
CAPILARIOSE EM PÉ-VERMELHO (Amazonetta brasiliensis).

Ronaldo José Piccoli, Crisan Smaniotto, Arthur Colombari Cheng, Hidemi Kelly Nishimura, 

Joice Aparecida de Andrade, Carolina Fontana & Aline de Marco Viott

Departamento de Ciências Veterinárias – UFPR, Setor Palotina, Laboratório de Patologia 

Animal, Palotina, PR, Brasil. alinedemarco@yahoo.com.br 

Instituições Realizadoras e Agências de Fomento e etc...

A capilariose é uma importante doença

parasitária que acomete diversas

espécies aviárias. As Capillaria spp.

são nematoides que podem parasitar

esôfago, inglúvio, proventrículo, além

de diversos segmentos intestinais.

Comumente os animais são

assintomáticos, porém cargas

parasitárias elevadas podem

desencadear algumas manifestações

clínicas, como inapetência, perda de

peso, diarreia e óbito.

Introdução

Um espécime de Amazonetta

brasiliensis jovem, macho e de vida

livre foi encaminhado para necropsia no

Laboratório de Patologia Animal da

UFPR – Palotina. O espécime

apresentou histórico de apatia e paresia

de membros pélvicos.

A capilariose é uma doença já relatadas

em aves de vida livre e sob cuidados

humanos, gerando perdas na produção e

prejuízos ao crescimento dos animais,

além de óbito em casos mais severos de

infestação. No caso relatado não foram

evidenciadas manifestações clínicas

significativas, sugerindo a presença dos

parasitas como um achado incidental.

Contudo, destaca-se o papel de animais

assintomáticos na disseminação e

contaminação ambiental, favorecendo o

ciclo da doença e a infecção de outras

espécies aviárias.

Relato de caso

Conclusões

com ovos de Capillaria sp.. Ainda na

camada mucosa, notava-se a presença

multifocal leve de estruturas

parasitárias arredondadas que

apresentavam cavidade celomática

envolta por uma cutícula e musculatura

celomariana (Figura 1). No seu

interior, observa-se estrutura tubular

fina basofílica compatível com esôfago,

órgãos do sistema reprodutivo e bandas

bacilares (Capillaria sp.).

Resultados

Na avaliação externa foi observado

bom escore corporal. Na inspeção da

cavidade celomática foi observada na

região da cloaca, aderida a camada

serosa, a presença de estrutura metálica

espiralada com aproximadamente 1,5

cm compatível com uma mola. Na

avaliação microscópica foram

evidenciados no lúmen e camada

mucosa do esôfago a presença

multifocal moderada de estruturas

arredondadas a alongadas,

bioperculadas, com formato de barril e

com tamanho de 65 µm a 87 µm. Além

disso as estruturas apresentaram

membrana eosinofílica lisa e fina com

área central eosinofílica, compatíveis

Figura 1 – Capillaria spp. em esôfago de
Amazonetta brasiliensis. Observam-se testículos
(seta preta) e intestino (seta vermelha) (HE 40X).


