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RESUMO 

Os fungos do gênero Aspergillus, apresentam ampla proliferação e distribuição 

ambiental, podendo facilmente ser distribuídos no ambiente ou espalhados pelo ar; o 

objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão de literatura a respeito das características 

das aspergiloses em aves silvestres, sua etiologia e impactos na saúde de animais 

domiciliados e de vida livre como insumo de contribuição e consulta à comunidade 

científica, para essa finalidade, foi realizada uma ampla revisão de textos de plataformas 

como PubMed, Scielo, Periódicos Capes e livros específicos sobre o tema abordado. 

Nas aves quando inalado, os fungos se depositam facilmente nas mucosas da 

cavidade nasal e traqueal, que dependendo do tempo de exposição e da quantidade 

precipitada no organismo pode atingir os pulmões e sacos alveolares, levando 

posteriormente a um quadro clínico de pneumonia fúngica conhecida como aspergilose.   

 A confirmação do diagnóstico de aspergilose é dificultado principalmente por a 

afecção apresentar sinais inespecíficos e dependente da espécie desenvolvida na ave e 

qual ou quais órgãos estão envolvidos sendo em aves de vida livre achados acidentais de 

necropsia, assim, os cuidados de manejo e redução do estresse são métodos de profilaxia 

mais indicados para evitar patologias causados por Aspergillus. 
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INTRODUÇÃO 

A pneumonia micótica de aves ou também aspergilose é causada por diferentes 

espécies de fungo do gênero Aspergillus. É uma doença oportunista que acomete 

principalmente, porém não exclusivamente, animais/aves imunocomprometidos. 

Aspergillus fumigatus e Aspergillus flavus são as principais espécies deste fungo 

envolvidas em casos de aspergilose (OSÓRIO et al., 2007). 

           Esta tipologia de fungo apresenta baixa necessidade nutricional colaborando para 

sua proliferação e adequação em diferentes ambientes. A forma mais comum é a 

disseminação aérea (TESSARI et al., 2004). Desta forma, sua forma clínica e 

sintomatologia acometem essencialmente o trato respiratório causando lesões nodulares 

nos pulmões e sacos aéreos, pois pequenos conídios conseguem ultrapassá-los com 

facilidade produzindo uma possível infecção sistêmica. (SPANAMBERG et al., 2020).    

         Pela dificuldade de observação dos sinais clínicos no começo da infecção, além de 

não serem específicos, o diagnóstico normalmente é obtido na fase progressiva da doença 

ou até mesmo post mortem (TESSARI et al., 2004), por meio de cultura ou exame 

microscópico (FRASER, 1991).  

         Desta maneira, os ambientes de criação de frangos, perus ou qualquer outra ave 

estão expostas a agentes imunossupressores e doenças infecciosas, a compressão de todos 

os fatores e adoção de medidas profiláticas são estritamente essenciais para o bem-estar 

e produção eficiente, assim desenvolvendo seu sistema imunológico e criando 

resistências as mais variadas doenças (ROCHA et al., 2014) 

         O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão de literatura a respeito das 

características das aspergiloses em aves silvestres, sua etiologia e impactos na saúde dos 

animais domiciliados e de vida livre como insumo de contribuição e consulta à 

comunidade científica. 

 

METODOLOGIA 

 Para a revisão integrativa da literatura foram realizadas pesquisas bibliográficas 

nas principais plataformas acadêmicas, como Google Acadêmico, PubMed, Periódicos 

Capes e Scielo. Ademais, se fez uso de consultas em diversas literaturas referentes ao 

assunto, como livros de animais silvestres e artigos científicos, em português e inglês, 

tendo como prioridade os seguintes itens: etiologia, patogenia e características das 

espécies de Aspergillus spp, com o objetivo de respaldar o presente trabalho.  



 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Anatomia e fisiologia do sistema respiratório de aves 

 O sistema respiratório aviário é formado em dois componentes funcionalmente 

separados e distintos: um componente para a ventilação (traqueia, brônquios, sacos 

aéreos, esqueleto torácico e músculo da respiração) e outro para troca gasosa: pulmão 

parabronquial (DUKES, 2017). A disposição das aves à infecção por Aspergillus spp está 

relacionada às características anato-fisiológicas do trato respiratórios das aves. Entre as 

estruturas anatômicas do sistema respiratório aviário que facilitam a ocorrência de 

patologias respiratórias, destacam-se a distribuição limitada de epitélio ciliar ao longo do 

trato respiratório, o ambiente rico em oxigênio presentes nos sacos aéreos favorece a 

proliferação fúngica e a ausência de epiglote facilita a penetração do agente etiológico 

para o interior do trato (FONTANA et al., 2020). Além disso, a ausência do diafragma 

muscular dificulta a expulsão do patógeno para o meio externo por meio do reflexo da 

tosse (CUBAS et al., 2014).  

 Ademais, o manejo inadequado e o ambiente em que o animal vive também são 

fatores predisponentes para o desencadeamento da doença, como estresse de transporte, 

superlotação, mudança de habitat, dieta inadequada, administração de medicamentos em 

excesso, entre outros fatores.  

 

Aspergilose 

     Etiologia  

 Os fungos do gênero Aspergillus spp., agentes etiológicos da aspergilose, são 

anemófilos, ou seja, são fungos presentes no ar atmosférico, o que possibilita a 

susceptibilidade à pneumonia fúngica em aves. O gênero Aspergillus compreende mais 

de 300 espécies, sendo que 20 são consideradas patogênicas aos animais e humanos 

(CUBAS et al., 2014). A espécie A. fumigatus é considerada a de mais importância 

patológica, sendo responsável por 90% dos casos de aspergilose (ROCHA, 2019). 

A patogenicidade das espécies de Aspergillus está relacionada com os fatores 

estruturais e metabólicos dos fungos. As espécies de Aspergillus secretam numerosos 

metabólitos secundários em seu ambiente, conhecido como micotoxinas. Dessa forma, a 

significância da patogenicidade do Aspergillus nos animais é aumentada pela produção 

desses potentes metabólitos, que é pensado para fornecer um escudo químico contra 



microrganismos concorrentes ou predatórios (SEYEDMOUSAVI et al., 2015). Além 

disso, ressalta-se a facilidade de penetrar no trato respiratório inferior devido ao pequeno 

diâmetro dos conídeos e a termotolerância, que facilita a sobrevivência e o crescimento 

do microrganismo no hospedeiro. (CUBAS et al., 2014).  

 

     Patogenia 

A infecção por Aspergillus spp. é uma doença multifatorial e não contagiosa, 

ocorrendo principalmente por via aérea, a partir da inalação dos conídios anemófilos 

infectantes.  Outras vias de penetração, como a digestiva e as soluções de continuidade, 

podem estar envolvidas na infecção por Aspergillus spp, porém, com menor frequência 

(CUBAS et al, 2014). Segundo Fischer; Souza; Berselli (2012 apud Berchieri Jr. et al., 

2009), afirmam que o Aspergillus spp. é um habitante frequente no meio ambiente, o que 

possibilita que aves nas duas primeiras semanas de idade apresentam maior 

susceptibilidade a doença, já aves quando adultas tornam - se mais resistentes à infecção. 

Após a infecção, o desenvolvimento da doença dependerá do desequilíbrio entre 

a tríade fundo-hospeiro-ambiente. A imunossupressão do hospedeiro representa um dos 

principais fatores relacionados com a progressão da doença, impedindo a eliminação dos 

propágulos fúngicos inalados (CUBAS et al, 2014). Aves portadoras de alguma disfunção 

imunológica são mais suscetíveis à infecção fúngica (AMORIM et al, 2004).  

Ressalta-se também que pela sua pequena necessidade nutricional esses fungos 

crescem em diversos ambientes, contaminando assim as mais diversas áreas dentro de um 

aviário desde o incubatório ao nascedouro (Fischer; Souza; Berselli, 2012 apud Tessari 

et al., 2004). Ademias, o ambiente está associado à concentração do inóculo fúngico 

fornecido ao hospedeiro, sendo este fator diretamente relacionado com a condição 

ambiental a que a ave está exposta (CUBAS et al, 2014). Condições propícias de 

temperatura (30º C) e umidade (80%) intensificam o crescimento do fungo (Fischer; 

Souza; Berselli, 2012 apud Osório et al., 2007). 

Segundo Poester et al. (2015, p. 570), a estação que apresentou maior 

concentração de Aspergillus spp. no ambiente foi o verão, um habitat de clima quente e 

úmido favorece a proliferação dos esporos de Aspergillus sp. (BEERNAERT et al., 2010). 

 

 

 

 



 

    Sinais Clínicos 

 A aspergilose é responsável por 30% dos óbitos das aves de cativeiro 

(BANDEIRA et al, 2013), porém os sinais clínicos são inespecíficos e dependem da 

apresentação da doença, se é na forma aguda ou crônica (JONES; OROSZ, 2000). Os 

sinais clínicos da afecção, em aves, quando envolve o aparelho respiratório incluem 

dispneia, depressão e emaciação, os quais são sinais relacionados a estados de 

imunodepressão (BAUCK, 1994). Há também relato de caso de rinite micótica causada 

por Aspergillus sp em avestruz (FITZGERALD; MOISAN, 1995).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada possibilitou observar que a Aspergilose é uma doença 

respiratória comum em aves silvestres, seja de companhia ou de produção. Foi 

identificado ainda, que essa patologia fúngica é comumente vista em aves silvestres 

susceptíveis, que habitam ambientes quentes e úmidas ou apresentam alguma condição 

imunossupressora. Além disso, a anatomia e a fisiologia do trato respiratório de aves 

fazem com que elas sejam mais expostas à proliferação do patógeno. 

Assim, fica evidente que as informações relatadas acerca do Aspergillus spp são 

de extrema importância para saber identificar um quadro de aspergilose, a fim de 

promover condutas de prevenção e controle da doença, além de garantir um manejo 

adequado aviário.  
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