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RESUMO

O objetivo deste trabalho é o relato da presença de Candida sp. em um espécime de Pitangus
sulphuratus de vida livre. A ave foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal
do Paraná - setor Palotina. O espécime apresentava alterações na avaliação clínica no olho
esquerdo, abscessos na ranfoteca e ectoparasitas na região ocular. Foram feitos swabs na
região orofaríngea da ave para cultura e antibiograma, raio - X da região cranial e celomática
e hematócrito. No antibiograma foi demonstrado resistência à Enrofloxacina, Ampicilina,
Cefalexina, Doxiciclina e Penicilina e a presença de Proteus sp. e de Staphylococcus
coagulase positiva. Após o óbito foi feita a avaliação post morten onde foi confirmada a
presença de estruturas compatíveis com Candida sp., confirmando a suspeita clínica. Diante
dos achados verificou-se a presença do fungo em questão que, atrelada às condições de
imunossupressão do paciente, tornou-se um importante diagnóstico pela sua característica
zoonótica e para presentes estudos relacionados à ocorrência da mesma em aves,
especificamente na família Tyrannidae.
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INTRODUÇÃO

O Brasil possui um território com a maior biodiversidade de aves do mundo, sendo de acordo

com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO), cerca de 1919 espécies. Logo, é

de extrema importância o monitoramento e conservação das aves brasileiras.

Nessa vasta avifauna brasileira existe a família Tyrannidae, que possui cerca de 210 espécies

tornando-se uma das famílias de aves mais numerosas registradas em nosso território, dentro

desta família está o Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), o qual é caracterizado pela sua

vocalização e pelas cores vibrantes, medindo entre 20,5 a 25 centímetros de comprimento

com o peso que varia entre 52 e 68 gramas. A coloração frequentemente encontrada
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caracteriza-se pelo aspecto pardo dorsalmente e amarelado no ventre (MOERMOND;

DENSLOW, 1983).

Um assunto cada vez mais emergente na área de conservação do meio ambiente é a discussão

do impacto da população humana sobre a natureza, realizando atividades que modificam

desde hábitos de alimentação até transmissão de patógenos e demais afecções, como exemplo

o assunto a ser abordado neste artigo: a ocorrência de Candida sp. em aves silvestres.

A Candida sp. e sua frequente aparição em aves se torna um caso que envolve a saúde

pública, visto que são leveduras cosmopolitas aeróbicas obrigatórias, ou seja, se multiplicam

com a presença de oxigênio, além disso seu crescimento também ocorre em amplas alterações

de pH e temperatura (ALVES, ELSTON & BRISOLA, 2017). Estando naturalmente presente

na microbiota gastrointestinal das aves e se tornando patogênico em condições de

imunossupressão ou estresse (CUBAS & GODOY, 2008). Essas leveduras e seu desequilíbrio

populacional podem levar também a afecções oculares e sistema reprodutivo das aves,

ocorrendo com maior incidência em animais jovens e podendo se tornar sistêmica em casos

mais graves.

É na classe Saccharomycetes que encontramos este gênero,sendo a espécie Candida albicans

o agente mais comumente encontrado nas infecções em animais. Porém, existem relatos de

casos de outras espécies como C. parapsilosis e C. tropicalis. (MUELLER et al., 2002;

PRESSLER et al., 2003; OZAWA et al., 2005; KIVARIA & NOORDHUIZEN, 2007). Um

dos processos fúngicos causado pela C. albicans é a candidíase, podendo ocasionar nas aves o

surgimento de placas esbranquiçadas, regurgitação, diarréia, presença de muco na cavidade

oral e no bico (BROCA & SANTOS, 2020).

Dado ao contexto, objetiva-se através dos descritos neste, relatar a presença de Candida sp.

em um espécime de Pitangus sulphuratus de vida livre, correlacionando-a ao risco de

transmissão deste agente causador de zoonose (EDELMANN, A. et al). Além disso, busca-se

analisar os demais resultados encontrados nos exames e como tais foram cofatores para o

prognóstico do paciente.

RELATO DE CASO



A ave atendida era um animal de vida livre, entregue voluntariamente e encaminhada pelo

Instituto Ambiental do Paraná (IAT) ao atendimento no Hospital Veterinário da Universidade

Federal do Paraná - setor Palotina, no ambulatório de Animais Silvestres.

Em relação à anamnese, a principal queixa envolvia anorexia, comprometimento do olho

esquerdo, prostração e dificuldade de voo. Ao exame físico foi constatada frequência cardíaca

de 300 batimentos por minuto, frequência respiratória de 40 movimentos por minuto,

temperatura retal de 39,8°C, tempo de preenchimento de veia radial de 5 segundos, a presença

de anorexia, fraqueza e diminuição da vocalização, característica importante para o espécime

descrito. Além disso, as mucosas encontravam-se congestas e as alterações referentes ao

sistema respiratório envolviam penas sujas ao redor das narinas, edema periorbital esquerdo,

presença de secreção nas coanas e perda de papila.

Concomitantemente, as alterações oftálmicas envolviam déficit visual e trauma ocular

esquerdo. Ademais, as penas possuíam aparência de ̈dentes ̈ (serrilhado), sugestivo de

ectoparasitoses em aves e havia perda do aspecto normal dos pés e presença de lacerações nos

mesmos.

Foram então realizadas coleta de sangue no capilar e coleta com swab estéril de cavidade

oronasal para análise e antibiograma, além da realização da radiografia do tórax e do crânio

do animal,  além da necropsia e posterior análise macroscópica e microscópica do paciente.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise do sangue coletado no capilar possibilitou a aferição do hematócrito e das proteínas

totais. O hematócrito teve o valor de 24%, o qual é considerado um valor baixo para aves, já

as proteínas totais indicaram 3,6 g/L, valor considerado normal pela literatura

(CUBAS,2014). O hematócrito baixo pode estar fortemente relacionado a uma anemia, o que

pode ter sido um fator para a imunossupressão do paciente e que por consequência veio a

desenvolver a Candidíase (VASCONCELOS et al.,2011).

Na cultura e antibiograma os resultados obtidos foram de Staphylococcus coagulase positiva e

Proteus. Em relação aos antibióticos testados, o antibiograma sugeriu resistência à

Enrofloxacina, sem formação de halo (0 mm) em Ágar MacConkey, tal como ausência de

halos para Ampicilina, Cefalexina, Doxiciclina e Penicilina, por exemplo.



Acerca da descrição radiográfica obtida da cavidade celomática e do crânio nas projeções

ventrodorsal e laterolateral direita e esquerda, a silhueta hepática apresentou perda do formato

de ampulheta habitual com aspecto acentuadamente aumentado, demonstrando hepatomegalia

acentuada, além de campos pulmonares com aumento de ecogenicidade, sugestivo de

pneumonia leve. Na região do crânio, o mesmo demonstrou diminuição da radiopacidade em

órbita ocular esquerda, com presença de coleção gasosa intraocular acompanhado de aumento

de radiopacidade ao redor da lesão, os quais sugerem edema e processo inflamatório. Por fim,

mais proeminente em lado esquerdo nota-se uma quantidade moderada de material de

radiopacidade fluída em cavidade nasal, compatível com rinite e/ou sinusite (Figura 1).

Figura 1: Projeção radiográfica dorsoventral esquerda do crânio de Pitangus sulphuratus.

Durante a análise patológica foi observado no animal uma carência de depósito de tecido

adiposo causado provavelmente pela anorexia, já no seu globo ocular esquerdo apresentou-se

em processo necrótico, especificamente no lúmen da câmara anterior há uma proeminente

presença de fibrinas, granulócitos e endoftalmite. Houve também destruição e ruptura do

cristalino e além disso, foi encontrada na região da cartilagem periocular uma área focal em

fase de degeneração.

Animal apresentou uma fístula oronasal e uma área focal moderada com descontinuidade da

mucosa na porção esquerda da rinoteca. Foi realizado então uma coloração de Ácido

Periódico de Schiff (PAS) em uma amostra da mucosa da cavidade oral, onde pode ser



observado a presença de hifas fúngicas e de leveduriformes ovaladas e arredondadas que se

alinhavam em forma de cordões, condizente com a estrutura da Candida sp.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem muitos relatos de casos de Candida sp. na Medicina Veterinária, sendo muito comum

em aves jovens por conta da facilidade de estresse nesses animais, devendo ser incluído no

seu tratamento o uso de uma terapia antifúngica e a erradicação de fatores que provocam os

sintomas da doença. Além disso, tendo em vista sua importância para saúde pública, deve-se

ter conhecimento sobre a espécie não apenas para o bem-estar do animal, mas também para

entendimento de como os animais podem servir de possíveis vetores deste fungo.
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