
1Graduado em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Newton Paiva.
hiago.2012_@hotmail.com 
2Pós Doutoranda em Doenças das Aves e Medicina Veterinária Preventiva pela Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG

 

TRICOMONÍASE AVIÁRIA: UM ESTUDO DE LESÕES, 
PREVALÊNCIA, EVOLUÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS EM 

CALOPSITAS ATENDIDAS EM UMA CLÍNICA 
VETERINÁRIA DE BELO HORIZONTE

 

 

RESUMO 
 
A tricomoníase é causada pelos protozoários flagelados 
Histomonas meleagridis 
Columbiformes e Falconiformes. Os sinais clínicos são lesões caseosas nos 
tratos gastrointestinal e respiratório. Al
às espécies patogênicas humana. O diagnóstico utiliza
microscópicos de esfregaços ou raspados de lesões e PCR. O tratamento mais 
comum e o metronidazol. Objetivos 
tricomoníase, realizados em uma clínica veterinária, por um ano, em Belo 
Horizonte - MG. Relato de Caso 
diagnóstico realizado pelo exame microscópico direto do esfregaço de fezes 
frescas hidratado com soro fisiológico, ide
confirmando 15 casos. Os sinais clínicos foram nódulos e/ou abscessos, 
regurgitação, diarreia, caquexia, arrancamento de penas, edemas oftálmicos, 
desidratação, hipersônia, placas difterias, quadro respiratório,
hepatomegalia, PDD, anorexia, desequilíbrio, presença de sementes não 
digeridas nas fezes, penas arrepiadas, troca/queda de penas, terror noturno e 
obstrução nasal. Foram testados quatro protocolos de tratamento: metronidazol 
50 mg/kg, BID por 10 dias; 
14 dias e repetido o protocolo mais duas vezes; ronidazol, 10 mg/kg, SID por 20 
dias e secnidazol na dose 30 mg/kg, BID por 7 dias, com repetição do protocolo 
após intervalo de 15 dias. A cura foi conf
exames de fezes, nos quais os resultados eram negativos após o tratamento, 
com intervalo de 15 dias entre eles. Resultados e Discussão 
atendidas, foram registrados 22% positivos. Na técnica usada, o exame 
microscópico direto do esfregaço de fezes frescas foi hidratado com soro 
fisiológico para pesquisa de protozoários. Pelo parasita ser extremamente 
sensível ao calor, optou
após a defecação, pois observou co
motilidade, dificultando sua visualização. Apesar de sensível, não foi possível 
diferenciar T. gallinae de 
como positivo para tricomoníase. Os positivos apresentara
inespecíficos e sutis. Nesse contexto, os sintomas apresentados foram diarreia, 
caquexia, edema oftálmico, hipersônia, anorexia, desequilíbrio e penas 
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A tricomoníase é causada pelos protozoários flagelados Trichomonas gallinae
Histomonas meleagridis e Tetratrichomonas gallinarum. 
Columbiformes e Falconiformes. Os sinais clínicos são lesões caseosas nos 
tratos gastrointestinal e respiratório. Alguns foram geneticamente relacionados 
às espécies patogênicas humana. O diagnóstico utiliza
microscópicos de esfregaços ou raspados de lesões e PCR. O tratamento mais 
comum e o metronidazol. Objetivos – Estudo retrospectivo de casos de 

se, realizados em uma clínica veterinária, por um ano, em Belo 
MG. Relato de Caso – 67 calopsitas foram atendidas em 2019 e o 

diagnóstico realizado pelo exame microscópico direto do esfregaço de fezes 
frescas hidratado com soro fisiológico, identificou a presença de trofozoitos, 
confirmando 15 casos. Os sinais clínicos foram nódulos e/ou abscessos, 
regurgitação, diarreia, caquexia, arrancamento de penas, edemas oftálmicos, 
desidratação, hipersônia, placas difterias, quadro respiratório,
hepatomegalia, PDD, anorexia, desequilíbrio, presença de sementes não 
digeridas nas fezes, penas arrepiadas, troca/queda de penas, terror noturno e 
obstrução nasal. Foram testados quatro protocolos de tratamento: metronidazol 
50 mg/kg, BID por 10 dias; toldrazuril 20 mg/kg, SID, por 2 dias com intervalo de 
14 dias e repetido o protocolo mais duas vezes; ronidazol, 10 mg/kg, SID por 20 
dias e secnidazol na dose 30 mg/kg, BID por 7 dias, com repetição do protocolo 
após intervalo de 15 dias. A cura foi confirmada com a realização de três 
exames de fezes, nos quais os resultados eram negativos após o tratamento, 
com intervalo de 15 dias entre eles. Resultados e Discussão – De 67 calopsitas 
atendidas, foram registrados 22% positivos. Na técnica usada, o exame 
microscópico direto do esfregaço de fezes frescas foi hidratado com soro 
fisiológico para pesquisa de protozoários. Pelo parasita ser extremamente 
sensível ao calor, optou-se por realizar a técnica em no máximo 40 minutos 
após a defecação, pois observou com o passar do tempo, diminuição na 
motilidade, dificultando sua visualização. Apesar de sensível, não foi possível 

de H. meleagridis e T. gallinarum, identificando o paciente 
como positivo para tricomoníase. Os positivos apresentaram sinais clínicos 
inespecíficos e sutis. Nesse contexto, os sintomas apresentados foram diarreia, 
caquexia, edema oftálmico, hipersônia, anorexia, desequilíbrio e penas 
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Trichomonas gallinae, 
Tetratrichomonas gallinarum. Comum em 

Columbiformes e Falconiformes. Os sinais clínicos são lesões caseosas nos 
guns foram geneticamente relacionados 

às espécies patogênicas humana. O diagnóstico utiliza-se exames 
microscópicos de esfregaços ou raspados de lesões e PCR. O tratamento mais 

Estudo retrospectivo de casos de 
se, realizados em uma clínica veterinária, por um ano, em Belo 

67 calopsitas foram atendidas em 2019 e o 
diagnóstico realizado pelo exame microscópico direto do esfregaço de fezes 

ntificou a presença de trofozoitos, 
confirmando 15 casos. Os sinais clínicos foram nódulos e/ou abscessos, 
regurgitação, diarreia, caquexia, arrancamento de penas, edemas oftálmicos, 
desidratação, hipersônia, placas difterias, quadro respiratório, pneumonia, 
hepatomegalia, PDD, anorexia, desequilíbrio, presença de sementes não 
digeridas nas fezes, penas arrepiadas, troca/queda de penas, terror noturno e 
obstrução nasal. Foram testados quatro protocolos de tratamento: metronidazol 

toldrazuril 20 mg/kg, SID, por 2 dias com intervalo de 
14 dias e repetido o protocolo mais duas vezes; ronidazol, 10 mg/kg, SID por 20 
dias e secnidazol na dose 30 mg/kg, BID por 7 dias, com repetição do protocolo 

irmada com a realização de três 
exames de fezes, nos quais os resultados eram negativos após o tratamento, 

De 67 calopsitas 
atendidas, foram registrados 22% positivos. Na técnica usada, o exame 
microscópico direto do esfregaço de fezes frescas foi hidratado com soro 
fisiológico para pesquisa de protozoários. Pelo parasita ser extremamente 

se por realizar a técnica em no máximo 40 minutos 
m o passar do tempo, diminuição na 

motilidade, dificultando sua visualização. Apesar de sensível, não foi possível 
, identificando o paciente 

m sinais clínicos 
inespecíficos e sutis. Nesse contexto, os sintomas apresentados foram diarreia, 
caquexia, edema oftálmico, hipersônia, anorexia, desequilíbrio e penas 
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arrepiadas, os quais apareceram em 20%. Em 14% houve regurgitação, 
arrancamento de pena
troca/queda de penas. Também foram visualizados nódulos e/ou abscessos, 
quadro respiratório, hepatomegalia, dilatação do proventrículo, presença de 
semente nas fezes, terror noturno e obstrução nasal, correspo
14% não apresentaram nenhum sinal
atingiu 62% de cura, 23% de resistência e 15% não retornaram para 
reavaliação. O toldrazuril e ronidazol apresentaram 100% de resistência. As 
aves que não responderam 
secnidazol, e dessas houve 60% de cura, 20% de resistência e 20% ainda estão 
em tratamento. Conclusão 
alarmante, pois linhagens de Trichomonas que ocorrem em humanos são
morfologicamente semelhantes as aviárias. É necessária pesquisa sobre a 
biologia molecular com sequenciamento genético, para identificação exata da 
espécie e seu potencial risco para humanos.

 
Palavras-chave: Calopsitas
  

 

 
 

Graduado em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Newton Paiva.

Doenças das Aves e Medicina Veterinária Preventiva pela Universidade 
UFMG. marcelazoovet@yahoo.com.br 

arrepiadas, os quais apareceram em 20%. Em 14% houve regurgitação, 
arrancamento de penas, desidratação, placas difterias, pneumonia e 
troca/queda de penas. Também foram visualizados nódulos e/ou abscessos, 
quadro respiratório, hepatomegalia, dilatação do proventrículo, presença de 
semente nas fezes, terror noturno e obstrução nasal, correspo
14% não apresentaram nenhum sinal clinico. Após tratamento, o metronidazol, 
atingiu 62% de cura, 23% de resistência e 15% não retornaram para 
reavaliação. O toldrazuril e ronidazol apresentaram 100% de resistência. As 
aves que não responderam aos protocolos anteriores foram tratadas com 
secnidazol, e dessas houve 60% de cura, 20% de resistência e 20% ainda estão 
em tratamento. Conclusão – A alta prevalência encontrada é um dado 
alarmante, pois linhagens de Trichomonas que ocorrem em humanos são
morfologicamente semelhantes as aviárias. É necessária pesquisa sobre a 
biologia molecular com sequenciamento genético, para identificação exata da 
espécie e seu potencial risco para humanos. 

Calopsitas; Caseosas; Microscópicos; Secnidazol; Tricomoníase.
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arrepiadas, os quais apareceram em 20%. Em 14% houve regurgitação, 
s, desidratação, placas difterias, pneumonia e 

troca/queda de penas. Também foram visualizados nódulos e/ou abscessos, 
quadro respiratório, hepatomegalia, dilatação do proventrículo, presença de 
semente nas fezes, terror noturno e obstrução nasal, correspondendo 7%. E 

clinico. Após tratamento, o metronidazol, 
atingiu 62% de cura, 23% de resistência e 15% não retornaram para 
reavaliação. O toldrazuril e ronidazol apresentaram 100% de resistência. As 

aos protocolos anteriores foram tratadas com 
secnidazol, e dessas houve 60% de cura, 20% de resistência e 20% ainda estão 

A alta prevalência encontrada é um dado 
alarmante, pois linhagens de Trichomonas que ocorrem em humanos são 
morfologicamente semelhantes as aviárias. É necessária pesquisa sobre a 
biologia molecular com sequenciamento genético, para identificação exata da 

l; Tricomoníase. 


