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RESUMO 

O mercado pet está em crescente desenvolvimento, e as aves estão cada vez mais próximas do 

homem, reforçando a necessidade de maior conhecimento acerca de suas patologias. O estresse 

do cativeiro, manejo e alimentação incorreta são alguns dos fatores que predispõem a 

imunossupressão, e como consequência o aparecimento de enfermidades fúngicas, bacterianas 

ou virais, sendo que muitas dessas doenças possuem alto potencial zoonótico. Entre as doenças 

fúngicas que mais acometem as aves, estão a aspergilose e candidíase, tendo potencial de causar 

o óbito do animal se não diagnosticadas e tratadas corretamente, além de serem importantes 

zoonoses e de interesse para a saúde pública. Os diagnósticos são dificultados pela 

inespecificidade dos sinais clínicos, sendo necessário exames complementares para auxiliar, 

entretanto, as culturas fúngicas podem não ser o exame de eleição para o diagnóstico 

conclusivo. Pode-se lançar mão de outros exames diagnósticos como a radiografia ou até 

mesmo o exame necroscópico, sendo importante utilizar os corantes específicos para fungos 

como Grocott e PAS para realmente obter um diagnóstico correto. O presente trabalho tem 

como objetivo relatar um caso de pneumonia e aerossaculite fúngica em uma rosela 

(Platycercus eximius), fêmea de 6 meses de idade, com histórico de prostração e dificuldade 

em se manter em estação, ao exame físico apresentou-se hipotérmica, caquética e com mucosas 

cianóticas. O animal veio a óbito durante os procedimentos ambulatoriais. Foi encaminhado 

para o exame necroscópico, que constatou presença de pneumonia e aerossaculite fúngica.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, está cada vez mais íntimo o contato entre aves silvestres criadas em 

cativeiro e o homem, e com isso surge a necessidade de conhecimento sobre a diversidade, 

especialmente relacionado as doenças, visto que muitas delas apresentam potencial zoonótico, 

como doenças fúngicas, bacterianas e virais (FRAGA, 2014). As doenças fúngicas são 

frequentemente secundárias à fatores imunossupressores, tais como manejo sanitário e/ou 



 
nutricional incorreto, superpopulação, alta contaminação ambiental e antibioticoterapia 

prolongada (BASTOS, 2017; FRAGA, 2014).  

De um modo geral, os agentes infecciosos são encontrados no ambiente, e a porta de 

entrada é comumente via inalatória, sendo que as aves são mais suscetíveis a essas infecções 

devido as características anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório, como a ausência de 

epiglote, diafragma e do epitélio ciliar em algumas regiões do trato respiratório, facilitando a 

penetração e proliferação dos fungos (CUBAS, et al., 2014). Dentre os principais agentes 

fúngicos em aves silvestres que causam desordens do trato respiratório, destaca-se os 

Aspergillus fumigatus e Candida albicans (XAVIER; MADRID, 2014; ALBANO, 2009; 

TULLY, 2010). 

A aspergilose, ocasionada por diversas espécies do gênero Aspergillus sp., é uma doença 

respiratória crônica que ocorre com frequência em rapinantes, psitacídeos, aves aquáticas e 

marinhas, sendo uma das principais causas de mortalidade em espécies em cativeiro, e menos 

frequente em espécies de vida livre (TULLY, 2010). A candidíase é uma infecção causada por 

espécies do gênero Candida sp., possuindo diversidade dentre suas cepas patogênicas, além de 

ser uma levedura comensal da microbiota das aves. Por este motivo, é uma afecção intimamente 

associada a imunossupressão, que pode ser induzida pelo estresse do cativeiro ou desequilíbrio 

na microbiota saprófita, tornando-se patogênica. Sua principal manifestação clínica está 

associada ao trato digestório, porém pode ocasionar problemas de trato respiratório 

(LOURENÇO, 2014; SANTOS, ALESSI, 2016). 

O presente trabalho possui como objetivo relatar um caso de pneumonia e aerossaculite 

fúngica em uma rosela (Platycercus eximius). 

 

RELATO DE CASO 

Uma rosela (Platycercus eximius), fêmea de 6 meses de idade, foi atendida no Hospital 

Veterinário – UFPR, Setor Palotina - Paraná, com histórico de prostração e dificuldade em se 

manter em estação. Nos últimos seis meses, três exemplares da mesma espécie que conviviam 

juntos vieram a óbito apresentando os mesmos sinais clínicos. No atendimento, a paciente 

apresentou-se hipotérmica, caquética com escore corporal 1/5, mucosas cianóticas, dispneia 

marcante e sem conseguir se manter em estação, vindo a óbito durante os procedimentos 

ambulatoriais, sendo posteriormente encaminhada ao Laboratório de Patologia Veterinária 

(LPV) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Setor Palotina para avaliação 

necroscópica. 

Na avaliação macroscópica, o animal apresentava escore corporal baixo e mucosas 

oculares e oral levemente pálidas. Ao adentrar a cavidade celomática, os sacos aéreos torácicos 

apresentavam estruturas puntiformes amareladas multifocais moderadas, variando de 

milímetros a 0,2 centímetros de diâmetro (aerossaculite) (figura 1). No lobo pulmonar direito 

havia uma estrutura arredondada exofítica medindo 0,6 centímetros de diâmetro, variando de 

branco amarelada a acastanhada, exibindo aspecto firme e superfície regular (pneumonia) 

(figura 1B). 

A avaliação microscópica do tecido pulmonar revelou a presença de hifas fúngicas 

septadas e por vezes ramificadas, medindo aproximadamente 5 a 10 µm de espessura, além de 



 
estruturas arredondadas livres medindo aproximadamente 3 µm de diâmetro (conídios), 

entremeados a macrófagos, macrófagos epitelióides e material necrótico. No saco aéreo 

torácico, notou-se na camada mucosa na superfície do epitélio de revestimento, presença de 

estruturas leveduriformes ovaladas e arredondadas, medindo em torno de 8 µm de diâmetro, 

que por vezes organizam-se em pequenos cordões. Em ambos os tecidos foi realizada coloração 

especial de Grocott, que resultou na marcação positiva para estruturas fúngicas.  

 

 
Figura 1: (A) Avaliação macroscópica dos órgãos de uma rosela (Platycercus eximius), onde constatou-se presença de uma 

estrutura arredondada exofítica no lobo pulmonar direito, de coloração branca amarelada a acastanhada, de aspecto firme e 

superfície regular (pneumonia) (seta branca), (B) saco aéreo torácico apresentando estruturas puntiformes amareladas 

multifocais moderadas (aerossaculite) (seta preta). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Com base nos achados anatomopatológicos, trata-se de um caso de pneumonia e 

aerossaculite fúngica. Embora a identificação dos agentes fúngicos envolvidos não tenha sido 

possível, acredita-se que haja uma coinfecção pelos gêneros Aspergillus e Candida, porém o 

gênero Penicillium e alguns fungos da classe Zigomicetos devem ser considerados potenciais 

diagnósticos diferenciais. 

A aspergilose, por se tratar de uma doença que ocorre principalmente pela inalação de 

esporos e hifas, faz com que as principais lesões sejam encontradas no trato respiratório. A 

disseminação fúngica via hematógena, que normalmente ocorre, pode ocasionar lesões 

semelhantes em diversos órgãos, especialmente coração e baço, estando diretamente associada 

ao sistema imunológico das aves (CARRASCO et al., 1997). Em alguns casos, pode ocorrer a 

disseminação por extensão na superfície dos órgãos próximos, acometendo proventrículo e rins, 

como relatado por Pinheiro et al., (2022) em um exemplar de papagaio verdadeiro (Amazona 

aestiva). 

Macroscopicamente, o padrão lesional é compatível com uma pneumonia 

granulomatosa multifocal ou focal e nodular, podendo haver a presença de placas aveludadas 

esbranquiçadas e focos necro hemorrágicos. Na avaliação histopatológica, observa-se a 

presença de hifas fúngicas circundadas por grande quantidade de macrófagos epitelióides e 

células mononucleares. Uma característica importante encontrada em quadros de aspergilose é 

a presença de hifas septadas exibindo ramificações em ângulo agudo e paredes paralelas 



 
(CUBAS, et al., 2014; SANTOS, ALESSI, 2016; ZACHARY, McGAVIN, 2013), e que 

embora não tenham sido visualizadas no presente caso, as demais características são fortemente 

sugestivas de um quadro de aspergilose.  

Os sinais clínicos incluem perda de peso, dispneia, cianose, anorexia e ocasionalmente 

ocorrem alterações neurológicas e a morte da ave. Já a forma crônica desenvolve-se 

clinicamente em um período de uma a três semanas, comumente visualizada em aves adultas 

submetidas a condições de imunossupressão. Observam-se dispneia, taquipneia, perda da 

vocalização, intolerância a exercícios, perda de peso e sinais neurológicos. (CRUZ, 2010; 

CUBAS, GODOY, 2004; COUTTEEL, WENCEL, 2010). Segundo Tully (2010), as aves com 

aspergilose podem chegar à clínica mortas ou com crises repentinas de dispneia grave e abaixo 

do peso mesmo que estejam se alimentando consideravelmente bem, sintomatologia 

semelhante a descrita no presente relato.  

Além da aspergilose, a candidíase também causa muitos problemas em aves silvestres 

de cativeiro, mais comumente observada em aves mantidas sob alta umidade e temperaturas 

quentes. A candidíase é ocasionada por um fungo comensal no trato gastrointestinal das aves, 

mas que em algumas situações pode se tornar patogênico. É uma doença primária do trato 

digestório superior caracterizada pelo desenvolvimento de áreas teciduais engrossadas e 

esbranquiçadas, localizadas no papo e pró-ventrículo (FRAGA, 2014). Contudo, Tsai (2007) 

cita em uma pesquisa com psitacídeos que morreram após serem importados do Japão, que o 

sistema mais acometido pela Candida sp. foi o sistema respiratório, seguido do sistema 

digestivo.  Pode ser a causa primária de infecções ou o patógeno secundário oportunista 

(BAUCK, 1994), assim como descrito por Vasconcelos et al., (2011) em um exemplar de 

calopsita (Nymphicus hollandicus) que ao exame necroscópico foi possível observar um nódulo 

de coloração cinza sugestivo de colônia fúngica do gênero Aspergillus no pulmão e alterações 

de trato gastrointestinal, confirmando a presença de Aspergillus e Candida através da coloração 

especial Grocott.  

O diagnóstico clínico é dificultado pela inespecificidade dos sinais clínicos e a 

cronicidade da enfermidade, evidenciando a necessidade da realização de exames 

complementares como radiografia, endoscopia, cultura traqueal, hemograma e necropsia. De 

acordo com a literatura, a aspergilose é mais frequentemente encontrada post mortem através 

da observação de pequenos grânulos em sacos aéreos, e geralmente está associada a pneumonia 

e aerossaculite granulomatosas (PAIXÃO et al., 2004). Já a candidíase, quando presentes lesões 

externas é possível coletar a amostra com suabe e fazer incubação em placas de petri para 

verificar o crescimento do fungo, entretanto, as lesões internas geralmente constituem um 

achado post mortem (FRAGA, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseado no exposto, ressalta-se a importância do diagnóstico das doenças fúngicas em aves, 

visto a proximidade com os seres humanos e o potencial zoonótico destas enfermidades, 

fazendo com que a avaliação histopatológica e necroscópica sejam ferramentas extremamente 

importantes neste processo.  
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