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RESUMO – Microsporidia é um grupo de patógenos oportunistas que tem como hospedeiros seres 

vertebrados e invertebrados. Tem grande importância, pois habita o trato gastrointestinal de animais, tanto 

selvagens e domésticos, assim como de humanos; nestes, o principal sinal é uma diarreia aguda ou 

crônica, principalmente em crianças e pessoas imunocomprometidas. Enterocytozoon bieneusi é a espécie 

mais frequentemente estudada pois é reconhecida como a causa dos principais episódios de 

sintomatologia clínica em humanos e por possuir risco zoonótico. Sabe-se ainda que bovinos são 

passíveis de infecção por este microorganismo e podem ser considerados como fator de risco na 

transmissão zoonótica. Este trabalho teve como objetivo investigar a ocorrência de E. bieneusi em 

bezerros no Pantanal Sul-Matogrossense através de biologia molecular, e verificar se o gênero do animal 

possui influência na sua ocorrência através de análise estatística. Foram coletadas 18 amostras fecais de 

bezerros machos e 20 de bezerros fêmeas diretamente da ampola retal com auxílio de sacos plásticos. Os 

animais foram oriundos de uma propriedade rural de bovinocultura de corte, localizada em Corumbá-MS. 

Após concentração e purificação dos esporos, o DNA foi extraído e todas as amostras submetidas à 

técnica da PCR. Foram observados 11,1% de amostras positivas em bezerros machos e 10,0% em 

bezerros fêmeas, que não diferiram significativamente. O resultado obtido difere do encontrado por 

autores no Estado do Rio de Janeiro quanto à frequencia, no qual 26,4% e 31,8% dos bezerros machos e 

fêmeas, respectivamente, foram positivos para E. bieneusi; porém, semelhantemente, não houve diferença 

significativa entre animais machos e fêmeas. Portanto, de acordo com nossos resultados, E. bieneusi está 

presente em bezerros da região do Pantanal Sul-Matogrossense independentemente do gênero do animal, 

corroborando com o observado em outra região do país. Os riscos zoonóticos, no entanto, serão 

verificados futuramente através do sequenciamento do DNA amplificado.  
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