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Diversos exames foram necessários para
estabelecer o diagnóstico destes animais,
contudo, a detecção da co-infecção em
animais fora da faixa etária de risco, indicou
uma alta contaminação ambiental, associada a
manejo inadequado na propriedade,
possibilitando ações para melhoria da
sanidade do rebanho.

O protozoário Cryptosporidium spp. é
responsável por diarreia neonatal em
bezerros entre três e quinze dias de vida,
gerando prejuízos econômicos e impacto
social, devido ao potencial zoonótico.
Também, a bactéria Escherichia coli, é
causadora de diarreia nesta espécie aos
quatro dias de vida, aproximadamente. A
infecção depende de fatores de virulência dos
agentes e status imunológico do hospedeiro.
Este trabalho objetiva relatar dois casos de
co-infecção por Cryptosporidium spp. e
Escherichia coli K99 em bezerros.
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Figura B: Intestino. Enterite catarral difusa acentuada.

Figura C: Fotomicrografia de secção do intestino com
enterite mononuclear. As setas apontam para presença
de estruturas circulares, puntiformes, basofílicas,
aderidas à borda em escova dos enterócitos, com cerca
de 5µm de diâmetro (HE, 100X).
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Figura A: Autópsia do cadáver de um bovino, fêmea, da
raça Girolando, de 20 dias de idade. Há moderada
quantidade de fezes liquefeitas amarelo esmaecidas na
região perianal.
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