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Infecção por Cryptosporidium spp. tem sido relatada em caprinos do mundo todo e é
mais comumente observada em cabritos com até cinco meses de vida. Dentre as
espécies relatadas na literatura, as que acometem esses animais são Cryptosporidium
parvum, Cryptosporidium xiaoi, Cryptosporidium ubiquitum, Cryptosporidium hominis e
Cryptosporidium andersoni. A identificação das espécies e genótipos deste coccídio
tem importância fundamental para Saúde Pública, considerandose o potencial
zoonótico do mesmo. Este estudo teve como objetivo identificar as espécies de
Cryptosporidium spp. que infectam caprinos jovens de Quixadá, Ceará, Brasil. Fezes
foram obtidas diretamente da ampola retal de 400 cabritos, com idade entre três e 360
dias, com e sem padrão racial definido, sendo 154 machos e 246 fêmeas, provenientes
de 25 estabelecimentos rurais. As amostras de fezes foram congeladas in natura a
20°C, até o momento da extração do DNA genômico do parasito com kit comercial. As
400 amostras foram submetidas à NestedPCR para amplificação de fragmentos do
gene da subunidade 18S rRNA. As positivas para este gene foram testadas pela
NestedPCR com os genes da actina e HSP 70. O sequenciamento foi realizado com
“ABI Prism® Dye Terminator Cicling Sequence Kit” (Applied Biosystems®) nas duas
direções. A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da
FCAVUNESP, com protocolo 014465/12. A positividade diagnóstica para
Cryptosporidium spp. nos rebanhos estudados foi de 64,00% (16/25) e por meio do
sequenciamento foi possível identificar que as espécies do coccídio detectadas nas
fezes dos cabritos foram C. xiaoi, C. ubiquitum e Cryptosporidium meleagridis. A
espécie predominante foi C. xiaoi, responsável por 75,00% das infecções em caprinos.
Infecção mista por C. xiaoi e C. ubiquitum foi observada em apenas uma propriedade.
Este é o primeiro estudo com a descrição C. xiaoi, C. ubiquitum e C. meleagridis
isolados de fezes de caprinos no Brasil.
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