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6 
CRYPTOSPORIDIOSE

Várias espécies de Cryptosporidium parasitam o trato gastrin-

testinal dos animais e do homem. Em ovinos, são duas as espécies 

principais: Cryptosporidium parvum e Cryptosporidium ubiquitum 

(Paraud; Chartier, 2012). Cryptosporidiose é a denominação da 

enfermidade causada por Cryptosporidium spp., a qual tem sido 

apontada como causa de diarreia neonatal em ruminantes. A en-

fermidade geralmente é mais severa em cabritos do que em cordei-

ros. Embora em alguns países a cryptosporidiose seja considerada 

importante causa de diarreia neonatal em cordeiros, até a presente 

data não foi apontada como problema sanitário em ovinos criados 

no Brasil. Portanto, infecções por Cryptosporidium spp., embora 

frequentes, são aparentemente bem toleradas pelos ovinos (Green 

et al., 2004; 2005). Os oocistos eliminados nas fezes apresentam 

tamanho reduzido (Figura 52).
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Figura 52 – Esfregaço de amostra fecal. Oocisto de Cryptosporidium spp. aparece 

indicado pela seta pela técnica de Ziehl-Neelsen
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