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RESUMO – Microsporidia, grupo de fungos parasitos intracelulares, apresenta um amplo espectro de 

hospedeiros, desde invertebrados, vertebrados domésticos e selvagens à humanos, sendo formalmente 

descritas 1300-1500 espécies e 187 gêneros. Das espécies existentes, quatro delas foram relatadas como 

as principais a acometerem animais e humanos: Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon cuniculi, 

Encephalitozoon intestinalis e Encephalitozoon hellem. Dentre estas, E. bieneusi é a mais frequentemente 

descrita no homem, sendo responsável por mais de 90% dos casos das microsporidioses humanas. Devido 

ao risco zoonótico, também é uma das espécies de microsporídeos mais estudadas em animais. Diante de 

relatos da presença de E. bieneusi em bovinos de outras regiões, associado à importância da pecuária sul-

matogrossense, das crescentes consequências em saúde pública desse patógeno e da falta de fármacos 

para seu controle, o objetivo da realização dessa pesquisa foi verificar a presença de E. bieneusi em 

bovinos Nelore e mestiços no município de Corumbá/MS em propriedade comercial de bovinos de corte. 

Vinte e cinco amostras de fezes foram coletadas de bezerros Nelore e 13 amostras de bezerros mestiços 

(Nelore x Brangus), diretamente da ampola retal com o auxílio de sacos plásticos. As fezes foram 

purificadas pela técnica de centrífugo-flutuação com sacarose e o DNA extraído; todas as amostras foram 

submetidas à nested-PCR. Das 25 amostras de bovinos Nelore, três (12,0%) foram positivas, enquanto 

que apenas uma (7,7%) foi diagnosticada como positiva nos animais mestiços. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre bovinos Nelore e mestiços quanto à animais positivos para E. bieneusi. 

A frequencia geral obtida no presente estudo (4/38; 10,5%) foi um pouco menor à observada em bezerros 

de corte do Rio de Janeiro, de faixa-etária semelhante, que foi de 18%. Podemos concluir com os nossos 

resultados, que E. bieneusi é presente em bezerros de corte na região, independente se Nelore de raça pura 

ou mestiços. 
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