocorre numa altura favorável do ponto de vista 

climatérico e de disponibilidade alimentar, que coincide com Maio/Junho. O ciclo 

reprodutivo dos ungulados é, por norma, bem definido, com um período de cio e de 

partos bem concretos. A existência de um ciclo deste tipo deve-se a uma estratégia 

adaptativa com o objectivo de maximizar o sucesso reprodutivo e aumentar as 

probabilidades de sobrevivência da descendência (Fandos, 1991). 

A predação da cabra-montesa é considerada baixa, visto que um dos predadores mais 

importantes, o lobo (Canis lupus) (Alados & Escós, 2008) está classificado “Em Perigo” 

de extinção (Cabral et al, 2005). Existem outros dois predadores selectivos e 

sobretudo dos recém-nascidos, que são a raposa (Vulpes vulpes) e a águia-real 

(Aquila chrysaetos), estando esta última também classificada “Em Perigo” de extinção 

(espécie com população muito reduzida, cerca de 60 casais) (Cabral et al, 2005). A 

defesa contra os predadores é feita pela progenitora, embora a melhor defesa parta da 

agilidade para a escalada e do sentido de equilibrio nas fragas e escarpas. As 

principais causas de mortalidade nas populações de cabras-montesas espanholas 

são, por ordem decrescente: doenças, predação, caça e furtivismo (caça ilegal) 

(Fandos, 1991). 

 

c) Estatuto e distribuição  

Segundo a IUCN (2008), o estatuto global de conservação da espécie é considerado 

“Pouco Preocupante”. Este estatuto é justificado pelo facto da espécie ser actualmente 

abundante, com uma área de distribuição das populações a expandir-se graças a 

alterações de habitat que foram, em grande parte, consequência da desertificação 

humana das zonas rurais. Relativamente às subespécies, C.p.victoriae está 

classificada como “Vulnerável”, e C.p.hispanica como “Pouco Preocupante”. 

Em Portugal, a informação fornecida pelo Livro Vermelho dos Vertebrados encontra-se 

desactualizada, visto que a cabra-montesa ainda está classificada como “Criticamente 

em Perigo” (Cabral et al, 2005). Tendo em conta que a população encontra-se de novo 

em expansão (ICNB, 2008c), deve ser proposta a alteração do estatuto de 

conservação. A cabra-montesa estava outrora amplamente distribuída pela Península 

Ibérica e pelos Pirinéus franceses, até que, durante os últimos dois séculos, as suas 

populações sofreram um decréscimo acentuado como resultado da caça excessiva e 
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de perda e fragmentação de habitat (Pérez, Granados, Soriguer, Fandos, Márquez & 

Crampe, 2002). Consequentemente, as populações ficaram reduzidas a vários núcleos 

de ocorrência, isolados nos maciços montanhosos da Península Ibérica (Dantas da 

Gama, 2008). 

Das quatro subespécies descritas, apenas duas ainda persistem: C.p.hispanica e 

C.p.victoriae. C.p.pyrenaica ocorria nos Pirinéus e no Parque Nacional de Ordesa até 

Janeiro de 2000, quando se extinguiu (Pérez et al., 2002). 

A população de cabra-montesa que habitava a região noroeste de Portugal e o sul da 

Galiza em Espanha até à última década do século XIX pertencia à subespécie 

C.p.lusitanica (Cabrera, 1914) e os maciços montanhosos da Serra do Gerês-Xûres 

foram os seus últimos refúgios. Os últimos exemplares observados nesta região foram 

uma fêmea capturada viva e outra encontrada morta, ambas em território português no 

ano de 1890. A Serra do Gerês era um local de eleição para a caça grossa e foi a caça 

excessiva de locais e visitantes que levou à extinção da cabra-montesa em Portugal 

(Dantas da Gama, 2008). 

O furtivismo (caça ilegal) constitui o principal factor de ameaça à população de cabra-

montesa no PNPG e, tal como se verificou no século XIX, a diminuição do numero de 

animais pela caça pode facilmente conduzir à extinção da população (Moço, 2005). A 

nível nacional está proibida a caça a esta espécie e, em Espanha, as restrições 

impostas pela lei da caça em áreas protegidas têm desempenhado um papel crucial 

na recuperação da espécie. Outros factores de ameaça à cabra-montesa prendem-se 

com a destruição do seu habitat (sobretudo pelo fogo), coexistência com gado 

doméstico e a pressão do turismo nas áreas ocupadas pelas cabras-montesa, que 

afugenta os animais (Moço, 2005). 

 

d) O regresso a território português 

A cabra-montesa voltou a pisar território nacional há 13 anos atrás. O seu regresso foi 

o resultado da translocação de indivíduos da subespécie C.p.victoriae oriundos da 

Serra de Gredos, Espanha, para o Parque Natural do Invernadeiro, na Galiza em 

1992. O Parque Natural Baixa-Limia – Serra do Xurés (PNBLSX) é uma área protegida 

adjacente ao PNPG e ambos os parques foram designados como Parque Internacional 

do Gerês-Xurés no mesmo ano. No final do ano de 1998 as primeiras cabras-

montesas escaparam dos cercados em Espanha e foram avistadas em território 

português. Durante os anos de 2000 e 2001 o Parque Natural libertou, oficialmente, 

um total de 25 cabras na Serra do Xurés. Em 2003 a população residente no PNPG 

contava com um mínimo de 75 indivíduos distribuídos por 3 núcleos (Serra Amarela-

Stª Eufémia, porção central da Serra do Gerês-Xurés e limite oriental da Serra do 

Gerês-Xurés) (Moço et al., 2006) (ver figura 3).  
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Figura 3. Translocações espanholas de espécimes de Capra pyrenaica para a Galiza 

(Moço et al, 2006). 

 

 

A espécie está presente em mais de 60 000 km2 do território da Península Ibérica, 

sendo a sua distribuição a consequência de processos de expansão natural e artificial 

(translocações). A maioria das translocações teve lugar nos anos 80 e 90 (Acevedo & 

Cassinelo, 2009). Deste modo, estima-se que existam mais de 50 mil cabras- 

montesas em toda a Península Ibérica (Pérez et al., 2002), embora o seu estatuto 

varie consoante os diferentes núcleos populacionais. As populações espanholas dos 

Parques Naturais de Serra Nevada, Cazorla y Las Villas e o Parque Regional de 

Gredos representam mais de 45% da totalidade das cabras-montesas (Pérez et al., 

2002) (ver figura 4). Das duas subespécies existentes, C. p. hispanica and C. p. 

victoriae, a primeira é a mais abundante, constituindo 80% do total da população 

(Pérez et al., 2002). 
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Figura 4. Distribuição estimada da Capra pyrenaica na Península Ibérica em 2007 

(Acevedo & Cassinello, 2009). 

 

 

Num census não oficial realizado em Junho de 2011 foram contabilizados 267 

indivíduos a partir de confirmação visual durante transectos pedestres efectuados no 

território do PNPG, mas, no total, estima-se que existam entre 500 e 600 indivíduos, 

distribuídos por 9 núcleos na Serra do Gerês, Serra Amarela e Serra da Peneda 

(PNPG, comunicação pessoal, Junho, 2011). 

 

2.1.2. CABRA DOMÉSTICA E ASSILVESTRADA (Capra hircus Linnaeus, 1758) 

O início da domesticação da cabra data de há 10.000 anos atrás, tendo sido 

documentada nas terras altas ocidentais do Irão (Zeder & Hesse, 2000). 

Na área do PNPG é comum a presença de gado caprino doméstico, nomeadamente 

da raça Bravia, autóctone da região.  

Estes animais são criados em regime de pastoreio livre constituindo rebanhos mais ou 

menos numerosos, muitas vezes acompanhados de ovinos e que ainda hoje seguem 

as ancestrais regras da vezeira1 (SPOC, 2011).  

 

 

 

 

____________________ 
1
A vezeira consiste na junção dos rebanhos duma aldeia para serem pastoreados em terrenos comuns – baldios. É 

baseada no agrupamento dos proprietários de gado, seguindo regras estabelecidas de funcionamento desta forma 

comunitária, transmitidas de geração em geração. O papel principal de todos os membros da vezeira é conduzir o 

rebanho à vez (Sousa, 2010).  
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As cabras assilvestradas são, por definição, cabras domésticas que reverteram a um 

estado de vida livre. São, portanto consideradas uma espécie exótica para os 

ecossistemas naturais (Acevedo, Cassinello & Gortazar, 2007). Na área do PNPG 

foram identificados 10 rebanhos de cabras assilvestradas, sendo 5 confirmados por 

observação directa, 4 dados como prováveis e 1 como possível. A população total de 

cabras assilvestradas no PNPG deverá ter cerca de 73-76 indivíduos (N.Santos, 

comunicação pessoal, Outubro, 20, 2010). A existência deste tipo de rebanhos parece 

ser relativamente recente no PNPG e ter origem no declínio da caprinicultura 

tradicional.  

A referência às cabras domésticas e assilvestradas surge devido à possibilidade de 

estas frequentarem os mesmos locais que as cabras-montesas, ficando assim 

expostas aos mesmos agentes parasitários, daí o interesse em pesquisar o seu grau 

de parasitismo.Vives e Baraza (2010) concluíram que a cabra assilvestrada está 

menos estudada que a cabra doméstica e outras espécies silvestres, sendo portanto 

outra razão para serem incluídas no estudo realizado neste trabalho.  

 

3.1. Metodologia de selecção e caracterização das áreas de estudo 

A área de estudo foi definida de acordo com a localização estimada dos vários núcleos 

de caprinos (silvestres, domésticos e assilvestrados) no território do PNPG. A colheita 

de amostras fecais foi efectuada ao longo de diversos transectos pedestres pré-

definidos, tentando, sempre que possível, seleccionar os dejectos mais frescos e obter 

a confirmação visual dos rebanhos.  

Foram feitas recolhas nas três serras que compõem o PNPG (Serra do Gerês, Serra 

Amarela e Serra da Peneda) devidamente mapeadas por pontos Global Positioning 

System (GPS).  

A área de estudo referente a este trabalho está inserida na zona temperada do 

hemisfério norte e é caracterizada como sendo uma região de relevo fortemente 

acidentado, de declives acentuados com inúmeros afloramentos rochosos, que 

permitem a existência de uma grande variação de altitudes, sendo a cota máxima, 

1545 m, atingida na Nevosa (Serra do Gerês) (ICNB, 2008a). Imperam as paisagens 

rurais associadas a áreas agrícolas que alternam com manchas florestais e incultas, 

sendo uma área de grande diversidade em termos de fauna e flora.  

Além dos efeitos das altitudes elevadas nos sectores montanhosos, o clima da região 

sofre a influência de massas de ar marítimas húmidas (a ocidente) e continentais 

secas (a oriente), resultando nos seguintes índices (ICNB, 2008a): 

 Temperatura média anual de 14ºC, com a média máxima em Julho (27,2ºC) e a 

média mínima em Janeiro (4,5ºC) e grandes amplitudes térmicas (ver anexo D; 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=gps&source=web&cd=2&ved=0CHAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGlobal_Positioning_System&ei=cheFTqKhMJGEhQeE25mHDQ&usg=AFQjCNGrf5XrBYp--JY37hZQqJE1_JlGEA&sig2=JLvaQZy64hu9DoKINNPLYg&cad=rja
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=gps&source=web&cd=2&ved=0CHAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGlobal_Positioning_System&ei=cheFTqKhMJGEhQeE25mHDQ&usg=AFQjCNGrf5XrBYp--JY37hZQqJE1_JlGEA&sig2=JLvaQZy64hu9DoKINNPLYg&cad=rja
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 Humidade relativa do ar a oscilar entre 66 e 81% ao longo do ano, com valores 

mínimos observados nos meses de Primavera e Verão; 

 Precipitação média anual varia entre os 1600 e 3000 mm, colocando esta região 

como a mais pluviosa de Portugal e uma das mais pluviosas da Europa (ver 

anexo E). 

No trabalho de campo marcaram-se pontos GPS relativos aos locais de recolha das 

amostras, através dos quais foi possível projectar o mapa que ilustra a área geográfica 

que serviu de cenário para este estudo (ver figura 5). 

 

Figura 5. Mapa com os pontos GPS referentes aos locais de recolha das amostras 

dos rebanhos de caprinos no PNPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  Montesa Doméstica Assilvestrada 

 

3.2. Técnicas de amostragem, colheita e análise das amostras 

3.2.1.  Colheita de amostras fecais  

A recolha das amostras fecais foi efectuada ao longo de percursos pedestres pré-

definidos consoante a localização do rebanho pretendido. O objectivo foi reunir uma 

amostra representativa de cada rebanho. Para a quase totalidade dos rebanhos, foram 

efectuadas duas recolhas e, para alguns rebanhos, foi possível realizar três ou quatro, 

todas elas intervaladas por um período mínimo de quatro semanas e devidamente 

identificadas.  
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O reconhecimento dos dejectos de caprinos foi realizado tendo por base o seu aspecto 

morfológico, conteúdo, odor e sobretudo a localização no terreno (as cabras montesas 

encontram-se em zonas de maior altitude). As informações recolhidas junto das 

populações e pastores, foram também levadas em conta para a escolha dos 

transectos. 

Os dejectos foram acondicionados em um ou mais recipientes de plástico (conforme a 

quantidade de dejectos encontrados) e armazenados posteriormente a uma 

temperatura de refrigeração de 4ºC para evitar todo e qualquer desenvolvimento de 

ovos, larvas ou oocistos. 

       
 
Figura 6.  Aspecto das amostras in situ (à esquerda, original). 

Figura 7. Colheita de amostras no campo (à direita, cortesia de Nuno Santos, 2010).  

 

As amostras colhidas no campo foram devidamente identificadas com um número 

consoante a ordem cronológica de recolha, tipo de rebanho (montês, assilvestrado ou 

doméstico), localização, com a indicação dos respectivos pontos GPS, grau de 

conservação das fezes e data de recolha. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

(b) 
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2.3.2. Técnicas Laboratoriais Coprológicas 

2.3.2.1. McMaster, Flutuação e Sedimentação Natural 

Para a realização das análises coprológicas procedeu-se primariamente à 

homogeneização das fezes, só possível após compressão das mesmas.  

Baseada em Thienpont et al. (1986), Fazendeiro (1989), Madeira de Carvalho (2001) e 

Madeira de Carvalho, Silva Meireles e Pereira da Fonseca (2009b) iremos proceder à 

descrição das principais técnicas coprológicas utilizadas.  

A primeira técnica efectuada foi a análise quantitativa pelo método de McMaster. Para 

esta análise foram retiradas, com uma seringa adaptada para tal, cerca de 2 gramas 

de fezes para um copo de plástico devidamente identificado com o número da 

amostra, ao qual se juntou 28 ml de solução de sacarose saturada (25%) para se obter 

um volume total de 30 ml de suspensão. Este 

processo foi repetido para cada uma das amostras 

colhidas. Tendo em conta que as fezes eram 

muito secas, teve-se o cuidado de as deixar 

“amolecer” na solução concentrada durante alguns 

minutos para que se pudesse obter uma 

preparação bem diluída e homogeneizada. De 

seguida, a mistura foi transferida para um outro 

copo de plástico, passando-a por coador de rede. 

Logo após este procedimento, encheram-se cada 

um dos dois compartimentos da câmara de 

McMaster, deixando repousar durante cerca 5 

minutos.  

 

 

 

Finalmente as câmaras foram observadas ao microscópio óptico numa ampliação de 

40x ou 100x e, após focar as linhas dos reticulos, procedeu-se à contagem dos ovos, 

tendo em conta que cada área definida por um retículo deveria ser inteiramente 

coberta e os parasitas detectados contados progressivamente. Visto que cada câmara 

comporta um volume de 0,15 ml (1cm por 1 cm de lado com altura de 0,15 cm que 

perfaz um total de 0,15 cm3 ou 0,15 ml), as duas câmaras totalizam um volume de 0,30 

ml, que corresponde a 1/100 do volume total (30 ml). Assim, o o.p.g. é calculado a 

partir da multiplicação da soma dos ovos encontrados nas duas câmaras por 50 (100 

dividido por 2 gramas).  

De seguida, foi efectuada a técnica de Flutuação de Willis, na qual o filtrado restante 

foi transferido para um tubo de ensaio até se formar um menisco convexo sobre o qual 

     Figura 8. Câmaras de McMaster e lâminas 

resultantes da Técnica de Willis (original). 
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foi colocado uma lamela de vidro. O tubo de ensaio ficou em repouso durante 10-15 

minutos, seguindo-se a transferência da lamela para uma lâmina de vidro e respectiva 

observação ao microscópio óptico em ampliação de 100x.  

Em terceiro e último, procedeu-se à execução do Método de Sedimentação Natural, no 

qual se deixou sedimentar o conteúdo do 

tubo de ensaio para depois desprezar o 

sobrenadante, deixando o sedimento. 

Juntaram-se uma a duas gotas de azul-

de-metileno ao sedimento e, com uma 

pipeta, retiraram-se duas gotas de 

solução, que se colocaram em lâmina de 

vidro, cobrindo com lamela para posterior 

observação ao microscópio óptico numa 

ampliação de 100x. 

 
Figura 9. Lâminas resultantes da Técnica de Sedimentação Natural (original). 

 

2.3.2.2. Pesquisa de Cryptosporidium  

Para a pesquisa de oocistos de Cryptosporidium nas fezes foram efectuadas duas 

técnicas diferentes para comparação da eficácia de detecção. Uma das técnicas 

consistia na realização de um esfregaço fecal directo com posterior coloração pelo 

método de Ziehl-Neelsen modificado e a outra técnica dizia respeito a um método de 

concentração de fezes, designado por Sedimentação Difásica de Ritchie. Neste 

método a fase final implica igualmente a realização de um esfregaço do sedimento, 

corado pelo método de Ziehl-Neelsen modificado. 

De seguida, com base em Pereira da Fonseca (2000), irão ser descritas as técnicas 

utilizadas para a pesquisa de Cryptosporidium nas fezes. 

 

a) Coloração de Ziehl-Neelsen modificado 

Os esfregaços, depois de secarem, são fixados com metanol durante 1 minuto e são 

mergulhados em Fucsina por um período de 10 minutos. De seguida são lavados com 

água corrente e, para remover o excesso de corante, são mergulhados em HCl a 1% 

com posterior lavagem. Finalmente, as lâminas são imersas durante 30 segundos em 

corante Verde Malaquite a 0,4%, sendo depois o excesso de corante eliminado com a 

lavagem em água corrente.  
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Figura 10. Esfregaços fecais  

corados com Ziehl-Neelsen modificado (original). 
 

 

b) Sedimentação Difásica de Ritchie  

1- Misturar cerca de 0,5 ml de fezes (o equivalente ao tamanho de uma pequena 

ervilha) com 3 mL de água destilada, num tubo de centrífuga de 10 ml; 

2- Agitar no vórtex durante 1 minuto; 

3- Adicionar 3 ml de éter sulfúrico e agitar vigorosamente durante 30 segundos; 

4- Perfazer o volume de 10 ml com água destilada;   

5- Filtrar por um passador de rede e duas camadas de gaze, para um tubo limpo, de 

forma a eliminar os detritos fecais de maiores dimensões; 

6- Centrifugar o filtrado a ± 1000 rpm, durante 1 minuto; 

7- Recolher com uma pipeta de Pasteur descartável, a fase que fica entre o éter e o 

sedimento (“chaveta” da figura 11), para um tubo de ensaio limpo; 

8- Perfazer o volume de 10 ml com água destilada e centrifugar a ± 2500 rpm durante 

10 minutos; 

9- Desprezar o sobrenadante, efectuar o esfregaço com o sedimento e corar com 

Ziehl-Neelsen. 

 
Após a execução de ambas as técnicas, as lâminas 

são colocadas a secar ao ar livre antes de serem 

observadas ao microscópio na objectiva de imersão. 

Os oocistos surgem como estruturas arredondadas de 

côr rosa escuro com granulações no interior num 

fundo verde.  

 
 
Figura 11. Interface entre o éter e o sedimento pelo método de Ritchie (original). 
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2.3.2.3. Coprocultura 

Segundo Madeira de Carvalho et al. (2009b), a realização de coproculturas tem por 

objectivo a obtenção de L3/larvas no estadio infectante, recriando as condições 

óptimas de temperatura e humidade para que o desenvolvimento larvar seja possível. 

Assim, para cada amostra, foi depositada uma determinada quantidade de fezes num 

copo de plástico devidamente identificado, que foi pesada e humedecida com algumas 

gotas de água, se fosse o caso de fezes muito secas. Em fezes mais húmidas foi feito, 

com uma vareta de vidro, um orifício no centro da massa fecal para promover o 

arejamento da mesma. Antes de ser colocado na estufa, o copo foi coberto com papel 

de alumínio no qual foram efectuados diversos orifícios para melhor arejamento. As 

amostras foram colocadas num tabuleiro coberto de água na base para manter a 

humidade necessária durante o período de estufa (26ºC) que teve a duração de 15 

dias. 

Após os 15 dias, as amostras foram retiradas da estufa e, cada copo foi repleto com 

água da torneira. Como a grande maioria das fezes eram muito secas, estas ficaram 

durante uns minutos a “amolecer” na água antes de os copos serem invertidos em 

placas de Petri. Para promover a migração das L3 para a Placa de Petri, estas foram 

repletas com água da torneira (já com os copos das coproculturas invertidos), ficando 

em repouso durante 24 horas.  

De uma forma geral, as L3 possuem um comportamento de fototropismo na água, daí 

aglomerarem-se à volta da margem do copo, acabando por passar para a placa de 

Petri (Ueno & Gutierres, 1983). 

Finalmente, o líquido contido em cada placa de Petri foi transferido para um tubo de 

ensaio de 10 ml com a ajuda de um funil de plástico. Para a identificação e contagem 

das L3, deixou-se que ocorresse sedimentação natural das L3 ou foi feita uma 

centrifugação durante cerca de 3 minutos a ±1500 rpm. De seguida removeu-se o  

sobrenadante, reduzindo o volume para 0,5 ml, aproximadamente, em cada tubo. A 

totalidade do líquido do tubo foi transferida para várias lâminas de vidro e observadas 

ao microscópio em ampliação de 100x, para contagem, e de 400x, quando fosse 

necessário maior pormenor para a identificação. Caso a mobilidade larvar constituísse 

um obstáculo à correcta identificação do género das L3, era adicionada uma gota de 

soluto de Lugol diluído na lâmina. O Lugol provoca a morte das larvas e estas 

adquirem uma postura rectilínia, que facilita a observação de todas as estruturas. No 

entanto, com o passar do tempo, as estruturas internas, nomeadamente as células 

intestinais degeneram-se, dificultando a identificação. 

Para a identificação do género e/ou espécie das L3, os elementos que geralmente são 

levados em consideração são: o tamanho da larva, presença ou não da bainha caudal, 

forma da região anterior e tipo de cauda da larva, distancia entre a ponta da cauda da 
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larva e a ponta da cauda da bainha, número e tipo de células intestinais e a 

intensidade de coloração com Lugol (Van Wyk et al., 2004, Ueno & Gutierres, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Coproculturas invertidas após 

o período de estufa (original). 

 

2.3.2.4. Método de Baermann 

Os ovos de nemátodes pulmonares, ainda que localizados no aparelho respiratório, 

onde eclodem, passam pelo tracto digestivo e são eliminados sob a forma de L1 nas 

fezes. 

Para a execução desta técnica de cariz qualitativo, envolveram-se alguns gramas de 

fezes em duas camadas de gaze e encerram-se as extremidades da gaze para evitar 

perda de amostra. De seguida, encheu-se com água morna um copo de vidro em 

forma de funil, onde se colocaram as fezes envolvidas na gaze de modo a estas 

ficarem em contacto constante com a água. Assim se manteve este preparado durante 

cerca de 36 h devido ao facto de as fezes de caprinos 

serem muito secas. Findadas as 36 h, as fezes foram 

retiradas da água e deixou-se o líquido contido no 

copo sedimentar durante 15-20 minutos. Finalmente, 

com uma pipeta de Pasteur descartável, retirou-se 

para uma lâmina de vidro uma porção do sedimento e 

observou-se ao microscópio na ampliação de 100x 

(Thienpont et al., 1986). 

 

 
 

Figura 13. Remoção do sedimento  

após 36 h pelo Método de Baerman (original). 
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2.3.3. Análise estatística 

2.3.3.1. Determinação das prevalências e respectivos intervalos de confiança 

As prevalências parasitárias foram calculadas com base nos resultados positivos no 

total das amostras analisadas. Para tal, foi necessário recorrer à análise estatística 

dos dados obtidos para os caprinos em estudo, utilizando o programa Microsoft Office 

Excel 2007. 

Os intervalos de confiança estabelecidos foram obtidos pelo método de Blaker, 

recomendado para a generalidade dos casos (Ausvet, 2009). Para o efeito, utilizou-se 

a plataforma de cálculo Epitools, disponível na internet. O intervalo de confiança 

corresponde ao valor mínimo e máximo de um intervalo em redor de um parâmetro 

estimado com um determinado grau de confiança (95%, neste caso). Esta medida é 

calculada para que se possa dizer, com 95% de confiança, que o verdadeiro valor de 

prevalência estimado encontra-se nesse intervalo. Quando a dimensão da amostra 

aumenta, o intervalo de confiança torna-se mais pequeno (e vice-versa), pois diminui a 

gama de valores plausíveis, tornando assim mais precisa a estimativa de prevalência 

calculada (Gouveia de Oliveira, 2009).  

 

2.3.3.2. Rendimento de Coprocultura 

A determinação deste parâmetro pretende verificar a percentagem dos ovos, 

contabilizados através da técnica de McMaster (o.p.g.), que evoluiu para L3. 

Assim, o cálculo do rendimento de coprocultura é conseguido através da divisão da 

quantidade de L3 (por grama) pelo valor de o.p.g. e posterior multiplicação por 100 

(Madeira de Carvalho et al., 2009b). 

 

2.3.3.3. Determinação de eventuais associações estatísticas entre as 

prevalências parasitárias e os factores: estado de conservação das 

amostras, tipo de caprino e época de recolha 

Para a determinação destas eventuais associações, foi realizado o teste de Fisher, 

utilizado em estudos nos quais o tamanho da amostra é relativamente pequeno. Este 

teste permite inferir sobre a existência de diferenças significativas entre as médias ou 

proporções populacionais, neste caso entre as prevalências de amostras positivas e 

negativas para um determinado parasita consoante uma/ou mais varáveis categoriais 

(estado de conservação das amostras, tipo de caprino e época do ano de recolha das 

amostra). O princípio deste teste, e de outros semelhantes, passa por determinar a 

plausibilidade de uma determinada hipótese sobre a estrutura da população, tendo em 

conta os resultados obtidos nas amostras (Gouveia de Oliveira, 2009). Para o efeito, 

elaboraram-se tabelas de contingência, utilizando este teste, na biblioteca commander 

da plataforma de cálculo R (versão 2.13.1). 
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2.3.3.4. Determinação de eventuais associações estatísticas entre os valores de 

o.p.g. e os factores: estado de conservação das amostras, tipo de 

caprino e época de recolha 

Para avaliar a existência das associações estatísticas, efectuou-se uma análise de 

variância, com o recurso à biblioteca commander da plataforma de cálculo R. Esta 

análise é um teste estatístico que visa fundamentalmente verificar se existe uma 

diferença significativa entre os valores de o.p.g., e se os factores exercem influência 

em alguma variável dependente. Os factores propostos podem ser de origem 

qualitativa ou quantitativa, mas a variável dependente deverá ser necessariamente 

contínua (Grupo Virtuous, 2011). Neste trabalho pretendeu-se determinar a existência 

de uma diferença significativa entre os valores de o.p.g. observados nas amostras 

recolhidas, consoante a influência de 3 factores: estado de conservação das amostras, 

tipo de caprino e época de recolha das amostras. Assume-se a existência de uma 

diferença significativa quando p<0,05. 

 

2.3.3.5. Comparação da eficácia de dois métodos de diagnóstico de 

Cryptosporidium  

Para o efeito, recorreu-se ao teste kappa de Cohen. As técnicas coprológicas em 

comparação foram o método de Esfregaço Fecal Directo com posterior coloração por 

Ziehl-Neelsen (EFD) e a Sedimentação Difásica de Ritchie (SDR), igualmente com 

posterior coloração por Ziehl-Neelsen. Desta forma, calculou-se o nível de 

concordância (k) entre estes dois métodos de diagnóstico, de forma a escolher o 

método mais eficaz. A interpretação do valor de k está expressa na tabela. 

 

Tabela 2. Interpretação do valor k no intervalo [0,1] sugerida por Landis & Koch (1977) 

e Fleiss (1981) (adaptado de Houe, 2004).  

Valor de k 
Landis & Koch 

(1977) 
Valor de k Fleiss (1981) 

k ≤ 0,2 Baixo k ≤ 0,4 Baixo 

0,2 < k ≤ 0,4 Razoável 0,4 < k < 0,75 Bom 

0,4 < k ≤ 0,6 Moderado 0,75 ≤ k Excelente 

0,6 < k ≤ 0,8 Bom 
 

0,8 < k Muito bom 
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3. Resultados 

Para este projecto foram recolhidas 50 amostras de fezes, no total, todas elas 

analisadas em laboratório, inclusive as que se encontravam em pior estado de 

conservação. As amostras eram provenientes de 27 núcleos de caprinos distribuídos 

pelo território do PNPG, mais precisamente nos concelhos de Terras de Bouro, Vila 

Verde, Melgaço, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Montalegre (ver tabela 3). Das 

50 amostras, 22 (44%) pertenciam a 9 núcleos de cabras-montesas (Capra pyrenaica), 

8 (16%) pertenciam a 5 núcleos de cabras assilvestradas (Capra hircus), e 20 (40%) 

correspondiam a 13 núcleos de cabras domésticas (Capra hircus).  

 

Tabela 3. Núcleos de cabras-montesas, domésticas e assilvestradas do PNPG. 

Núcleo Freguesia Concelho M A D E.t.p. C.v. 

Maceira Vilar da Veiga Terras de Bouro X   ? Sim 

Prados Caveiros Campo do Gerês Terras de Bouro X ? Não 

Ameixoeira Castro Laboreiro Melgaço X ? Sim 

Pitões Pitões das Júnias Montalegre X
1
 X

2
 

1
?, 

2
300 Sim 

Encosta do Sol Campo do Gerês Terras de Bouro X  ? Sim 

Carris Cabril Montalegre X ? Sim 

Lomba de Pau Vilar da Veiga Terras de Bouro X ? Não 

Mata do Cabril Lindoso Ponte da Barca X ? Não 

Cidadelhe Cabril Montalegre X ? Sim 

Ribº da Escada Lindoso Ponte da Barca  X 15 Não 

Sirvozelo Cabril Montalegre X 11 Não 

Peneda Gavieira Arcos de Valdevez X 16 Não 

Bouça da Mó Campo do Gerês Terras de Bouro X 1 Não 

Porto da Laje Cabril Montalegre X 6 Não 

S. Lourenço Cabril Montalegre  X 60 Sim 

Ferreiros Gondoriz Arcos de Valdevez X 500 Sim 

Britelo Britelo Ponte da Barca X 50 Sim 

Ermida Vilar da Veiga Terras de Bouro X 500 Sim 

Fafião Cabril Montalegre X 300 Sim 

Pincães Cabril Montalegre X 300 Sim 

Cubalhão Lamas de Mouro Melgaço X 500 Sim 

Germil Germil Ponte da Barca X 50 Sim 

Mixões da Serra Valdreu Vila Verde X 300 Sim 

Carvalheira Carvalheira Terras de Bouro X 500 Sim 

Covide Covide Terras de Bouro X 300 Sim 

Cidadelhe Lindoso Ponte da Barca X 100 Não 

M-Montesa; A-Assilvestrada; D-Doméstica; E.t.p.-Estimativa tamanho população; C.v.-Confirmação 

visual; 
1
- Tamanho população de cabras montesas; 

2
- Tamanho população de cabras domésticas. 

O tamanho estimado (aproximadamente) para cada um dos núcleos de cabras- 

montesas era: Maceira (6 indivíduos), Prados Caveiros (5 indivíduos), Ameixoeira (25 

indivíduos), Pitões (50 indivíduos), Encosta do Sol (12 indivíduos), Carris (100 

indivíduos), Lomba de Pau (5 indivíduos), Mata do Cabril (50 indivíduos) e Cidadelhe 

(5 indivíduos). Entretanto, em Junho do presente ano, realizou-se um census não 

oficial do PNPG em conjunto com o PNBLSX, no qual obteve-se a confirmação visual 

de cerca de 267 espécimes, embora o tamanho estimado para a população ronde os 

500-600 indivíduos, tendo em conta os diversos relatos e observações nos últimos 
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anos. Apesar de não ter sido possível concluir acerca do número real de indivíduos 

existente em cada núcleo de cabras-montesas, os rebanhos de maiores dimensões 

continuam a ser claramente os de Carris, Pitões e Mata do Cabril (Serra Amarela). 

Estado de conservação das amostras 

É evidente a predominância de amostras em “Muito Bom” estado de conservação no 

total das amostras colhidas (58%, n=29), contrastando com a proporção de amostras 

em “Bom” e “Mau” estado de conservação (30%, n=15 e 12%, n=6, respectivamente) 

(ver gráfico 3 e tabela 4). A análise do estado de conservação das amostras colhidas 

resultou numa maior proporção de amostras em “Muito Bom” estado nas cabras 

domésticas (80%) e montesas (54,5%). A proporção de amostras em “Muito Bom” 

estado de conservação colhidas para a população de cabras assilvestradas foi de 

apenas 12,5% (ver tabela 4).  

 

Gráfico 3. Estado de conservação das amostras colhidas. 
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Tabela 4. Classificação do estado de conservação das amostras dos núcleos de 

caprinos em estudo. 

Núcleo Data recolha 
Estado de Conservação 

Mau Bom Muito Bom 

MONTESAS 

Maceira 
Out. 
Mai. 

 
X 

X 

Prados Caveiros 
Out. 
Jan. 

X 
 

X 

Ameixoeira 
Out. 
Fev. 
Jun. 

 
X 
 

X 
X 

Pitões 
Nov. 
Fev. 

 
X 

X 

Encosta do Sol 

Nov. 
Nov. 
Abr. 
Jun. 

 

X 

X 
X 
X 

Carris 
Dez. 
Abr. 
Jun. 

X 
 X 

X 
Lomba de Pau Jan.   X 

Mata do Cabril 
Fev. 
Abr. 
Jun. 

X 
X 

X 

Cidadelhe 
Abr. 
Mai. 

 
X 

X 

Total 3 7 12 
Fr (%) 13,6 31,8 54,5 

ASSILVESTRADAS 

Rib,º da Escada 
Out. 
Abr. 

 
X 
X 

 

Sirvozelo 
Nov. 
Mai. X 

X 
 

Peneda 
Jan. 
Abr. 

X 
X 

  

Bouça da Mó Fev.   X 
Porto da Laje Abr.  X  

Total 3 4 1 
Fr (%) 37,5 50 12,5 

DOMÉSTICAS 

S.Lourenço Nov.   X 

Pitões 
Nov. 
Fev. 

 
X 

X 

Ferreiros 
Nov. 
Jan. 

  
X 
X 

Britelo Dez.   X 

Ermida 
Jan. 
Abr. 

  
X 
X 

Fafião 
Jan. 
Abr. 

  
X 
X 

Pincães Jan.   X 
Cubalhão Jan.   X 
Germil Jan.   X 

Mixões da Serra 
Jan. 
Mai. 

  
X 
X 

Carvalheira 
Jan. 
Mai. 

 
X 

X 

Covide 
Jan. 
Mai. 

 
X 

X 

Cidadelhe-Lindoso Mai.  X  
Total 0 4 16 

Fr (%) 0 20 80 
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Prevalência parasitária  

No total das amostras, 98% (n=49) apresentaram formas parasitárias, tendo sido 

identificadas 9 géneros/espécies. Relativamente às prevalências de parasitismo 

simples e mútuo, 10% das amostras (n=5) continham larvas pertencentes apenas a 

uma espécie parasitária e 90% (n=44) possuíam ovos, oocistos ou larvas pertencentes 

a mais de uma espécie/género de parasita. Todos os núcleos (100%) estudados 

apresentaram pelo menos um género/espécie parasitária. 

 

Distribuição dos parasitas pelas populações de caprinos em estudo 

Os núcleos populacionais de cabras-montesas e cabras domésticas obtiveram 

resultados positivos em 100% das amostras e os núcleos populacionais de cabras 

assilvestradas obtiveram 87,7% (ver gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Prevalência do número de amostras positivas para cada uma das 

populações em estudo. 

 

De entre os nemátodes, são de salientar as seguintes espécies/géneros no total das 

50 amostras analisadas: M. capillaris (96%, n=48), Nematodirus (66%, n=33), 

Teladorsagia (40%, n=20) e Trichostrongylus (26%, n=13). Cerca de 44% (n=22) das 

amostras continham ovos de tricostrongilídeos (o.t.) (os ovos de Nematodirus não 

foram considerados nesta percentagem) e, em relação aos protozoários, 80% (n=40) 

das amostras apresentaram oocistos de Eimeria e 16% (n=8) foram positivas para 

Cryptosporidium. No grupo dos céstodes, foram detectados ovos de Moniezia 

benedeni em 26% (n=13) das amostras. Houve ainda uma amostra positiva a 

Dicrocoelium e outra positiva para Trichuris ovis (ver gráfico 5).  
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Gráfico 5. Prevalências globais dos parasitas identificados no total das amostras. 

 
 

Na tabela 5 e gráfico 6 estão representadas as prevalências da distribuição de cada 

espécie/género de parasita no conjunto dos três tipos de população de caprinos e os 

respectivos intervalos de confiança (ver tabela 5).  
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Tabela 5. Prevalências de parasitas nos núcleos de cabras-montesas, domésticas e 

assilvestradas, no total das amostras. 

Parasita 
Montesas 

n=22 

Assilvestradas 

n=8 

Domésticas 

n=20 

Total 

n=50 

Muellerius capillaris 
100% 

IC[0,855-1] 

75% 

IC[0,359-0,954] 

100% 

IC[0,84-1] 

96% 

IC[0,866-0,993] 

Nematodirus 
95,5% 

IC[0.783- 0.998] 

25% 

IC[0,046-0,641] 

100% 

IC[0,84-1] 

66% 

IC[0,52-0,785] 

Teladorsagia 
22,7% 

IC[0,094-0,453] 

12,5% 

IC[0,006-0,5] 

65% 

IC[0,422-0,84] 

40% 

IC[0,266-0,541] 

Trichostrongylus 
13,6% 

IC[0,038-0,335] 

12,5% 

IC[0,006-0,5] 

45% 

IC[0,239-0,684] 

26% 

IC[0,155-0,398] 

Trichuris ovis 
0% 

IC[0-0,145] 

0% 

IC[0-0,359] 

5% 

IC[0,002-0,239] 

2% 

IC[0,001-0,103] 

Moniezia benedeni 
22,7% 

IC[0,094-0,453] 

12,5% 

IC[0,006-0,5] 

35% 

IC[0,16-0,578] 

26% 

IC[0,155-0,398] 

Dicrocoelium dendriticum 
0% 

IC[0-0,145] 

0% 

IC[0-0,359] 

5% 

IC[0,002-0,239] 

2% 

IC[0,001-0,103] 

Eimeria 
59,1% 

IC[0,382-0,783] 

37,5% 

IC[0,111-0,711] 

70% 

IC[0,474-0,861] 

80% 

IC[0,663-0,897] 

Cryptosporidium 
13,6% 

IC[0,038-0,335] 

12,5% 

IC[0,006-0,5] 

20% 

IC[0,071-0,422] 

16% 

IC[0,073-0,286] 

% amostras positivas no total 

das amostras para cada tipo de 

caprino 

100% 87,7% 100% 98% 

IC- Intervalo de confiança 

Gráfico 6. Distribuição das prevalências de parasitas nos núcleos de cabras-

montesas, domésticas e assilvestradas, no total das amostras. 
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Em relação às prevalências das várias espécies/géneros parasitários nos 3 tipos de 

população de caprinos (gráfico 6 e tabela 5), registam-se os seguintes resultados: M. 

capillaris foi o parasita mais prevalente nas 3 populações, sendo máxima a prevalência 

nos núcleos de cabras-montesas e domésticas (100%); o segundo parasita mais 

preponderante foi Nematodirus, apresentando prevalências máximas nos núcleos de 

cabras domésticas (100%) e quase máximas nos núcleos de cabras- montesas 

(95,5%, n=21/22); na população de cabras assilvestradas o segundo parasita mais 

prevalente foi a Eimeria (37,5%, n=3/8)); o género Eimeria também foi o terceiro 

parasita mais prevalente, quer na população de cabras-montesas (59,1%, n=13), quer 

na população de cabras domésticas (70%, n=14); os géneros Teladorsagia e 

Trichostrongylus obtiveram prevalências elevadas na população de cabras domésticas 

(45%, n=9 e 65%, n=13, respectivamente). Obteve-se uma diferença significativa entre 

a prevalência de Teladorsagia e o tipo de população (p=0,002), da qual resultou numa 

maior proporção de amostras de cabras domésticas positivas (65%), cerca de 3 e 5 

vezes superior à proporção de amostras de cabras- montesas (22,7%) e 

assilvestradas positivas (12,5%), respectivamente (ver tabela 6).  

Tabela 6. Tabela de dupla entrada correspondente ao resultado, para Teladorsagia, 

das amostras analisadas consoante a população em estudo. 

 Teladorsagia  

População Negativo Positivo Total 

Montesa 17 5 22 

Assilvestrada 7 1 8 

Doméstica 6 14 20 

Total 30 20 50 

 

Apesar de não serem estatisticamente significativas, as prevalências de amostras 

positivas para Trichostrongylus (45%, n=9/20), Cryptosporidium (20%, n=4/20) e M. 

benedeni (35%, n=7/20) foram mais elevadas na população de cabras domésticas, 

seguindo-se a das cabras-montesas e, por fim a das cabras assilvestradas, com as 

prevalências mais baixas. De notar ainda que foram detectados representantes de 

duas espécies nas cabras domésticas, não detectados nas amostras das outras 2 

populações, que foram Trichuris ovis (5%, n=1/20) e Dicrocoelium (5%, n=1/20). 
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Em termos globais, pode-se considerar que os caprinos domésticos tiveram sempre 

níveis de prevalência mais elevados para os parasitas assinalados, em relação aos 

caprinos monteses e assilvestrados. 

No que respeita ao total de géneros/espécies identificados, foram todos isolados nos 

caprinos domésticos, enquanto nos monteses e assilvestrados não foram assinalados 

Trichuris ovis e Dicrocoelium.  

 

Comparação da parasitofauna dos diversos núcleos das 3 populações  

 Cabras-montesas 

Através da tabela 7 verifica-se que o núcleo da Ameixoeira apresentou amostras 

positivas para a quase totalidade dos parasitas descritos, sendo que apenas 

Cryptosporidium não foi detectado em nenhuma das amostras deste núcleo. O núcleo 

que apresentou mais amostras negativas foi o de Cidadelhe, registando-se 

positividade para 3 parasitas apenas (M. capillaris, Nematodirus e Eimeria). Os 

parasitas M. capillaris e Eimeria foram uma constante em todos os núcleos e o género 

Nematodirus só não foi detectado no núcleo de Lomba de Pau. O género 

Trichostrongylus foi identificado apenas em dois núcleos, Prados Caveiros e 

Ameixoeira, embora tenham sido detectados ovos de tricostrongilídeos em outros 

núcleos. Em todos os núcleos registaram-se ovos de tricostrongilídeos. 

 

Tabela 7. Resultados globais das análises coprológicas para helmintes e coccídeas 

nos rebanhos de cabras-montesas nos diferentes núcleos. 

Parasita/Núcleo M PC A P ES Ca LP MC Ci 

M. capillaris + + + + + + + + + 

Nematodirus + + + + + + - + + 

Teladorsagia - - + + + + - - - 

Trichostrongylus - + + - - - - - - 

Trichostrongylidae  

(ovos + L3) 
+ + + + + + + + + 

O.t. - + + + + + + - - 

M. benedeni + - + - - - + + - 

Eimeria + + + + + + + + + 

Cryptosporidium - + - - + + - + - 

+: Positivo, -: Negativo; M- Maceira, PC- Prados Caveiros, A- Ameixoeira, P- Pitões, ES- Encosta do Sol, Ca- Carris, 

LP- Lomba de Pau, MC- Mata do Cabril, Ci- Cidadelhe. 
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Como poderá ser observado na tabela 8, os núcleos da população de cabras 

assilvestradas revelaram resultados positivos às mesmas espécies/géneros 

parasitários que os núcleos da população de cabras-montesas, embora tenham sido a 

população onde a variedade parasitária dos núcleos positivos foi menor. O único 

género parasitário identificado em todos os núcleos foi Muellerius. O núcleo que 

demonstrou maior positividade foi o de Ribº da Escada, contrastando com o de 

Peneda, onde se detectaram apenas larvas de M. capillaris e oocistos de Eimeria.  

 Cabras assilvestradas 

Tabela 8. Resultados globais das análises coprológicas para helmintes e coccídeas 

nos rebanhos de cabras assilvestradas nos diferentes núcleos. 

Parasita/Núcleo RE S P BM PL 

M. capillaris + + + + + 

Nematodirus - + - + + 

Teladorsagia + - - - - 

Trichostrongylus + - - - - 

Trichostrongylidae  

(ovos + L3) 
+ + - + + 

O.t. + - - + + 

M. benedeni - + - - - 

Eimeria + + + - - 

Cryptosporidium - - - - + 

+: Positivo, -: Negativo, RE- Ribº da Escada, S- Sirvozelo, P- Peneda, BM- Bouça da Mó, PL- Porto da Laje 

Em relação à população de cabras domésticas, verificou-se uma maior variedade de 

géneros parasitários, já que, além dos parasitas já detectados nas outras populações, 

foram identificados ovos de Trichuris ovis e Dicrocoelium nas análises coprológicas. 

Os núcleos onde foi detectado um maior número de parasitas foram os núcleos da 

Ermida, Cubalhão, Germil e Carvalheira, contrastando com outros onde se registou 

menor variedade, nomeadamente os núcleos de São Lourenço, Pitões e Ferreiros. Os 

géneros/espécies Nematodirus e M. capillaris foram uma constante em todos os 

núcleos (ver tabela 9). 
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 Cabras domésticas 

Tabela 9. Resultados globais das análises coprológicas para helmintes e coccídeas 

nos rebanhos de cabras domésticas nos diferentes núcleos. 

Parasita/Núcleo SL P F B E Fa Pi C G MS Ca Co L 

M. capillaris + + + + + + + + + + + + + 

Nematodirus + + + + + + + + + + + + + 

Teladorsagia - - - + + + + + + + + + + 

Trichostrongylus - - - + + + + + + + + - - 

Trichostrongylidae  

(ovos + L3) 
+ + + + + + + + + + + + + 

O.t. - - + + + + + + + + + + + 

M. benedeni + - - - + - - + + - + + + 

Eimeria - + + + + + + + + + + + - 

Cryptosporidium - - - - + - - - + - + + - 

Trichuris ovis - - - - - + - - - - - - - 

Dicrocoelium - - - - - - - + - - - - - 

+: Positivo, -: Negativo, SL- São Lourenço, P- Pitões, F- Ferreiros, B- Britelo, E- Ermida, Fa- Fafião, Pi- Pincães, C- 

Cubalhão, G-Germil, MS- Mixões da Serra, Ca- Carvalheira, Co- Covide, L- Lindoso 

 

Através das tabelas 7, 8 e 9, verifica-se que a parasitofauna das 3 populações é 

praticamente idêntica, variando apenas nas espécies/géneros T.ovis e Dicrocoelium, 

apenas detectados nas amostras de cabras domésticas. 

 

Intensidade de o.p.g. nas 3 populações de caprinos  

Através da tabela 10, verificaram-se intensidades inferiores ou iguais a 450 o.p.g. em 

todos os núcleos das 3 populações. Os núcleos representados a negrito na tabela 

correspondem aos valores médios de o.p.g. mais elevados dentro de cada população. 

Sendo assim, destacam-se o núcleo dos Carris, nas cabras-montesas; os núcleos de 

Bouça da Mó e Porto da Laje, nas cabras assilvestradas; e os núcleos de Pincães, 

Ermida e Cubalhão, nas cabras domésticas. Analisando as médias globais das três 

populações, os caprinos domésticos registaram o valor de o.p.g. médio mais elevado 

(90 o.p.g.), seguindo-se os caprinos monteses (43 o.p.g.) e, por último, registando o 

valor mais baixo, os caprinos assilvestrados (30 o.p.g.). 
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Tabela 10. Intensidades médias de o.p.g. por núcleo e por população obtidas pela 

técnica de McMaster. 

 Núcleo Intensidades médias (o.p.g) 

MONTESAS 

Maceira 50 
Prados Caveiros 25 
Ameixoeira 33 
Pitões 50 
Encosta do Sol 38 
Carris 117 
Lomba de Pau 50 
Mata do Cabril 0 
Cidadelhe 25 

 Média Global 43 

ASSILVESTRADAS 

Ribº da Escada 25 
Sirvozelo 25 
Peneda 0 
Bouça da Mó 50 
Porto da Laje 50 

 Média Global 30 

DOMÉSTICAS 

São Lourenço 50 
Pitões 25 
Ferreiros  25 
Britelo 50 
Ermida 175 
Fafião 25 
Pincães 450 
Cubalhão 100 
Germil 50 
Mixões da Serra 50 
Carvalheira 75 
Covide 50 
Cidadelhe-Lindoso 50 

 Média Global 90 

 

Gráfico 7. Valores de o.p.g. médios das amostras colhidas nos meses mais frios 

(Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro) e nos meses mais quentes (Outubro, 

Abril, Maio, Junho). 

 

 Em relação à distribuição das intensidades de o.p.g. consoante a época do ano na 

qual as amostras foram recolhidas, verificou-se um valor de o.p.g. médio mais elevado 
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nos meses frios (ver gráfico 7), embora as diferenças não tenham sido 

estatisticamente significativas (p>0,05). Também não foram significativas as 

diferenças observadas nos valores de o.p.g. consoante o estado de conservação das 

amostras e o tipo de caprino.  

 

Gráfico 8. Valores médios de o.p.g. referentes aos vários meses de colheitas (Outubro 

de 2010 – Junho de 2011) e valores médios da precipitação total nos últimos 30 anos 

(p.m.) (Instituto de Meteorologia [I.M.], 2008). 

 

 

Através do gráfico 8, verificou-se que os valores médios de o.p.g. mais elevados 

coincidiram com os meses de maior pluviosidade, isto é, em Dezembro e em Janeiro. 

 

Coproculturas 

As coproculturas foram realizadas, sobretudo para identificar espécies de nemátodes 

cujos ovos eram demasiado semelhantes entre si para ser possível a distinção de 

géneros parasitários, nomeadamente ovos de tricostrongilídeos. Devido aos valores 

baixos de o.p.g., o volume inicial de 10 ml foi reduzido para 0,5 ml, tendo sido este 

analisado na sua totalidade. Foram identificados 3 géneros de nemátodes 

gastrintestinais, Nematodirus, Teladorsagia e Trichostrongylus, presentes nas 3 

populações de caprinos em estudo.  

Nem todos os ovos detectados nas amostras pelas técnicas de McMaster e de 

Flutuação de Willis resultaram em L3 nas culturas de fezes. O rendimento de 

coprocultura médio foi 16,7% no total das amostras analisadas, o que é 

consideravelmente baixo. Os rendimentos de coprocultura médios obtidos para cada 

tipo de caprino estão representados no gráfico 9, onde se observa que o rendimento 

das coproculturas foi superior para as amostras da população de cabras domésticas. 
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Em quase todas as amostras não foi possível contabilizar pelo menos 100 larvas, pelo 

que a carga larvar foi baixa. De qualquer forma, a distribuição das abundâncias 

relativas (em percentagem) dos 3 géneros parasitários pelos diferentes núcleos está 

descrita na tabela 11. 

 

Gráfico 9. Rendimento de coprocultura médio (%) por população. 

 
        M-Montesa, A-Assilvestrada, D-Doméstica 

 

Segundo a tabela 11, na população de cabras-montesas, a maior proporção de L3 

pertencia ao género Nematodirus (85,1%), seguindo-se o género Teladorsagia 

(11,7%) e Trichostrongylus (2,4%). Na população assilvestrada, 44,2% das L3 

pertenciam ao género Teladorsagia, um valor ligeiramente superior à proporção de L3 

de Nematodirus (40%), e 15,8% das L3 pertenciam ao género Trichostrongylus. Por 

último, na população doméstica, a maior proporção de L3 correspondia ao género 

Nematodirus (44,7%), seguida por Teladorsagia (36,9%) e Trichostrongylus (18,4%). 

Em relação aos núcleos onde se contabilizaram e identificaram pelo menos 100 larvas, 

a proporção de L3 foi a seguinte: no núcleo da Ameixoeira (cabras-montesas), 88% 

das L3 correspondiam ao género Nematodirus e os géneros Teladorsagia e 

Trichostrongylus foram identificados em 8% das L3; no núcleo da Ermida (cabras 

domésticas), 91% das L3 diziam respeito ao género Teladorsagia, contrastando com 

os 3% de L3 de Nematodirus e 6% de L3 de Trichostrongylus; no núcleo de Mixões da 

Serra (cabras domésticas), as proporções de L3 de Trichostrongylus e Teladorsagia 

foram semelhantes (46% e 48%, respectivamente), sendo a proporção de L3 de 

Nematodirus 6%; no núcleo da Carvalheira (cabras domésticas), houve uma proporção 

de 69% de L3 de Nematodirus, 14% de L3 de Trichostrongylus e 24% de L3 de 

Teladorsagia. 
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Tabela 11. Distribuição das abundâncias relativas (em percentagem) dos géneros de 

L3 identificados nas coproculturas para cada núcleo e valores globais para as três 

populações de caprinos.  

Núcleo Nematodirus (%) Trichostrongylus (%) Teladorsagia (%) 

        MONTESAS 

Maceira 100 0 0 
Prados Caveiros 95,5 4,5 0 

Ameixoeira* 88 8 8 
Pitões 94,4 0 5,6 

Lomba de Pau 100 0 0 
Encosta do Sol 75 0 25 

Carris 100 0 0 
Mata do Cabril 100 0 0 

Cidadelhe 16,7 16,7 66,7 

Global 85,1 2,4 11,7 

  ASSILVESTRADAS 

Ribº da Escada 0 21,4 78,6 
Sirvozelo 100 0 0 
Peneda 0 0 0 

Bouça da Mó 100 0 0 
Porto da Laje 0 0 0 

Global 40 15,8 44,2 

     DOMÉSTICAS 

São Lourenço 100 0 0 
Pitões 100 0 0 

Ferreiros 100 0 0 
Britelo 24 38 38 

Ermida* 3 6 91 
Fafião 25 0 75 

Pincães 17 61 23 
Cubalhão 24 38 33 

Germil 18 36,4 45,5 
Mixões da Serra* 6 46 48 

Carvalheira* 69 14 24 
Covide 85,7 0 14,3 

Cidadelhe-Lindoso 10 0 90 

Global 44,7 18,4 36,9 

*contagem e identificação de pelo menos 100 larvas. 

Comparação de duas técnicas de pesquisa de Cryptosporidium 

Através da contagem das amostras positivas e negativas obtidas em cada uma das 

técnicas, foi possível verificar que, no método de Sedimentação Difásica de Ritchie 

(SDR) foram detectadas mais amostras positivas, isto é, 3 das amostras com 

resultados negativos no método de esfregaço fecal directo (EFD) com posterior 

coloração com Ziehl-Neelsen foram positivas no método de SDR. Note-se que, em 

uma das amostras não foi possível efectuar a SDR (quantidade insuficiente de fezes), 

embora tenha sido positiva pelo método de EFD. Assim, efectuou-se o teste kappa (k) 

de Cohen para tentar descobrir se existiam diferenças significativas entre os 

resultados obtidos pelos dois métodos para as mesmas amostras. Os resultados dos 

dois métodos estão descritos na tabela abaixo. 
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Tabela 12. Tabela de dupla entrada com os resultados de isolamento de 

Cryptosporidium obtidos pelos métodos de EFD e SDR. 

                             EFD 

SDR 

                             Positivo Negativo Total 

Positivo 4 3 7 

Negativo 0 42 42 

Total 4 45 49 

 

Calculou-se a proporção observada de concordância (p0) ajustada/corrigida pela 

proporção esperada de concordância (pe) e de seguida calculou-se o valor de k. O 

valor de k foi 0,7 logo, segundo os autores Landis, Koch (1977) e Fleiss (1981), a 

concordância entre os dois testes é “boa”, isto é, não existem grandes diferenças nos 

resultados obtidos pelos dois testes.  

 

 

Para melhor representar os resultados alcançados no laboratório, apresentam-se de 

seguida algumas fotos, obtidas no microscópio óptico, das formas parasitárias 

identificadas pelas técnicas coprológicas efectuadas.  
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Figura 14. Oocisto de Cryptosporidium 

sp. corado por Ziehl-Neelsen (ampliação 

de 1000x) (original). 

Figura 15. Ovo de Trichuris ovis. Técnica 

de Willis (ampliação de 314x) (original). 

Figura 16. Ovos de tricostrongilídeos 

Técnica de Willis (ampliação de 200x) 

(original). 

Figura 17. Ovo de Moniezia benedeni. 

Técnica de Willis (ampliação de 270x) 

(original). 
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Figura 18 a,b. Larvas (L1) de M.capillaris. Método de 

Baerman (ampliação de 250x (a), 293x (b)) (original). 

(a)  (b)  

(a)  (b)  

Figura 19 a,b. L3 de Teladorsagia spp. 

(ampliação de 105x(a), 440x (b) (original). 

Figura 20. L3 de 

Trichostrongylus sp.  

(ampliação de 162x)  

(original). 
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Figura 21 a,b. L3 de Nematodirus spp. 

(ampliação de 140x (a), 230x (b)) (original). 

(a)  (b)  

Figura 22. Ovo de Nematodirus sp. Técnica 

de Willis (ampliação de 333x) (original). 

Figura 23. Ovo de Nematodirus sp. com larva 

embrionada. Técnica de Willis (ampliação 360x) 

(original). 

Figura 24. Ovo de Dicrocoelium sp. 

Técnica de Sedimentação Natural 

(ampliação 843x) (original). 

Figura 25. L1 de M.capillaris corada 

acidentalmente por Ziehl-Neelsen (ampliação 316x) 

(original). 
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Figura 26 a, b, c, d. Oocistos esporulados de 

Eimeria spp.  Técnica de Willis (ampliação 600x (a), 

900x (b), 266x (c), 800x (d)) (originais). 

(a) (b)  

(c) (d)  
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4. Discussão   

A partir da análise dos resultados obtidos, verificou-se que todos os núcleos de 

caprinos em estudo (100%, n=27) foram positivos a pelo menos um género/espécie 

parasitário. Os núcleos populacionais de cabras-montesas e cabras domésticas 

obtiveram resultados positivos em 100% das amostras e os núcleos populacionais de 

cabras assilvestradas obtiveram 87,7% de resultados positivos. 

No total das amostras, 98% (n=49) apresentaram formas parasitárias, tendo sido 

identificadas 9 géneros/espécies (M. capillaris, Nematodirus, Teladorsagia, 

Trichostrongylus, T. ovis, M. benedeni, D. dendriticum, Eimeria e Cryptosporidium).  

As prevalências no total das 50 amostras analisadas foram: M.capillaris (96%, n=48), 

Nematodirus (66%, n=33), Teladorsagia (40%, n=20), Trichostrongylus (26%, n=13), 

Eimeria (80%, n=40), Cryptosporidium (16%, n=8) e Moniezia benedeni (26%, n=13). 

Cerca de 44% (n=22) das amostras continham ovos de tricostrongilídeos (o.t.) (os 

ovos de Nematodirus não foram considerados nesta percentagem). Houve ainda uma 

amostra positiva para Dicrocoelium e outra positiva para Trichuris ovis. 

Em relação às prevalências das várias espécies/géneros parasitários nos 3 tipos de 

população de caprinos pode-se considerar que, em termos globais, os caprinos 

domésticos tiveram sempre níveis de prevalência mais elevados para os parasitas 

assinalados, em comparação com os caprinos monteses e assilvestrados. 

No que respeita ao total de géneros/espécies identificados, foram todos isolados nos 

caprinos domésticos, enquanto nos monteses e assilvestrados não foram assinalados 

Trichuris ovis e D. dendriticum. 

 
Para este trabalho, as amostras de fezes foram colhidas ao longo de 7 meses 

(Outubro de 2010 a Junho de 2011), conforme a disponibilidade das mesmas nos 

locais estimados para a localização dos rebanhos, sendo que alguns deles 

compreendiam áreas muito vastas, portanto, nem sempre foi possível obter os 

dejectos mais recentes. Os resultados foram obtidos através da análise de 50 

amostras fecais pertencentes aos diversos núcleos de caprinos residentes no PNPG, 

através de técnicas coprológicas. 

Este tipo de análise tem a vantagem de ser de fácil execução, fornecer dados 

parasitológicos dos rebanhos de uma forma não-invasiva, possibilitando a recolha da 

informação numa vasta área de distribuição, mesmo sem a confirmação visual dos 

animais. A coprologia baseada na pesquisa de formas parasitárias de helmintes nas 

fezes dos animais hospedeiros é um método analítico de rotina e eficaz em animais 

domésticos, portanto constitui uma boa alternativa aos estudos de necrópsia 

efectuados na fauna silvestre (Torres, Pérez, Segovia & Miquel, 2001). Isto assume 

particular relevância no estudo efectuado neste trabalho, visto que não era possível 
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proceder à captura das cabras-montesas. No entanto, esta metodologia de 

amostragem possui algumas limitações. As fezes têm de ser frescas para a obtenção 

de resultados mais fidedignos, pois à medida que o estado de conservação piora, o 

diagnóstico torna-se mais difícil, porque muitos dos ovos degeneram ou eclodem e 

desenvolvem-se até larvas. O facto de terem sido recolhidas fezes a partir do solo 

implica uma maior contaminação das amostras por nemátodes de vida livre, larvas de 

muscídeos, ácaros e outros artrópodes, que também dificultam o diagnóstico (Foreyt, 

2001). Por outro lado, em fezes não frescas, as formas vegetativas de protozoários 

desaparecem rapidamente (Madeira de Carvalho et al., 2009b). Existe também a 

possibilidade de contaminação das fezes por parasitas de outras espécies 

hospedeiras que podem ocupar as mesmas áreas, como o corço, o veado, bovinos, 

equinos e carnívoros silvestres e assilvestrados. A análise de amostras fecais de 

rebanhos é portanto uma forma práctica de monitorizar o grau de infecção do rebanho 

(o.p.g.) e de identificar os géneros/espécies de L3 presentes, mesmo que exista um 

decréscimo na sensibilidade para prever o número de nemátodes no rebanho em 

relação aos exames individuais. Para conclusões mais precisas teriam de se fazer 

coproculturas para cada animal (Amarante, 2000). 

De uma forma geral, as prevalências estimadas para os géneros/espécies parasitários 

identificados corresponderam a intervalos de confiança elevados, o que já seria de 

esperar tendo em conta o tamanho da amostra, limitando assim um pouco a precisão 

dessas estimativas. 

Os parasitas encontrados são de ocorrência cosmopolita e comum nos caprinos 

residentes em regiões temperadas e húmidas. De uma forma geral, as infecções 

provocadas por estes parasitas são assintomáticas em animais saudáveis, o que pode 

advir da teoria de que os parasitas considerados bem adaptados e que têm sucesso 

são aqueles que são relativamente inofensivos para os seus hospedeiros (May, 1983). 

As prevalências e intensidades de infecção nos animais silvestres são geralmente 

baixas (Hoberg et al, 2001), e os resultados obtidos neste trabalho vão de acordo com 

essa constatação.  

A doença pode surgir quando a densidade da população hospedeira coincide com 

uma disponibilidade limitada de alimento. Nesta situação, esperam-se elevadas 

prevalências parasitárias, derivadas da perda de condição corporal e de um aumento 

da agregação da população (Acevedo, Vicente, Alzaga & Gortazar, 2005). Esta foi, 

aparentemente, a causa dos surtos de sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei) nas 

populações de cabra-montesa do Parque Natural Cazorla, Segura y Las Villas 

(Espanha), onde mais de 95% da população foi fatalmente atingida (Acevedo & 

Cassinelo, 2009). 



Rastreio parasitológico em populações de caprinos silvestres, assilvestrados e domésticos no PNPG 

 

71 
 

Neste trabalho verificou-se a existência de uma parasitofauna muito semelhante entre 

as 3 populações, provavelmente decorrente do carácter cosmopolita dos parasitas e 

da possível ocupação das mesmas áreas por parte das populações em estudo. M. 

capillaris, Nematodirus e Eimeria foram uma constante em praticamente todos os 

núcleos em estudo.  

Um dos princípios da coprologia assenta no facto de um exame isolado cujo resultado 

seja negativo não ter valor eliminatório, de forma que, os resultados negativos obtidos 

em algumas amostras não significam que os parasitas não ocorram nos núcleos 

correspondentes. Para confirmar a ausência do parasita seria necessário obter 

resultados negativos em várias análises consecutivas (Madeira de Carvalho et al., 

2009b). 

Além da real inexistência do parasita, existem várias outras razões para justificar a sua 

ausência na amostra: formas parasitárias presentes mas em baixo número, não sendo 

detectadas; a análise é realizada durante a fase pré-patente da infecção ou quando os 

estadios larvares estão em estado de latência (hipobiose); quando não existem 

parasitas fêmeas presentes (só elas é que eliminam ovos/larvas para o exterior); a 

resposta imunitária do hospedeiro inibe a produção de ovos pela fêmea (entre animais 

jovens e adultos com cargas parasitárias idênticas, os jovens eliminam geralmente 

maiores quantidades de ovos); o ritmo de eliminação de ovos/larvas é irregular, 

variando muito consoante a espécie parasitária, mas também com a época do ano (no 

Inverno a taxa de eliminação geralmente é menor que na Primavera) e a hora do dia 

(maior eliminação no período da manhã) (Ueno & Gutierres, 1983; Thienpont et al., 

1986).  

Em comparação com outros estudos do género sobre as populações espanholas de 

cabra-montesa, constata-se que a parasitofauna detectada é semelhante à observada 

na população portuguesa de cabras-montesas.  

Analisando os resultados obtidos para as amostras relativas à população de cabras- 

montesas, verificaram-se, para os nemátodes gastrintestinais, prevalências de 95,5% 

(n=21) para Nematodirus, 22,7% (n=5) para Teladorsagia e 13,6% (n=3) para 

Trichostrongylus. Pérez (2001), através do exame dos compartimentos gastrintestinais 

de diversos espécimes abatidos de cabras-montesas na Andaluzia (Espanha), 

identificou 15 espécies de tricostrongilídeos dos géneros: Marshallagia, Teladorsagia, 

Ostertagia, Nematodirus e Trichostrongylus. As espécies pertencentes aos géneros 

Marshallagia (M. marshalli, 85,7% no abomaso), Teladorsagia (T. circumcincta, 85,7% 

no abomaso) e Nematodirus (N. davtiani alpinus, 57,6 % no intestino delgado) foram 

as mais prevalentes. Entre as espécies de Trichostrongylus e Ostertagia identificadas, 

destacam-se Trichostrongylus axei (0,5%) e Ostertagia ostertagi (14,3%) no abomaso 

e T. vitrinus (4,5%) e T. capricola (3%) no intestino delgado. Ainda Pérez (2001) 
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verificou que 2,4 % das amostras fecais continham ovos de Trichuris ovis. Neste 

trabalho este parasita foi detectado apenas na população de cabras domésticas, talvez 

devido à baixa fecundidade dos parasitas fêmeas (Kassai, 1999).  

Ramajo-Martín, Ramajo Hernández, Oleaga & Pérez Sánchez, (2005) referem uma 

prevalência igualmente baixa para Trichuris (2%, n=94) nas amostras de cabras- 

montesas da região de Salamanca (Espanha). No mesmo estudo, foram registadas 

prevalências maioritariamente elevadas (11% a 63%) de espécimes pertencentes aos 

géneros Teladorsagia, Trichostrongylus e Nematodirus, entre outros, no veado 

(Cervus elaphus), no gamo (Dama dama), no corço (Capreolus capreolus) e no muflão 

(Ovis ammon musimon), animais que podem partilhar as mesmas áreas ocupadas 

pelas cabras-montesas.  

Estudos relativos a ovelhas da raça Soay, na Escócia (Craig, Pilkington & Pemberton, 

2006), demonstraram uma predominância das espécies Trichostrongylus axei e T. 

vitrinus nos indivíduos jovens, enquanto T. circumcincta prevalecia nas infecções dos 

indivíduos adultos.  

Não foram encontradas diferenças significativas entre as prevalências dos parasitas 

encontrados, consoante o estado de conservação das amostras e a época de recolha, 

provavelmente devido à elevada resistência dos ovos no meio ambiente e/ou à 

eliminação de formas parasitárias durante todo o período de colheitas. No entanto, não 

se pode descartar a hipótese de o facto de a maioria das amostras das cabras 

assilvestradas estar em pior estado de conservação, particularmente o núcleo da 

Peneda, poder ter tido alguma influência nas prevalências parasitárias baixas 

detectadas nesta população. Em relação ao tipo de caprino, apenas o género 

Teladorsagia foi associado, de uma forma mais expressiva, à população de cabras 

domésticas (p=0,002). Nesta população obteve-se uma maior proporção de amostras 

positivas (65%), cerca de 3 e 5 vezes superior à proporção de amostras de cabras- 

montesas (22,7%) e assilvestradas positivas (12,5%), respectivamente.  

As prevalências nas amostras relativas à população de cabras domésticas foram 

superiores para todos os géneros/espécies parasitários, provavelmente devido à maior 

densidade animal e ao sistema de semi-estabulação (“cortes”), que favorece um maior 

contacto entre os animais. Por outro lado, o facto de haver proporcionalmente mais 

amostras frescas de cabras domésticas poderá igualmente condicionar os resultados. 

Morand e Poulin (1998) verificaram que o grau de parasitismo está positivamente 

relacionado com a densidade do hospedeiro e Carvalho-Varela (2009) refere que o 

confinamento de animais silvestres aumenta a predisposição e a capacidade de 

transmissão de todas as doenças, incluindo as parasitoses.  

Os tricostrongilídeos não são completamente específicos para os seus hospedeiros, 

de modo que a maioria das espécies estão igualmente referenciadas como parasitas 
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de animais domésticos (ovinos, caprinos e bovinos) e silvestres (corço - Capreolus 

capreolus, camurça - Rupicapra rupicapra e cabra dos Alpes - Capra ibex) (Pérez, 

2001). A transmissão de helmintes entre hospedeiros silvestres e domésticos é, de 

facto, comum (Dunn, 1978). O gado bovino e ovino é normalmente a fonte de infecção 

para os ruminantes silvestres, nomeadamente de Haemonchus spp., Ostertagia 

ostertagi, Trichostrongylus spp., N. filicollis, N. spathiger, N. helvetianus e Cooperia 

spp. (Hoberg et al., 2001).  

Na região abrangida pelo estudo a cabra-montesa co-existe com diversos outros 

mamíferos silvestres que poderão partilhar os mesmos agentes patogénicos, 

nomeadamente o corço, veado, javali, lobo e raposa, pelo que a monitorização do 

estatuto sanitário destas espécies constitui um factor importante para a conservação 

da população de cabra-montesa no PNPG. Silva (2010) desenvolveu um projecto de 

investigação semelhante em carnívoros silvestres (lobo ibérico, Canis lupus signatus, 

n=164 e raposa, Vulpes vulpes, n=81) e domésticos/assilvestrados (cão doméstico, 

Canis familiaris, n=38) realizados também na área do PNPG e em outras áreas 

adjacentes, tendo obtido resultados positivos para alguns dos parasitas identificados 

no nosso trabalho. Assim, no lobo ibérico, raposa e cão, registaram-se prevalências de 

3,7%, 2,5% e 7,7%, respectivamente, para o género Trichuris. Na mesma ordem, 

foram registadas prevalências, para Eimeria, de 4,9%, 11,1% e 5,1%; oocistos de 

Cryptosporidium foram assinalados em 22,1% das amostras pertencentes a raposa e 

em 13,5% das amostras pertencentes a lobo ibérico e cão doméstico. O género 

Moniezia e Nematodirus também foram identificados em 0,6% das amostras referentes 

a lobo ibérico, provavelmente devido à predação de ruminantes. Torres et al. (2001) 

refere uma prevalência de 31,2% (n=64) para Trichuris em lobos e raposas ibéricos.  

Tal como referido acima, os parasitas encontrados têm carácter cosmopolita e as 

infecções são geralmente assintomáticas. N. battus é uma das poucas espécies dos 

géneros referidos que é considerada um agente patogénico primário, mas, ainda não 

foram reportados casos de infecção em ovinos ou caprinos silvestres, nem sinais 

clínicos associados a Nematodirus (Garde, Kutz, Schwantje, Veitch, Jenkins & Elkin, 

2005). Teladorsagia circumcincta é considerada, a nível mundial, um dos agentes 

patogénicos com mais significado em ovinos domésticos, mas, não existem casos 

reportados de doença em ovinos e caprinos silvestres (Hoberg et al, 2001). Rickard 

(1993) verificou que Teladorsagia em lamas efectua hipobiose, que pode causar 

lesões graves nos animais. T. circumcincta, comum nos pequenos ruminantes 

domésticos, poderá ter conduzido à introdução do parasita nas populações de ovinos 

e caprinos selvagens, embora o impacto dessa introdução seja desconhecido (Garde 

et al, 2005). 
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Apesar de as infecções pelos parasitas descritos nas populações silvestres serem na 

sua maioria subclínicas a nível de “portadores sãos”, não quer dizer que não possam 

ocorrer situações de parasitoses clínicas importantes em determinadas circunstâncias, 

tais como em animais muito jovens ou muito velhos, período de lactação, de 

subnutrição, entre outros (Ramajo-Martín et al., 2005). 

Bowman (2003) refere que, à excepção do Nematodirus filicoli, N. battus e Ostertagia, 

que parecem estar bem adaptados a climas frios, os ovos e larvas da maioria dos 

tricostrongilídeos sofrem uma redução acentuada, ou até mesmo extinção, nas 

pastagens durante o Inverno, o que poderá ter contribuído para as baixas contagens 

de ovos e larvas obtidas neste estudo. Aliás, segundo Meana-Mañes e Rojo-Vázquez 

(1999), a mortalidade das formas parasitárias de tricostrongilídeos é elevada quando 

as temperaturas descem abaixo dos 9ºC e, na área em estudo, observam-se 

temperaturas médias inferiores à referida no mês de Janeiro (I.M., 2008). Meana-

Mañes e Rojo-Vázquez (1999) referem ainda taxas de mortalidade das formas 

parasitárias de tricostrongilídeos na presença de temperaturas médias superiores a 

26-27ºC, o que poderá ocorrer durante os meses de Verão, Julho e Agosto, segundo o 

I.M. (2008), embora as temperaturas médias se situem sempre abaixo dos 26ºC. Estes 

factores poderão também condicionar os resultados obtidos nas amostras colhidas nos 

meses mais quentes. 

Os tricostrongilídeos estiveram presentes durante todo o período de amostragem, 

provavelmente devido, não só ao carácter cosmopolita dos parasitas em questão, mas 

também devido às condições favoráveis ao seu desenvolvimento encontradas na área 

de estudo: temperaturas médias acima dos 9ºC em quase todos os meses associadas 

a taxas de precipitação média elevadas e constantes (1600 a 3000 mm) durante todo 

o ano, sendo o PNPG uma das regiões mais pluviosas da Europa (I.M., 2008; ICNB, 

2008a).  

O rendimento das coproculturas foi de apenas 16,7%, no total das amostras 

analisadas, e tal pode ser derivado a vários factores como a presença de ovos 

inviáveis nas amostras e a destruição das L3 por fungos nematófagos (observou-se o 

crescimento de fungos em muitas das coproculturas). Estudos realizados em bezerros 

(Araújo & Ribeiro, 2003) e em poldros (Madeira de Carvalho, Gillespie, Serra, 

Bernardo, Farrim & Fazendeiro, 2007) confirmam a eficácia do recurso a determinadas 

espécies de fungos na redução do número de L3. 

Em relação aos protostrongilídeos, estes são parasitas muito comuns nos pequenos 

ruminantes (Foreyt, 2001). Mais uma vez refere-se a falta de especificidade para o 

hospedeiro, sendo um parasita capaz de infectar ruminantes domésticos e silvestres. 

Neste trabalho, foi detectada apenas uma espécie de protostrongilídeo, M.capillaris, 

sendo também este o parasita mais prevalente em todos os núcleos populacionais em 
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estudo (96%). O ritmo de excreção das L1 é muito irregular, consequência de diversos 

factores: localização profunda dos adultos nos pulmões, cujas larvas não alcançam a 

árvore brônquica para serem deglutidas e eliminadas nas fezes; período de gestação, 

lactação, peri-parto e carência nutritiva, que provocam o aumento das taxas de 

eliminação de larvas; a co-infecção com outros protostrongilídeos, que favorece a 

excreção de L1 de M.capillaris (Díez-Baños et al, 1999). Apesar destas 

condicionantes, a presença desta espécie verificou-se ao longo de todo o período de 

colheita das amostras. Tal facto deve-se sobretudo ao carácter cosmopolita do 

parasita, à vasta distribuição e prevalências elevadas nas regiões húmidas do 

noroeste peninsular (Díez-Baños et al, 1999) e à grande capacidade de resistência 

das L1 no meio ambiente. As L1 mantêm-se viáveis para infectarem os moluscos 

hospedeiros, mesmo sujeitas a temperaturas muito baixas. De notar também que os 

moluscos podem albergar as L3 durante toda a sua vida, logo, a grande variedade de 

moluscos hospedeiros e a disponibilidade destes ao longo de todo o ano (Neto, 1996), 

facilitam a transmissão do parasita. Além do mais, o facto de a zona de estudo ser 

caracterizada por níveis de precipitação e humidade relativa elevados e constantes, 

pode facilitar o desenvolvimento dos hospedeiros intermediários. 

Os cabritos com idade inferior a 6 meses geralmente não são afectados, mas as 

prevalências de infecção aumentam com a idade, podendo alcançar 100% em 

caprinos domésticos com mais de 3 anos de idade (Kaufmann, 1996). Este facto 

decorre de uma aparente incapacidade, do hospedeiro definitivo, em desenvolver 

imunidade (Kassai, 1999). Tendo também em conta que os períodos de patência 

podem ir de 2-7 anos (Kassai, 1999), pode-se dizer que a presença de M.capillaris nas 

amostras colhidas deve-se sobretudo aos indivíduos adultos, que dispõem de uma 

efectividade epidemiológica mais elevada (Neto, 1996), funcionando como importantes 

reservatórios da infecção. 

As infecções são aparentemente assintomáticas, mas poderão surgir quadros de 

broncopneumonia, caracterizados pelo seu carácter crónico, manifestação de poucos 

sintomas, baixa mortalidade e elevada morbilidade. Animais com mais de 2-3 anos 

infectados de forma recorrente e massiva (reinfecções) podem manifestar tosse seca e 

contínua, sobretudo após exercício, e dispneia (Díez-Baños et al, 1999). Um estudo 

realizado sobre a relação entre as prevalências de L1 de nemátodes 

broncopulmonares e a abundância de cabras-montesas em Castilla La-Mancha, 

Espanha (Acevedo et al., 2005), demonstrou que a intensidade detectada de 

protostrongilídeos não representava um risco sanitário para esta espécie endémica da 

região.  

Estudos semelhantes foram realizados por Pérez (2001) na população de cabras- 

montesas da Andaluzia (Espanha), nas quais foram descritas prevalências elevadas 
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de protostrongilídeos em geral, destacando-se M.capillaris com 74,3% de animais 

positivos, 25% deles tinham infecções monoespecíficas e, nas infecções com mais 

espécies de nemátodes pulmonares, a espécie M.capillaris estava sempre presente. 

Ramajo-Martín et al. (2005) registou uma prevalência de 66% de protostrongilídeos, no 

total de 3 cabras-montesas analisadas originárias da região de Salamanca.  

Neto (1996) investigou os nemátodes pulmonares de pequenos ruminantes 

domésticos da região do Barroso (Vila Real), tendo sido revelada uma prevalência de 

44,5% de M.capillaris. Neto (1996) e Pérez (2001) detectaram a presença de outras 

espécies de metastrongilídeos, ausentes nas amostras deste trabalho, nomeadamente 

de Neostrongylus sp., Cystocaulus ocreatus, Protostrongylus spp. e Dictyocaulus 

filaria, embora com prevalências muito inferiores às de M. capillaris. A vasta 

distribuição e prevalências elevadas de M. capillaris nas regiões húmidas do noroeste 

peninsular  (Díez-Baños et al., 1999) poderão justificar a não detecção de outras 

espécies de metastrongilídeos nas amostras analisadas.  

Pérez (2001) constatou que os resultados obtidos pelos exames de necrópsia e de 

fezes são muito semelhantes. O exame post-mortem de 213 cabras-montesas 

oriundas do massiço da Serra Nevada (Espanha) revelou prevalências de 44% para 

Cystocaulus ocreatus e para M. capillaris, 40% para Prostrongylus sp. e 4% para 

Dictyocaulus filaria (Alasaad, Morrondo, Dacal-Rivas, Soriguer, Granados, Serrano, 

Zhu, Rossi & Pérez, 2009). A necrópsia realizada em 52 muflões (Ovis ammon 

musimon) oriundos da região da Extremadura (Espanha) revelou prevalências de 

28,84% para M. capillaris e 3,84% para D. filaria (Habela, Vega, Moreno, Montes, 

Gómez & Peña, 2006). Neste estudo verificou-se igualmente a presença de Eimeria 

(62,5%) e nemátodes gastrintestinais (72,91%) pertencentes aos géneros 

Nematodirus, Oesophagostomum, Ostertagia, Teladorsagia e Trichuris. 

Relativamente aos protozoários, das amostras de cabras-montesas analisadas, foram 

verificadas prevalências de 59,1% (n=13) e 13,6% (n=3) para oocistos de Eimeria e 

Cryptosporidium, respectivamente. Pérez (2001) obteve valores mais elevados, com 

85% de prevalência para Eimeria e Ramajo-Martín et al. (2005) obteve 43% de 

amostras positivas. Estas diferenças poderão ser consequência da maior (no estudo 

de Pérez, 2001) ou menor (no estudo de Ramajo-Martín et al., 2005) proporção de 

animais jovens na população. 

Heuschele et al. (1986) examinou 183 esfregaços fecais de ruminantes selvagens do 

Jardim Zoológico de San Diego (EUA), tendo detectado uma prevalência igual a 28,4% 

para Cryptosporidium. Um estudo semelhante foi efectuado no período entre Setembro 

de 1998 e Agosto de 1999, nos ruminantes silvestres mantidos em cativeiro no Jardim 

Zoológico de Lisboa (Delgado et al., 2003) e revelou 2,1% (8/388) de amostras 

positivas, com os métodos convencionais de diagnóstico, e 3,6% (14/388) de amostras 
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positivas com um método imunoenzimático (ELISA). No entanto, apesar de ser 

relevante a presença de Cryptosporidium, não se poderá fazer uma correlação directa 

entre as prevalências encontradas em animais silvestres em cativeiro e as 

encontradas em animais silvestres no seu habitat natural, pois os animais em cativeiro 

estão restritos a uma área muito menor, aumentando a probabilidade de infecção. 

Segundo estudos efectuados em explorações leiteiras de bovinos na região noroeste 

de Portugal (Martins, Sousa, Madeira de Carvalho, Bacelar & Cannas da Silva, 2007b), 

a criptosporidiose estava presente em 100% das explorações analisadas e em 74,8% 

dos vitelos examinados. A maioria dos vitelos destas explorações, que apresentava 

quadros diarreicos (80,9%), tinha menos de 3 semanas de idade e 94,1% deles estam 

infectados por C. parvum. 

Estão descritas infecções por Cryptosporidium em mais de 170 espécies de 

vertebrados (Ortega-Mora et al, 1999) e não existe grande especificidade para o 

hospedeiro, pelo que os animais que co-habitam com os rebanhos de cabra-montesa 

no PNPG podem promover a manutenção da infecção nesta população. Além disso, 

os oocistos possuem uma elevada resistência no meio ambiente (Ortega-Mora et al, 

1999), o que facilita a infecção dos hospedeiros. Embora os indivíduos adultos possam 

e eliminem uma pequena quantidade de oocistos de forma esporádica durante 

bastante tempo (Duszynski & Upton, 2001), os neonatos infectados podem eliminar 

entre 106 e 107 oocistos por grama de fezes durante o período de máxima excreção 

parasitária (Ortega-Mora et al, 1999). Assim, a presença de oocistos nas amostras 

fecais analisadas sugere a presença de cabritos infectados nos rebanhos e de adultos 

portadores assintomáticos.  

Em termos de conservação, é de destacar a importância do gado doméstico, já que 

possivelmente constitui uma das fontes principais de Cryptosporidium spp. para as 

cabras-montesas e assilvestradas, tendo em conta as prevalências elevadas nas 

explorações bovinas (até 100%) (Martins et al., 2007b) e em águas oriundas deste tipo 

de explorações. Pereira da Fonseca (2000) refere que 55% das amostras de água 

recolhidas de explorações bovinas portuguesas se encontravam contaminadas com 

oocistos de Crytosporidium. Estudos de Heitman et al. (2002) atribuíram à vida 

selvagem um peso menor na contribuição para a contaminação ambiental de 

Cryptosporidium, relativamente à contribuição das fontes oriundas de explorações 

leiteiras e dos afluentes urbanos de esgotos, que revelaram prevalências elevadas do 

parasita.   

As infecções por Cryptosporidium normalmente não provocam sintomas nos animais 

infectados, mas é importante a sua monitorização, já que C. parvum é uma zoonose e 

responsável pelos casos de doença nos animais e no Homem (Fayer, 2008). 
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Neste trabalho apenas foi possível identificar o género, portanto desconhece-se a 

presença ou não desta espécie de maior patogenicidade. No caso de surgirem 

sintomas, estes passam sobretudo pela presença de diarreia profusa e aquosa, o que 

conduz a um quadro de desidratação, febre, anorexia e emagrecimento. A taxa de 

mortalidade pode aumentar quando o quadro clínico é complicado pela acção de 

outros agentes patogénicos gastrintestinais, como Rotavirus e Coronavirus, 

Escherichia coli, Campylobacter spp., Salmonella spp. ou Clostridium perfringens 

(Ortega-Mora et al, 1999; Pereira da Fonseca, 2000). 

Foi ainda comparada a eficácia de detecção de oocistos de Cryptosporidium de duas 

técnicas de diagnóstico coradas pelo método de Ziehl-Neelsen modificado: esfregaço 

fecal directo e sedimentação difásica de Ritchie. A concordância entre as duas 

técnicas foi boa, portanto ambas podem ser utilizadas, com bons resultados, para o 

diagnóstico desta parasitose. 

Os oocistos de Eimeria podem-se manter viáveis no exterior por mais de um ano 

(Mehlhorn et al, 1992) e o período de eliminação de oocistos por parte dos animais 

infectados, sobretudo pelos adultos, pode ser bastante longo (Bowman, 2003), o que 

poderá justificar a elevada prevalência deste protozoário nas amostras analisadas. 

Pérez (2001) refere que, cerca de 61% de indivíduos adultos de cabra-montesa na 

Andaluzia excretava oocistos nas fezes. O potencial patogénico é muito variável 

consoante as espécies de Eimeria, sendo a maioria das infecções de carácter 

assintomático e é provável que o comportamento das cabras-montesas também não 

facilite a acumulação de grandes quantidades de oocistos no meio ambiente, nem um 

contínuo e estreito contacto entre as fezes e os animais, o que evita o contágio (Pérez, 

2001). 

Relativamente ao grupo dos céstodes, apenas uma espécie foi identificada nas 

amostras de cabra-montesa, M. benedeni, com uma prevalência de 22,7% (n=5). Nas 

populações de cabras assilvestradas e domésticas registaram-se 12,5% e 35%, 

respectivamente, de amostras positivas. Pérez (2001) assinalou 7,8% (n=38/489) de 

prevalência para M. benedeni, sendo que a proporção de M. expansa e M. benedeni 

era bastante semelhante e os animais com menos de 1 ano de idade eram os mais 

afectados. É um achado curioso, visto que a M. benedeni é uma espécie, por norma, 

mais adaptada aos bovinos (Kaufmann, 1996). Nos estudos realizados por Ramajo-

Martín et al. (2005) também não foi detectada a presença de M. expansa (dos animais 

em estudo, apenas foi observado no gamo, 13%); por outro lado, M. benedeni foi 

observada em 6% das amostras fecais de cabras-montesas. Os parasitas deste 

género são geralmente pouco patogénicos, não induzindo sintomatologia evidente 

(Kaufmann, 1996).  
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Com o mínimo de humidade requerida, os ovos resistem razoavelmente bem no meio 

ambiente durante vários meses (Martín & Alvarez, 1999). A contaminação das 

pastagens por ácaros infectados pode-se manter regular durante todo o ano e atingir 

níveis elevados durante o Outono e Inverno (Martín & Alvarez, 1999; Bowman, 2003). 

Mais uma vez, a zona de estudo é caracterizada por níveis de precipitação e 

humidade relativa elevados e constantes, o que favorece o desenvolvimento dos 

hospedeiros intermediários. Não se encontraram diferenças significativas entre a 

época de colheita e a prevalência de Moniezia, apesar de estar descrito uma maior 

predominância de infecção e eliminação de ovos nos meses de Inverno (Martín & 

Alvarez, 1999; Pérez, 2001). 

O pastoreio em áreas fortemente contaminadas possibilita infecções elevadas nos 

animais, mas, tendo em conta que a cabra-montesa utiliza uma vasta área de 

pastoreio, a probabilidade destes animais ingerirem uma quantidade elevada de 

parasitas em pouco tempo e, consequentemente, eliminarem uma elevada quantidade 

de ovos nas fezes, é baixa e tal também se aplica aos restantes parasitas já referidos 

anteriormente. De referir ainda que, segundo Gunn e Irvine (2003), os hospedeiros 

desenvolvem estratégias adaptativas, nomeadamente a nível do comportamento 

alimentar, em que os animais minimizam a exposição a infecções parasitárias ao 

evitarem o pastoreio em áreas fortemente contaminadas. Teoricamente, devido à 

maior densidade populacional das cabras domésticas, a probabilidade de estas terem 

prevalências mais elevadas para este céstode é maior, e, apesar de outros factores 

poderem influenciar a sua presença ou ausência, é um facto que a prevalência na 

população de cabras domésticas foi mais elevada, 35% (n=7). Estudos realizados na 

região da Galiza (Espanha) (Dacal, Vazquez, Diaz, Pato, Panadero, López, Paz, 

Suárez, Fernandez, Díez-Baños & Morrondo, 2009) em ruminantes domésticos (ovinos 

e bovinos) e corços (Capreolus capreolus), que pastoreiam em zonas comuns, 

revelaram uma prevalência baixa de Moniezia nas três espécies: 3,4% em corços, 

4,5% em bovinos e 5,1% em ovinos.  

Torres et al. (2001) estudaram a utilidade da coprologia na detecção de helmintes em 

canídeos silvestres ibéricos e verificou que, no caso dos céstodes, eram detectados 

mais parasitas nas necrópsias do que nas fezes. Neste estudo referiu-se que tal se 

pode dever à irregularidade da eliminação de proglotes grávidos, que podem chegar 

íntegros ao meio ambiente e, portanto não serem detectados ovos na coprologia. Por 

outro lado, a quantidade de ovos observada nas fezes poderá ser elevada devido à 

desintegração de um único proglote grávido no intestino do hospedeiro, ocorrendo a 

libertação de milhares de ovos. Todos estes factores juntos podem influenciar a 

presença ou ausência de ovos de Moniezia nas fezes analisadas.  
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Em relação aos tremátodes, apenas Dicrocoelium dendriticum foi detectado e somente 

na população de cabras domésticas, com uma prevalência muito baixa, 2% (n=1). 

Pérez (2001) também obteve uma prevalência baixa para este tremátode, 0,5% 

(n=2/379) nas cabras-montesas da região da Andaluzia. A eliminação de ovos ocorre 

durante todo o ano. Este facto, associado à elevada resistência dos ovos no meio 

ambiente, faz com que os terrenos possam estar contaminados durante longos 

períodos de tempo. No entanto, as maiores taxas de eliminação têm lugar no final de 

Outono e Inverno (Cordero del Campillo & Hidalgo-Arguello, 1999). A não detecção 

deste parasita na maioria das amostras analisadas pode-se dever à irregularidade de 

eliminação de ovos por parte dos hospedeiros infectados, à ocorrência somente de 

formas imaturas na altura de emissão das fezes, bem como à baixa sensibilidade da 

técnica coprológica utilizada, em comparação com a técnica de necrópsia. No entanto, 

tendo em conta as características edafoclimaticas das áreas ocupadas pelas 

populações de caprinos do PNPG, que possibilita a ocorrência dos hospedeiros 

intermediários, que por sua vez abrangem uma grande variedade de espécies, seriam 

de esperar resultados positivos para Fasciola hepatica e prevalências superiores 

àquelas que foram encontradas para D. dendriticum.  

 
Em súmula, pode-se dizer que a parasitofauna identificada nas 3 populações de 

caprinos parece bem adaptada a climas mais frios e húmidos. Devido à exposição 

natural das cabras-montesas a uma grande diversidade de espécies parasitárias 

cosmopolitas, seria de esperar a detecção de uma maior variedade de espécies nas 

amostras fecais, aliada a uma carga parasitária baixa. Por outro lado, na população de 

cabras domésticas, seriam de esperar cargas parasitárias mais elevadas, associadas 

a uma menor diversidade de parasitas, graças à maior densidade animal e, em parte, 

às desparasitações que acabariam por seleccionar a parasitifauna dos rebanhos. 

Nesta ordem de ideias, a população de cabras assilvestradas estaria num patamar 

intermédio. Contudo, todas as populações em estudo apresentaram uma 

parasitofauna muito semelhante, apesar de as prevalências serem maiores nas cabras 

domésticas. Este facto pode ser o resultado da ausência de desparasitações regulares 

nos rebanhos de cabras domésticas (Santos, comunicação pessoal, Outubro 20, 

2010), associada ao sistema de exploração tradicional de montanha, que permite aos 

animais o pastoreio numa área bastante vasta, tal como as cabras-montesas e cabras 

assilvestradas. Desta forma, o contacto com uma grande variedade de parasitas, 

distribuídos por uma vasta área de pastoreio, é maior, diminuindo assim a 

probabilidade de ocorrer a ingestão de um número elevado de formas parasitárias, 

suficientes para originar infecções elevadas nos animais. Todavia, também se 

desmistificou a situação parasitária supostamente mais controlada nos animais 
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domésticos do que nos silvestres. A juntar ao facto de estes animais não serem 

desparasitados, o maior risco e possibilidade de transmissão aconteceria mais dos 

animais domésticos para os monteses e assilvestrados, do que a situação inversa. 

A presença crescente de gado doméstico e assilvestrado nas áreas ocupadas pelos 

ungulados silvestres é uma das principais ameaças à conservação da cabra-montesa, 

devido essencialmente a dois factores: aumento da possibilidade de transmissão de 

doenças (Garcia González & Cortés, 1997), nomeadamente parasitárias, das espécies 

domésticas às espécies silvestres; e a competição pelos recursos naturais, que poderá 

induzir a cabra-montesa a seleccionar habitats menos adequados, caracterizados por 

áreas de vegetação pobre e escassa (Acevedo et al., 2007). Estudos realizados na 

região centro de Espanha revelaram que as cabras-montesas não estavam a ocupar o 

seu habitat óptimo nas áreas compartilhadas com rebanhos de cabras domésticas 

(Acevedo et al., 2007).  

Não poderá deixar de ser referido o facto de a população instalada em território 

português ser descendente de um número muito reduzido de espécimes oriundos dos 

cercados em Espanha, o que poderá conduzir à ocorrência de problemas resultantes 

das relações consanguíneas (Moço et al., 2006). No entanto, tendo em conta a 

expansão da população nos últimos anos, fundamentada pela observação frequente 

de animais jovens e crias nos diversos núcleos, a consanguinidade ainda não pareceu 

revelar-se um problema na população portuguesa de cabras-montesas. 
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Capítulo V. Conclusões 

A elaboração desta dissertação teve o intuito de contribuir para o estudo da 

parasitofauna do efectivo caprino residente no PNPG, com particular interesse para os 

núcleos de cabras-montesas. Estão publicados diversos estudos sobre as parasitoses 

desta espécie de ungulado silvestre em Espanha, sobretudo na região centro-sul, mas, 

em Portugal, foi a primeira vez que se realizou um estudo deste género. 

A cabra-montesa é uma das espécies mais emblemáticas do PNPG, que só agora se 

começa a estabelecer na região, e, apesar de este trabalho não ter sido direccionado 

para o estudo da distribuição da espécie, é notória a expansão dos rebanhos e a 

ocupação de uma área mais vasta que a referida anteriormente, na qual estavam 

confirmados apenas 3 núcleos na Serra Amarela e Serra do Gerês, contra os actuais 9 

(cerca de 500-600 indivíduos), que também já incluem a Serra da Peneda. 

Os resultados obtidos neste trabalho revelam uma grande semelhança da 

parasitofauna entre as 3 populações de caprinos em estudo, monteses, domésticos e 

assilvestrados, embora fosse necessário um estudo um pouco mais aprofundado e 

sistemático para se poder obter uma leitura mais realista das parasitoses que afectam 

estes animais.  

No total das 50 amostras fecais analisadas, 49 (98%) revelaram formas parasitárias 

pertencentes a pelo menos um dos 9 géneros/espécies identificados: M. capillaris 

(96%), Eimeria (80%), Nematodirus (66%), Teladorsagia (40%), Trichostrongylus 

(26%), M. benedeni (26%), Cryptosporidium (16%), T. ovis e D. dendriticum (2%). Das 

3 populações, a das cabras domésticas foi a que registou prevalências mais elevadas 

para todos os parasitas identificados, seguido das populações de cabras-montesas e 

assilvestradas. T. ovis e D. dendriticum apenas foram descritos na população de 

cabras domésticas.  

De uma forma geral, a semelhança entre a parasitofauna das 3 populações poderá 

indicar que a transmissão de helmintes entre hospedeiros silvestres e domésticos é, 

de facto, comum, embora, na maioria das vezes, as espécies envolvidas sejam 

responsáveis por infecções assintomáticas ou ligeiras. Apesar de as infecções pelos 

parasitas descritos nas populações silvestres serem na sua maioria subclínicas em 

“portadores sãos”, não quer dizer que não possam ocorrer situações de parasitoses 

clínicas importantes em determinadas circunstâncias, tais como em animais muito 

jovens ou muito velhos, período de lactação, de subnutrição, entre outros. Desta 

forma, é necessária a monitorização regular destes rebanhos. 

As intensidades parasitárias estimadas para os rebanhos foram baixas nas 3 

populações. Estes dados sugerem que os movimentos altitudinais, frequentes por 

parte das cabras-montesas, e provavelmente das cabras assilvestradas, bem como o 
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sistema tradicional de exploração de montanha das cabras domésticas, no qual há o 

recurso à utilização de baldios, resultem na utilização de uma área de pastoreio 

bastante vasta. Estes factores tornam improvável a ocorrência de uma ingestão 

massiva de formas parasitárias, suficiente para o aparecimento de cargas parasitárias 

elevadas nos animais.  

A presença crescente de gado doméstico e assilvestrado nas áreas ocupadas pelos 

ungulados silvestres é uma das principais ameaças à conservação da cabra-montesa, 

devido ao aumento da possibilidade de transmissão de doenças das espécies 

domésticas às espécies silvestres e à competição pelos recursos naturais, que poderá 

induzir a cabra-montesa a seleccionar habitats menos adequados, caracterizados por 

áreas de vegetação pobre e escassa. Na população de cabras-montesas constata-se 

que a relação parasita-hospedeiro tende naturalmente a atingir um equilíbrio, o que 

permite a manutenção de uma população saudável, desde que possam ser 

conservadas as estratégias de pastoreio e outros comportamentos que evitam cargas 

parasitárias elevadas. Deste modo, se houver a necessidade de intervir para conter 

um potencial surto de uma parasitose nas cabras-montesas, essa intervenção será 

sobretudo nos rebanhos de cabras domésticas e assilvestradas. 

Destaca-se a importância do incentivo à realização de mais estudos de monitorização 

sobre a distribuição, estrutura dos rebanhos e estatuto sanitário da cabra-montesa nos 

seus diversos núcleos inseridos no PNPG. Seria interessante elaborar um estudo 

parasitológico mensal nos diversos núcleos durante pelo menos um ano, de forma a 

conseguir obter dados mais conclusivos.  

Outras medidas necessárias passam por colocar em prática acções que visem a 

protecção desta espécie, como o controlo sanitário dos rebanhos de gado doméstico e 

assilvestrado; se possível remover totalmente as cabras assilvestradas do PNPG; 

combater os incêndios florestais e queimadas, que limitam bastante a disponibilidade 

de alimento, e a restrição do turismo nos espaços vitais da cabra-montesa. É 

importante que estas metodologias sejam o resultado de uma cooperação com 

diversas entidades, em particular com o PNBLSX, pois só assim é que será possível 

manter populações estáveis e bem sucedidas no PNPG. 
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     Anexo A. Resultados das coprologias das amostras recolhidas dos núcleos em estudo. 
 

Legenda: M1,2-Maceira;C1,2-Caveiros;A1,3-Ameixoeira;P1,2-Pitões;ES1,2,3,4-Encosta do Sol;Ca1,2,3-Carris;LP-
Lomba Pau;Cb1,2,3-Cabril;Ci1,2-Cidadelhe;RE1,2-Rº.Escada;S1,2-Sirvozelo;Pe1,2-Peneda;BM-Bouça Mó;PL-Porto 
Laje;Pd1,2-Pitõesdomésticas;F-Ferreiros;B-Britelo;E1,2-Ermida;Fa1,2-Fafião;Pi-Pincães;Cu-Cubalhão;G-
Germil;MS1,2-Mixões Serra;Cv1,2-carvalheira;Co1,2-Covide;L-Lindoso;M-Montês,A-Assilvestrado,D-Doméstico;E-
Eimeria;N-Nematodirus;M.b.-M.benedeni;T.o.-T.ovis;D-Dicrocoelium;M.c.-M.capillaris;C-Cryptosporidium;Te-
Teladorsagia;T-Trichostrongylus. 

 

Nº Núcleo Tipo Data n Estação Estado o.p.g. E N e.g.i. M.b. T.o. D M.c. C Te T 

2 M1 M 14-10-2010 6 C MB 100 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

47 M2 M 12-05-2011 6 C B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

3 C1 M 14-10-2010 5 C M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

22 C2 M 20-01-2011 5 F MB 50 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

4 A1 M 27-10-2010 25 C B 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

30 A2 M 10-02-2011 25 F MB 50 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

51 A3 M 24-06-2011 25 C B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 P1 M 04-11-2010 50 F B 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

28 P2 M 08-02-2011 50 F MB 50 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

9 ES1 M 04-11-2010 12 F MB 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

10 ES2 M 24-11-2010 12 F MB 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

31 ES3 M 12-04-2011 12 C MB 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

49 ES4 M 20-06-2011 12 C B 50 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

12 Ca1 M 16-12-2011 100 F M 100 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

39 Ca2 M 21-04-2011 100 C MB 200 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

48 Ca3 M 22-06-2011 100 C MB 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

23 LP M 20-01-2011 5 F MB 50 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

27 Cb1 M 03-02-2011 50 F M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

37 Cb2 M 19-04-2011 50 C B 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

50 Cb3 M 23-06-2011 50 C MB 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

32 Ci1 M 13-04-2011 5 C MB 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

46 Ci2 M 12-05-2011 5 C B 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

1 RE1 A 11-10-2010 15 C B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

40 RE2 A 28-04-2011 15 C B 50 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

6 S1 A 04-11-2010 11 F B 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

41 S2 A 06-05-2011 11 C M 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Pe1 A 25-01-2011 16 F M 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

38 Pe2 A 20-04-2011 16 C M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 BM A 01-02-2011 1 F MB 50 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

36 PL A 14-04-2011 6 C B 50 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

5 SL D 04-11-2010 60 F MB 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

7 Pd1 D 04-11-2010 300 F MB 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

29 Pd2 D 08-02-2011 300 F B 50 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

11 F D 25-11-2010 500 F MB 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

24 F D 25-01-2011 500 F MB 50 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

13 B D 21-12-2010 50 F MB 50 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

14 E1 D 10-01-2011 500 F MB 350 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

34 E2 D 13-04-2011 500 C MB 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

15 Fa1 D 12-01-2011 300 F MB 50 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

33 Fa2 D 13-04-2011 300 C MB 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
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Anexo A. (continuação) 

Nº Núcleo Tipo Data n Estação Estado o.p.g. E N e.g.i. M.b. T.o. D M.c. C T.c. T 

16 Pi D 12-01-2011 300 F MB 450 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

17 Cu D 12-01-2011 500 F MB 100 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

18 G D 12-01-2011 50 F MB 50 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

19 MS1 D 12-01-2011 300 F MB 50 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

45 MS2 D 06-05-2011 300 C MB 50 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

20 Cv1 D 12-01-2011 500 F MB 150 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

42 Cv2 D 06-05-2011 500 C B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

21 Co1 D 12-01-2011 300 F MB 50 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

44 Co2 D 06-05-2011 300 C B 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

43 L D 06-05-2011 100 C B 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

Legenda: M1,2-Maceira;C1,2-Caveiros;A1,3-Ameixoeira;P1,2-Pitões;ES1,2,3,4-Encosta do Sol;Ca1,2,3-Carris;LP-
Lomba Pau;Cb1,2,3-Cabril;Ci1,2-Cidadelhe;RE1,2-Rº.Escada;S1,2-Sirvozelo;Pe1,2-Peneda;BM-Bouça Mó;PL-Porto 
Laje;Pd1,2-Pitõesdomésticas;F-Ferreiros;B-Britelo;E1,2-Ermida;Fa1,2-Fafião;Pi-Pincães;Cu-Cubalhão;G-
Germil;MS1,2-Mixões Serra;Cv1,2-carvalheira;Co1,2-Covide;L-Lindoso;M-Montês,A-Assilvestrado,D-Doméstico;E-
Eimeria;N-Nematodirus;M.b.-M.benedeni;T.o.-T.ovis;D-Dicrocoelium;M.c.-M.capillaris;C-Cryptosporidium;Te-
Teladorsagia;T-Trichostrongylus. 

 

Anexo B. Coordenadas GPS obtidas durante a colheita das amostras nos diversos 

núcleos. 

Núcleo UTMx UTMy 

Caveiros 574189 4627489 

Ameixoeira 571204 4649212 

Pitões 585000 4633000 

Encosta do Sol 575444 4628815 

Carris 579500 4630000 

Cabril 570000 4629000 

Cidadelhe 577374 4626077 

R.º da Escada 567700 4632700 

Sirvozelo 585200 4625700 

Peneda 562700 4646500 

Bouça da Mó 570000 4625000 

Porto da Laje 576000 4623500 

Sº. Lourenço 582000 4620000 

Pitões 585500 4633000 

Ferreiros 549226 4639526 

Britelo 561370 4631882 

Ermida 572500 4617000 

Fafião 576000 4618000 

Pincães 579500 4618000 

Cubalhão 563000 4656500 

Germil 561000 4626500 

Mixões da Serra 557589 4623371 

Carvalheira 564000 4622000 

Covide 566879 4622019 

Legenda: UTMx-Universal Transverse Mercator latitude; 
UTMy-Universal Transverse Mercator longitude 
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Anexo C. Mapas relativos à distribuição geográfica dos núcleos de caprinos positivos 

e negativos à parasitofauna identificada nas populações em estudo no PNPG. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Legenda: Montês positivo; Montês negativo; Doméstica positivo; Doméstica negativo; 

Assilvestrada positivo; Assilvestrada negativo. 
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Anexo C. (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Legenda: Montês positivo; Montês negativo; Doméstica positivo; Doméstica negativo; 

Assilvestrada positivo; Assilvestrada negativo. 
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M.capillaris 
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Anexo C. (continuação) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Legenda: Montês positivo; Montês negativo; Doméstica positivo; Doméstica negativo; 

Assilvestrada positivo; Assilvestrada negativo. 
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Anexo C. (continuação) 

 

Legenda: Montês positivo; Montês negativo; Doméstica positivo; Doméstica negativo; 

Assilvestrada positivo; Assilvestrada negativo. 

 

Anexo D. Normais climatológicas para a temperatura do ar mensal em Braga no 

período entre 1971 e 2000 (Instituto de Meteorologia de Portugal [IM.I.P.], 2011). 
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Anexo E. Normais climatológicas para a precipitação mensal em Braga no período 

entre 1971 e 2000 (Instituto de Meteorologia de Portugal [IM.I.P.], 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rastreio parasitológico em populações de caprinos silvestres, assilvestrados e domésticos no PNPG 

 

100 
 

Anexo F. Fotos de animais do CRFS-PNPG e de algumas actividades desenvolvidas 

durante o estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exame estado geral, Açor 

(juvenil) 

2. Coruja-do-mato. Preparativos 

para a libertação. 

Desengorduramento das penas 

para agilizar o voo.    

3. Anestesia de uma águia-d’asa 

redonda 

4. Coruja-das-torres. Câmera de muda de pena. 

5. Açor (adulto) 

6. Peneireiro-comum. Contenção para 

determinação do peso vivo. 

7. Grifo. Herdade da Contenda. 8. Coruja-do-Nabal 

9. Aparelho de fixacção 

externa para resolução de 

fractura de asa. 
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Anexo F. (continuação) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

10. Cria de Gineta órfã. 11. Garranos na Mata da Albergaria. 

12. Lobo-ibérico. Monitorização das 

alcateias. 

13. Rebanho de cabras 

domésticas. 

14. Anestesia e recolha de dados e amostras de 

uma raposa. 

15. Lagarto-de-água macho. 

16. Cabra-montesa 

(macho). 
17. Rebanho de cabras-montesas. 

18. Necrópsia de uma cria de 

noitibó. 


