
1Laboratório de Doenças Infecciosas dos Animais, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 
AC, Brasil. E-mail: tallisonlipe@gmail.com
2Laboratório de Doenças Infecciosas dos Animais, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 
AC, Brasil. E-mail: tamyres_ibs@hotmail.com
3Laboratório de Doenças Infecciosas dos Animais, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 
AC, Brasil. E-mail:  jhonatan.lug@gmail.com
4Laboratório de Doenças Infecciosas dos Animais, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 
AC, Brasil. E-mail:  mbzcampelo@hotmail.com
5Laboratório de Doenças Infecciosas dos Animais, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 
AC, Brasil. E-mail:  bbastos836@g
6Laboratório de Doenças Infecciosas dos Animais, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 
AC, Brasil. E-mail: vitoria9trentin@gmail.com
7Laboratório de Doenças Infecciosas dos Animais, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 
AC, Brasil. E-mail: tveigaferreira@gmail.com
 

AVALIAÇÃO DA MICROBIOTA FÚNGICA CUTÂNEA DE 
SERPENTES CRIADAS EM CATIVEIRO NO ESTADO DO ACRE

 

RESUMO 

Afecções dermatológicas
em serpentes cativas, sendo sua maioria de origem fúngica
distúrbios imunológicos, nutricionais, ou mesmo 
ambiental inadequado. O presente estudo teve como objetivo isolar e identificar 
fungos da microbiota cutânea
de Herpetologia da Universidade Federal do Acre.
serpentes das espécies Lachesis muta
Boa constrictor (jibóia), 
guttatus (cobra do milho), 
(jararaca do norte), sendo dois exemplares destas
eram mantidos em caixotes perfurados de madeira e aquários
artificial de temperatura
apresentavam descamação, 
coleta das amostras foi realizada 
sobre as escamas, em direção dorsoventral do corpo 
lesões, caso presentes. 
fúngico em ágar Sabouraud Dextrose,
aerobiose e temperatura 
crescimento das colônias, 
macro e micromorfológicas, bem como do perfil bioquímico
avaliadas, cinco (55,56%) 
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Afecções dermatológicas são uma das maiores casuísticas de
em serpentes cativas, sendo sua maioria de origem fúngica
distúrbios imunológicos, nutricionais, ou mesmo proveniente d

O presente estudo teve como objetivo isolar e identificar 
da microbiota cutânea de serpentes criadas em cativeiro no 

da Universidade Federal do Acre. Foram selecionadas
Lachesis muta (surucucu), Micrurus spixii

(jibóia), Bothrops bilineatus (jararaca verde), 
(cobra do milho), Corallus hortulanus (suaçubóia) e Bothrops Atrox

, sendo dois exemplares destas duas últimas. 
eram mantidos em caixotes perfurados de madeira e aquários, sem o controle 
artificial de temperatura. Ao exame clínico, notou-se que quatro 

descamação, crostas, discreta hiperemia e ecdise irregular. A 
coleta das amostras foi realizada por aplicação de swab estéril, percorrendo

direção dorsoventral do corpo ou diretamente sobre as
. O material biológico foi encaminhado para 

em ágar Sabouraud Dextrose, acrescido de cloranfenicol,
temperatura controlada de 30º C, por até 30 dias. Após o 

crescimento das colônias, procedeu-se com a análise das 
macro e micromorfológicas, bem como do perfil bioquímico. 

cinco (55,56%) resultaram no isolamento de fungos
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e enfermidades 
em serpentes cativas, sendo sua maioria de origem fúngica, associada a 

proveniente do manejo 
O presente estudo teve como objetivo isolar e identificar 

de serpentes criadas em cativeiro no Laboratório 
Foram selecionadas nove 

Micrurus spixii (cobra coral), 
(jararaca verde), Pantherophis 

Bothrops Atrox 
últimas. Os animais 

sem o controle 
se que quatro serpentes 

hiperemia e ecdise irregular. A 
swab estéril, percorrendo-o 

diretamente sobre as 
foi encaminhado para isolamento 

acrescido de cloranfenicol, sob 
30 dias. Após o 

 características 
. Das amostras 
fungos, sendo 
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identificados os gêneros 
Rhodotorula em surucucu
se trata de uma levedura
quando existem falhas na barreira epidérmica
imunossupressão, estresse
de infecções micóticas superficiais
acometer o trato gastrintestinal em diferentes hospedeiros
outra levedura, encontrada rotineiramente em fontes ambientais (ar, solo, água) 
e membranas mucosas de animais,
emergente em quadros infecciosos
principalmente em imunossuprimidos ou com doença em curso.
sp., por sua vez, é um fungo
dermatofitoses, com nicho
possui atividade queratinolític
podem apresentar potencial zoonótico por contato direto com animais 
reservatórios ou doentes, ou pelo uso de utensílios contaminados em 
procedimentos invasivos. Por isso, recomenda
manipulação de serpentes cativas, com vistas à preservação da saúde animal 
e pública. Apesar de ser escassa a literatura
em serpentes, foi descrito que répteis podem apresentar microbiota bem 
diversificada, provavelmente por influência do status imune do indivíduo, 
variações de temperatura, umidade, incidência solar, condições higiênico
sanitárias, dentre outros. Porém, 
serpentes não é bem compreendida e mais estudos devem ser encorajados 
nesse sentido.  

 

Palavras chave: Dermatofito
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identificados os gêneros Candida em jiboia, cobra coral e jararaca
em surucucu e Trichophyton em jararaca do norte. 

levedura comensal oportunista, cuja multiplicação ocorre
quando existem falhas na barreira epidérmica, por desnutrição, 

estresse ou terapias prolongadas. É a causa mais comum 
de infecções micóticas superficiais em animais silvestres, podendo também 
acometer o trato gastrintestinal em diferentes hospedeiros. A Rhodotorula

encontrada rotineiramente em fontes ambientais (ar, solo, água) 
membranas mucosas de animais, sendo considerada 

emergente em quadros infecciosos do sistema cutâneo e respiratório, 
principalmente em imunossuprimidos ou com doença em curso. O

um fungo filamentoso, integrante do complexo das 
dermatofitoses, com nicho zoofílico ou geofílico, a depender da espécie,

queratinolítica. Vale considerar que estes fungos identificados 
podem apresentar potencial zoonótico por contato direto com animais 

ervatórios ou doentes, ou pelo uso de utensílios contaminados em 
procedimentos invasivos. Por isso, recomenda-se cuidados sanitários na 
manipulação de serpentes cativas, com vistas à preservação da saúde animal 

Apesar de ser escassa a literatura sobre a epidemiologia de micoses 
em serpentes, foi descrito que répteis podem apresentar microbiota bem 
diversificada, provavelmente por influência do status imune do indivíduo, 
variações de temperatura, umidade, incidência solar, condições higiênico

tárias, dentre outros. Porém, a relação estabelecida entre fungos e 
compreendida e mais estudos devem ser encorajados 
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em jiboia, cobra coral e jararaca do norte, 
 A Candida sp. 

cuja multiplicação ocorre 
por desnutrição, 

a causa mais comum 
, podendo também 

Rhodotorula sp. é 
encontrada rotineiramente em fontes ambientais (ar, solo, água) 

 um patógeno 
do sistema cutâneo e respiratório, 

O Trichophyton 
, integrante do complexo das 

a depender da espécie, e 
Vale considerar que estes fungos identificados 

podem apresentar potencial zoonótico por contato direto com animais 
ervatórios ou doentes, ou pelo uso de utensílios contaminados em 

se cuidados sanitários na 
manipulação de serpentes cativas, com vistas à preservação da saúde animal 

sobre a epidemiologia de micoses 
em serpentes, foi descrito que répteis podem apresentar microbiota bem 
diversificada, provavelmente por influência do status imune do indivíduo, 
variações de temperatura, umidade, incidência solar, condições higiênico-

relação estabelecida entre fungos e 
compreendida e mais estudos devem ser encorajados 


