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Resumo 

 

O agente Encephalitozoon cuniculi é um parasita intracelular obrigatório, pertencente 

ao filo Microsporidia, do reino Fungi, que afecta um amplo leque de animais, incluindo 

seres humanos. No coelho, a infecção pode ocorrer pelas vias oral, inalatória ou, menos 

frequentemente, transplacentária, e o microrganismo multiplica-se principalmente no 

cérebro e nos rins. A infecção pode ser assintomática ou originar sinais clínicos 

neurológicos, renais ou oculares, ou mesmo morte súbita. Sendo um agente com 

potencial zoonótico, E. cuniculi tem importância em termos de saúde pública pois pode 

também infectar seres humanos, principalmente imunodeprimidos. Neste trabalho, que é 

baseado em quatro casos clínicos acompanhados durante o estágio curricular, realizou- 

-se um estudo comparativo entre o que foi observado e realizado na prática clínica e o 

que se encontra descrito na literatura científica, estando os resultados obtidos de acordo 

com o descrito. Assim, foi possível verificar que o diagnóstico da encefalitozoonose é, 

realmente, complexo e apresenta algum grau de dificuldade, já que não existem sinais 

clínicos que facilmente possam direccionar o médico veterinário para esta patologia, e 

os exames de diagnóstico podem também ser pouco esclarecedores. A observação de 

esporos em tecidos ou líquidos corporais é a prova de referência, mas a sua realização é 

pouco viável em animais vivos. Apesar de a sintomatologia ser hipoteticamente comum 

a outras afecções, para um diagnóstico presuntivo pode-se associar a existência de sinais 

clínicos compatíveis a um título positivo de anticorpos anti-E. cuniculi. Um tratamento 

antiparasitário eficaz com base neste procedimento contribuiu para a confirmação do 

diagnóstico em dois casos. Nos outros dois casos os proprietários optaram pela 

eutanásia. Durante a realização deste trabalho comprovou-se a importância da 

investigação sobre E. cuniculi e a encefalitozoonose em coelhos. 
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Abstract 

 

Encephalitozoon cuniculi is an obligate intracellular parasite that belongs to the 

phylum Microsporidia, of the kingdom Fungi, which affects a wide range of animals, 

including man. Rabbits may acquire the infection by ingestion or inhalation of spores 

or, less commonly, by transplancentary transmission and the organism multiplies most 

frequently in the brain and kidneys. The infection may be asymptomatic or manifest 

itself by neurological, renal or ocular signs, and, in some cases, by sudden death. As E. 

cuniculi is a parasite with zoonotic potential, that can infect especially 

immunocompromised individuals, it is of importance in public health.  In this 

dissertation, based on four clinical cases observed during the internship, a comparative 

study was made between what was observed and carried out in the clinical practice and 

what is described in scientific literature, and the obtained results were in accordance. 

Hence, it was possible to observe that the diagnostic of encephalitozoonosis is, indeed, 

complex and somewhat difficult since there are no specific clinical signs that can easily 

direct the clinician towards this disease and the diagnostic procedures may not be 

enlightening. Spore observation in tissues or body fluids is the reference procedure, but 

this is commonly impractical in the live animal. Although the clinical signs may be 

common to other diseases, a presumptive diagnosis may be achieved combining the 

clinical signs with a positive anti-E. cuniculi titre. An effective antiparasitic treatment 

based on this procedure was of importance for diagnostic confirmation in two cases. In 

the other two cases, owners decided to euthanize the animals. It has been possible to 

confirm the importance of the scientific work concerning E. cuniculi and 

encephalitozoonosis in rabbits. 
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I. Introdução 

 

A clínica de animais exóticos é uma área da Medicina Veterinária com importância 

crescente, uma vez que além de estes serem cada vez mais comuns como animais de 

companhia, a procura de serviços médico-veterinários por parte dos seus proprietários é 

cada vez mais frequente (Lennox, 2005). Os coelhos, ao longo dos séculos foram 

utilizados como animais de produção, de carne ou vestuário, e também como animais de 

laboratório em pesquisas científicas. Os coelhos domésticos (Figura1) pertencem à 

espécie Oryctolagus cuniculus, o coelho europeu comum, que apresenta uma grande 

variedade de raças. Estes animais cada vez mais ganham terreno como animal de 

estimação, em parte devido ao facto de serem animais dóceis e sociáveis (Meredith, 

2006). 

 

Figura 1. Exemplo de um coelho doméstico. 

O contacto mais estreito entre os animais exóticos e o Homem implica também um 

maior risco de transmissão de doenças zoonóticas. Este facto reveste-se de grande 

importância, principalmente quando existem grupos da população humana que são 

considerados de risco, porque devido a alterações no seu estado imunitário, apresentam 

maior probabilidade de desenvolverem doenças. Nestes incluem-se indivíduos 

imunodeprimidos, como portadores do vírus da imunodeficiência humana (VIH), 

receptores de transplantes de órgãos, pessoas sujeitas a quimioterapia, crianças, idosos e 
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mulheres grávidas (Robertson et al., 2000). Os animais de companhia constituem um 

risco para estas pessoas, uma vez que podem sempre actuar como reservatórios de 

agentes zoonóticos, não só parasitários, como virais, bacterianos ou fúngicos (Robertson 

et al., 2000). No entanto, é importante referir que não só os proprietários de animais 

estão em risco de contrair uma determinada doença zoonótica. O médico veterinário, 

assim como outros profissionais que tenham um contacto próximo com animais, 

também apresentam um maior risco de infecção (Robertson et al., 2000). 

Nos dias de hoje, o aumento da circulação de pessoas e animais por todo o mundo 

pode conduzir à disseminação ou reintrodução de algumas zoonoses em determinadas 

áreas (Fèvre et al., 2006). O controlo de muitas doenças zoonóticas parasitárias passa 

pelo conhecimento do ciclo de vida do parasita em questão e do papel que o Homem 

pode desempenhar na perpetuação da sua transmissão (Robertson et al., 2000). Devem 

ser implementadas estratégias para diminuir a carga parasitária e o risco de transmissão 

(Chomel, 2008). A educação dos proprietários desempenha também um papel 

importante na prevenção de infecção. O médico veterinário tem aqui um papel crucial, 

uma vez que deve saber transmitir uma informação correcta e perceptível aos 

proprietários sobre as infecções zoonóticas, de modo a diminuir a sua prevalência e 

incidência nos animais de companhia e nos seus proprietários (Robertson et al., 2000). 

Assim, o médico veterinário deve aconselhar o proprietário sobre as medidas de higiene 

pessoal, limpeza e desinfecção da área destinada ao seu animal de companhia, de modo 

a diminuir a contaminação ambiental e minimizar a exposição a possíveis agentes 

patogénicos (Chomel, 2008). Isto, além de diminuir os riscos para a saúde pública em 

geral, leva também a uma maior responsabilização do proprietário relativamente ao seu 

animal (Irwin, 2002). 

A microsporidiose é considerada uma zoonose emergente (Ambroise-Thomas, 2000; 

Didier, 2005). Já foi descrita num vasto leque de animais de companhia, como, por 

exemplo, cães, gatos, roedores, aves, répteis e coelhos (Wasson e Peper, 2000; Méténier 

et al., 2001; Didier et al., 2004). Em humanos, pensa-se que a pandemia da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (SIDA) permitiu que estes organismos se multiplicassem, 

apesar de já existirem infecções assintomáticas em indivíduos imunocompetentes, 

existindo poucos casos referidos em humanos até a 1985 (Ambroise-Thomas, 2000; 

Costa e Weiss, 2000). Os microsporídeos são considerados agentes ubíquos, podendo o 
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Homem, os animais e as fontes de água actuar com reservatórios (Didier, 2005). No 

género Encephalitozoon, pertencente ao filo Microsporidia, são conhecidas três espécies 

que infectam animais e humanos: E. cuniculi, E. hellem e E. intestinalis. Existe uma 

quarta espécie, E. lacertae, que só foi descrita em répteis (Mathis et al., 2005).  

 

1. Estágio curricular 

Esta dissertação é baseada nos casos clínicos observados durante o estágio curricular 

do curso de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária da Universidade de Trás-os- 

-Montes e Alto Douro. O estágio foi realizado no Parque Biológico de Gaia, em Vila 

Nova de Gaia, entre 1 de Agosto e 30 de Outubro de 2008, sob a orientação da Dra. 

Vanessa Soeiro, e no Hospital Veterinari Molins, em Barcelona, entre 3 de Novembro 

de 2008 e 27 de Fevereiro de 2009, sob a orientação do Dr. Andreu Riera. 

 

1.1. Parque Biológico de Gaia 

Os serviços veterinários do Parque Biológico de Gaia compreendem um centro de 

recepção de animais silvestres e selvagens, uma clínica veterinária aberta ao público e, 

além disso, realizam o apoio médico-veterinário necessário aos animais que fazem parte 

do efectivo do parque. 

Os animais que chegam ao centro de recuperação incluem aves, répteis e pequenos 

mamíferos que são encontrados feridos pela população, apreendidos pelo SEPNA 

(Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente) da Guarda Nacional Republicana, ou 

animais exóticos de estimação cujos proprietários não desejam manter. Depois de darem 

entrada no centro, os animais são sujeitos a um exame do estado geral. No caso dos 

animais silvestres e selvagens, se existir alguma alteração de estado geral, é sempre 

tentada a reabilitação para, mais tarde, os animais serem libertados na natureza. No caso 

de animais de estimação, tenta-se a adopção por novos proprietários. Relativamente às 

aves que deram entrada no centro de recuperação, sempre que possível, foi recolhido 

sangue para despiste de hemoparasitas (o resultado desta pesquisa encontra-se no 

Anexo). 

A clínica veterinária tem um serviço de consulta externa e ao domicílio, cirurgia, 

radiologia, internamento e um pequeno laboratório.  
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1.2. Hospital Veterinari Molins 

O Hospital Veterinari Molins presta vários serviços que incluem: consulta externa e 

ao domicílio; medicina interna; cardiologia; pneumonologia; neurologia; oftalmologia; 

ortopedia; cirurgia; dermatologia; etologia; clínica e cirurgia de animais exóticos; 

fisioterapia e imagiologia. Possui três zonas de internamento (para cães, gatos e espécies 

exóticas) e uma unidade de cuidados intensivos, assim como um laboratório próprio. No 

início de cada dia, é realizada uma reunião com todo o pessoal do hospital em que se faz 

uma breve discussão dos casos. Após esta reunião, na qualidade de estagiária, eu podia 

seguir qualquer caso do meu interesse e participar nas diferentes fases de diagnóstico e 

tratamento do mesmo. 

 

Durante o estágio tive a oportunidade de observar vários casos interessantes, tanto 

na área de animais de companhia, como na de espécies exóticas. Entre estes incluem-se 

casos de microsporidiose, por Encephalitozoon cuniculi, em leporídeos. Vários estudos 

em diferentes populações coelhos revelam que uma elevada percentagem destes animais 

possui anticorpos anti-E. cuniculi, sendo muitas vezes, portadores assintomáticos 

(Harcourt-Brown e Holloway, 2003; Dipineto et al., 2007; Igarashi et al., 2008; Künzel 

et al., 2008; Okewole, 2008; Valencakova, 2008; Santaniello et al., 2009). Actualmente, 

os coelhos ganham cada vez mais popularidade como animais de estimação, facto que 

associado ao potencial zoonótico de E. cuniculi e aos consequentes riscos para a saúde 

pública justificou a seguinte revisão bibliográfica e a apresentação de alguns casos de 

encefalitozoonose que tive a oportunidade de acompanhar durante o estágio curricular. 
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II. Revisão bibliográfica 

1. Filo Microsporidia 

 

O primeiro microsporídeo foi descrito em meados do séc. XIX quando a “pébrine” 

devastou os bichos-da-seda na Europa do sul e ameaçou destruir a indústria de seda 

europeia. O parasita foi classificado por Nägeli , em 1857, como Nosema bombycis e 

incluído no grupo dos fungos esquizomicetas (Keeling e Fast, 2002; Didier et al., 2004). 

Em 1882, Balbiani criou um novo grupo taxonómico para esta espécie, designando-o 

por Microsporidia (Keeling e Fast, 2002; Didier et al., 2004). A primeira infecção por 

Microsporidia em mamíferos foi descrita 1922, por Wright e Craighead, como um 

microrganismo causador de paralisia motora infecciosa em coelhos de laboratório, e o 

parasita foi classificado em 1923 como E. cuniculi (Didier, 2005). 

O filo Microsporidia é constituído por microrganismos complexos e altamente 

especializados. Até há pouco tempo considerou-se que os microsporídeos eram 

protozoários (Wasson e Peper, 2000; Didier et al., 2004), mas actualmente pensa-se que 

evoluíram a partir dos fungos, sendo mais próximos dos zigomicetas (James et al., 

2006; Hibbet et al., 2007). Aqueles organismos desenvolveram um mecanismo de 

infecção extremamente sofisticado, a par de outras adaptações ao parasitismo 

intracelular, que resultaram de uma evolução redutiva. Quando comparados com outros 

seres eucariotas, os Microsporidia são reduzidos a vários níveis: morfologia, 

bioquímica, metabolismo, entre outros (Keeling e Fast, 2002). Mesmo a nível molecular 

estes organismos apresentam dos mais pequenos genomas eucariotas descritos até hoje, 

que evoluíram a partir de outros mais extensos, por perda e compactação (Mathis et al., 

2005; Jordan et al., 2006a). 

Os microsporídeos são conhecidos por causarem patologia com consequências 

económicas em indústrias que envolvem insectos (bichos-da-seda e abelhas produtoras 

de mel), peixes e mamíferos (coelhos, animais para produção de pele e roedores de 

laboratório) e, também, como agentes oportunistas importantes em pessoas 

imunodeprimidas (com SIDA, receptores de transplantes, turistas, crianças, idosos e 

utilizadores de lentes de contacto) (Miró-Corrales e Cordero-del-Campillo, 1999; Didier 

et al., 2004; Didier, 2005). O primeiro caso de microsporidiose humana foi descrito em 
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1959, sendo os casos relativamente raros até meados da década de 1970, altura em que 

as infecções descritas acompanharam o aumento da prevalência de pessoas 

imunodeprimidas, quer devido à infecção por VIH ou quer ao uso de drogas 

imunossupressoras (Keeling e Fast, 2002). No Homem, os microsporídeos causam 

infecções locais (olho, sistemas respiratório e urinário, fígado, cérebro e peritoneu) ou 

disseminadas. As espécies de Microsporidia que infectam seres humanos já foram 

identificadas em animais e fontes de água, o que leva a que sejam considerados um 

problema de saúde pública pelo seu potencial zoonótico (Wasson e Peper, 2000; Didier 

et al., 2004; Mathis et al., 2005). 

Existem quatro espécies do género Encephalitozoon: E. cuniculi, E. hellem, E. 

intestinalis e E. lacertae, sendo as três primeiras parasitas oportunistas em seres 

humanos com VIH (Santaniello et al., 2009). A infecção por E. cuniculi e E. hellem em 

humanos imunodeprimidos causa sintomatologia que inclui sinusite, querato- 

-conjuntivite, encefalite, traqueobronquite, nefrite intersticial, hepatite ou miosite 

(Didier, 2005; Santaniello et al., 2009). Os esporos destas duas espécies são 

morfologicamente indistinguíveis (Mathis et al., 2005). 

A infecção por E. cuniculi já foi descrita num amplo leque de mamíferos, incluindo 

primatas e humanos (Miró-Corrales e Cordero-del-Campillo, 1999; Mathis et al., 2005), 

existindo alguns casos descritos em aves, nos Estados Unidos e Indonésia, por E. hellem 

(Mathis et al., 2005). Relativamente a E. intestinalis foram descritos casos de infecção 

em espécies pecuárias, no México, e em gorilas, em África (Mathis et al., 2005). 

Encephalitozoon lacertae foi apenas identificado em répteis (Mathis et al., 2005). 
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2. Encephalitozoon cuniculi 

 

O filo Microsporidia, ao qual pertence E. cuniculi, foi recentemente classificado 

sendo agora incluído no reino Fungi, sendo anteriormente classificado como protozoário 

(James et al., 2006; Hibbet et al., 2007). A encefalitozoonose é uma parasitose cada vez 

mais diagnosticada em coelhos (Harcourt-Brown, 2004; Johny et al., 2008; Santaniello 

et al., 2009), sendo E. cuniculi actualmente reconhecido como um agente infeccioso 

frequente nos coelhos (Jordan et al., 2006a). A encefalitozoonose é das zoonoses mais 

comuns na Península Ibérica, sendo o seu principal reservatório o coelho, mas o cão, o 

gato, o porco e a raposa podem actuar com reservatórios secundários de E. cuniculi 

(Cordero-del-Campillo, 1999). 

Foram identificadas três estirpes de E. cuniculi, com base em técnicas imunológicas 

e moleculares, que apresentam uma preferência, mas não especificidade absoluta, para 

determinados hospedeiros. A divisão em estirpes é baseada no número de repetições 

GTTT no ADN ribossómico (Mathis et al., 2005): 

a) Estirpe I (estirpe coelho) – Apresenta três repetições 5’-GTTT-3’. Afecta 

coelhos e roedores (Mathis et al., 2005); até aos dias de hoje, todos os isolados 

de coelhos pertencem apenas a esta estirpe (Sobottka et al., 2001; Mathis et al., 

2005); 

b) Estirpe II (estirpe rato) – Duas repetições 5’-GTTT-3’. Identificada em roedores 

e em raposas de cativeiro, o que suporta a hipótese de os roedores actuarem 

como reservatórios de E. cuniculi para as raposas (Mathis et al., 2005). Também 

identificada em cães (Méténier et al., 2001); 

c) Estirpe III (estirpe cão) – Quatro repetições 5’-GTTT-3’. Identificada em cães, 

raposas e, recentemente, em fezes de suínos (Méténier et al., 2001; Kahler et al., 

2007; Reetz et al., 2009). 

As diferentes estirpes diferem na sua distribuição geográfica: a estirpe I já foi 

identificada em coelhos na América, Austrália e Europa; a estirpe II só foi identificada 

na Europa; e a estirpe III, na América e África do Sul (foi recentemente identificada 

numa colónia de macacos na Europa, mas existe a hipótese de ter sido importada por 

animais provenientes dos Estados Unidos) (Mathis et al., 2005). Em indivíduos 
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imunodeprimidos foram identificadas as estirpes I, na Europa, e a II, na América 

(Mathis et al., 2005). 

Encephalitozoon cuniculi pode infectar vários mamíferos, com uma distribuição 

mundial, no que respeita aos coelhos, e em áreas geográficas distintas relativamente a 

carnívoros e macacos (Mathis et al., 2005). Os mamíferos que podem ser infectados 

são: 

 Coelhos – a infecção em coelhos de laboratório e de estimação é de importância 

clínica a nível mundial (Mathis et al., 2005). É o único Microsporidia conhecido 

que causa infecção natural em coelhos (Wasson e Peper, 2000). 

 Roedores – identificado em animais de laboratório (hamsters, ratos, ratazanas e 

cobaios), mas actualmente, devido às medidas sanitárias e higiénicas não 

representam um problema significativo nestes animais (Mathis et al., 2005). Em 

ratos selvagens já foram identificados anticorpos anti-E. cuniculi, podendo estes 

actuar como reservatório de infecção para outros animais (raposa e vison) (Mathis 

et al., 2005). 

 Carnívoros – no cão é causada pela estirpe III, sendo a manifestação clínica uma 

síndrome de nefrite-encefalite (que no passado era confundida com esgana), já 

descrita na Tanzânia, África do Sul e Estados Unidos da América (Wasson e Peper, 

2000; Ǻkerstedt, 2003; Mathis et al., 2005).  

No gato só existem três casos descritos, com espasmos musculares, depressão, 

paralisia e morte (Lappin, 2000). 

Em raposas da Europa do Norte a infecção causada pela estirpe II é um problema 

grave e que causa imensas perdas económicas (Wasson e Peper, 2000; Sobottka et 

al., 2001). Nos carnívoros neonatos, ao contrário do que ocorre nos coelhos, a 

encefalitozoonose é uma doença esporádica mas fulminante, enquanto os adultos 

normalmente são assintomáticos (Ashford e Snowden, 2000; Wasson e Peper, 

2000), podendo excretar esporos durante longos períodos de tempo e funcionando 

como reservatórios de infecção para seres humanos (Snowden et al., 1999). No 

caso da transmissão horizontal, os portadores crónicos representam a maior fonte de 

contaminação ambiental para os seus descendentes (Mathis et al., 2005). 
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 Macacos – alta morbilidade e encefalite severa. Transmissão horizontal e intra- 

-uterina. No último caso provoca encefalite granulomatosa multifocal e também 

placentite. 

 Ruminantes – existe maior predisposição para infecção em bovinos afectados pelo 

vírus da leucemia bovina (Halánová et al., 1999). 

 Humanos – identificado pela primeira por Berqgquist (1984), sendo a distribuição 

no organismo semelhante à dos coelhos (Wasson e Peper, 2000). Num estudo, 

Mathis et al. (1997), verificaram que isolados de E. cuniculi provenientes de 

humanos infectados com o vírus HIV eram indistinguíveis dos isolados de coelhos, 

o que confirma uma natureza zoonótica de E. cuniculi. Halánová et al. (2003), num 

estudo com 456 seres humanos, verificou uma prevalência de infecção de 5,6%. 

 

2.1. Morfologia do esporo 

O esporo (Figura 2) é uma célula altamente organizada e apresenta um aparelho de 

extrusão espiral e longo – o filamento ou tubo polar – que distingue os Microsporidia de 

quaisquer outros organismos unicelulares e é essencial para a invasão da célula 

hospedeira (Mathis et al., 2005). A sua membrana celular está unida a duas paredes 

externas rígidas: o exosporo (constituída por uma matriz proteinácea, densa e 

granulofibrosa, com uma superfície externa lisa) e o endosporo (constituída por alfa- 

-quitina e proteínas). A espessura do endosporo é constante, excepto no ápex onde é 

consideravelmente mais fina. No interior da membrana está o esporoplasma, o material 

infeccioso do esporo, um núcleo e ribossomas (Keeling e Fast, 2002). 
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Figura 2. Esporo de Encephalitozoon cuniculi (adaptado de Keeling e Fast, 2002). 

 

No esporo, existem três estruturas principais relacionadas com a infecção:  

 Polaroplasto – constituído por uma série de membranas, que na zona anterior 

formam o polaroplasto lamelar, e na posterior, o polaroplasto vesicular; 

 Filamento ou tubo polar – formado por uma membrana e camadas de 

glicoproteínas. Unido ao ápex do esporo pelo disco de ancoragem, a partir do 

qual se estende para a zona anterior do esporo. Um terço a metade do tubo 

polar é linear, enquanto o restante está disposto de forma helicoidal rodeando 

os outros constituintes do esporoplasma; 

 Vacúolo posterior – local onde termina o tubo polar (Keeling e Fast, 2002). 

 

2.2. Ciclo de Vida 

O ciclo de vida, simples e directo (Cali e Takvorian, 1999; Wasson e Peper, 2000), 

tem uma duração de 3 a 5 semanas (Jordan et al., 2006a) (Figura 3). Os hospedeiros são 

infectados através da ingestão ou inalação de esporos (transmissão horizontal), ou por 

transmissão placentária (transmissão vertical) (Wasson e Peper, 2000; Didier et al., 

2004; Mathis et al., 2005). 
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Figura 3. Ciclo de vida de Encephalitozoon cuniculi (Adaptado de Jordan et al., 2006). 

 

O local de infecção primário depende do modo de transmissão, sendo normalmente 

o epitélio intestinal, a partir do qual se dissemina para outras partes do organismo (Dunn 

et al., 2001; Jordan et al., 2006a). 

O ciclo de vida inclui um estádio proliferativo de merogonia (divisão celular), 

seguido da esporogonia, na qual ocorre a diferenciação e maturação (Didier, 2005). O 

esporo penetra na célula hospedeira através do tubo polar (Mathis et al., 2005), o 

protoplasma dilata e o disco de ancoragem estabiliza o tubo. O tubo polar é invertido 

aquando da extrusão, e membranas do protoplasto ligam-se ao tubo para aumentar o seu 

comprimento. O vacúolo posterior dilata e força o esporoplasma e o núcleo através do 

tubo polar (Jordan et al., 2006a). 

No interior da célula hospedeira, a extremidade do tubo polar envolve o 

esporoplasma de modo a formar a membrana externa do parasita (Jordan et al., 2006a). 

No vacúolo parasitóforo, delimitado pela membrana celular da célula hospedeira, o 

esporoplasma, por divisão binária, origina merontes, sendo esta a fase proliferativa 



12 

 

principal (Wasson e Peper, 2000). Os merontes podem sofrer várias divisões antes da 

sua transformação em esporontes (Jordan et al., 2006a). Nesta fase, existe uma grande 

dependência dos organelos e metabolitos da célula hospedeira, uma vez que os parasitas 

não possuem os genes que codificam diversas vias de síntese (Dunn et al., 2001; 

Méténier et al., 2001). Os esporontes transformam-se em esporoblastos imediatamente 

ou após uma divisão e é neste estádio que é sintetizado o tubo polar e as organelas 

necessárias para o esporo maduro (Wasson e Peper, 2000). Quando a célula hospedeira 

está repleta de esporos maduros, ruptura-se e estes são libertados (Didier et al., 2004; 

Jordan et al., 2006a). 

Após a libertação dos esporos, estes são eliminados com as fezes ou, mais 

frequentemente, disseminam-se pelo organismo hospedeiro atingindo outros locais 

(Didier et al., 2004). Este processo ocorre por extensão directa para as células mais 

próximas (Wasson e Peper, 2000) e/ou através da corrente sanguínea, a qual é alcançada 

pelo tecido linfóide associado ao tracto gastrointestinal (Mathis et al., 2005). Através da 

corrente sanguínea o parasita dissemina-se, inicialmente, até órgãos com maior fluxo 

sanguíneo, como o cérebro, pulmões, rins e fígado (Percy et al., 2001), na forma de 

esporos livres ou no interior de monócitos (Herich et al., 2006). Quando ocorre 

transmissão transplacentária os esporos podem alcançar a cápsula anterior do cristalino 

(Csokai et al., 2009). 

A excreção de E. cuniculi ocorre através da urina e das fezes (Okewole, 2008; 

Csokai et al., 2009), tendo início cerca do 35º dia pós-infecção e continuando, de forma 

intermitente (Mathis et al., 2005; Okewole, 2008) por dois a três meses (Jordan et al., 

2006a). Os esporos são ovais, de pequenas dimensões (Didier et al., 2004; Didier, 2005) 

e resistentes aos factores ambientais (Jordan et al., 2006a), podendo manter-se viáveis 

por uma semana a 4ºC e até seis semanas a 22ºC (Percy et al., 2001).  

A transmissão vertical ou transplacentária foi descrita em carnívoros (incluindo cão 

e raposa) e, ocasionalmente em cavalos, coelhos e roedores (Patterson-Kane et al., 

2003; Mathis et al., 2005). Foram também descritas infecções naturais no coelho, rato, 

ratazana, musaranho, cobaio, hamster, cabra, ovelha, porco, cavalo, cão, raposas 

selvagem e de cativeiro, gato e em vários carnívoros exóticos e primatas (Wasson e 

Peper, 2000). Em animais de laboratório já se estabeleceu infecção pelas vias 
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intraperitoneal, intravenosa, intra-rectal, intratraqueal e intracerebral (Didier et al., 

2004). 

Em infecções experimentais observou-se que os anticorpos se desenvolvem aos 21 

dias pós-inoculação e que os esporos são eliminados na urina por, aproximadamente, 63 

dias (Wasson e Peper, 2000). Nos coelhos, os anticorpos maternais anti-E. cuniculi 

passam para a descendência e persistem até às quatro semanas de idade (Harkness et al., 

1995; Mathis et al., 2005). Das quatro às oito semanas de idade os coelhos são 

seronegativos (Dipineto et al., 2008; Santaniello et al., 2009) e, às dez semanas, inicia- 

-se a produção de anticorpos nos coelhos infectados in utero (Harcourt-Brow e 

Holloway, 2003). 
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3. Técnicas de diagnóstico 

 

3.1. Diagnóstico epidemiológico 

A prevalência da infecção por E. cuniculi é superior nos coelhos adultos (Dipineto et 

al., 2008), embora a sintomatologia seja, normalmente, mais grave em animais com 

menos de seis semanas (Jordan et al., 2006a), podendo mesmo ocorrer morte súbita 

(Santaniello et al., 2009). Não existe predisposição sexual (Mathis et al., 2005; 

Okewole, 2008). As infecções crónicas latentes são as mais comuns, sendo que um 

título positivo de anticorpos indica infecção mas não patologia clinicamente aguda 

(Csokai et al., 2009). 

 

3.2. Diagnóstico clínico 

O diagnóstico definitivo de E. cuniculi no animal vivo é muitas vezes difícil, uma 

vez que a maioria dos animais apresentam infecções crónicas e subclínicas (Harkness et 

al., 1995), sendo necessário um exame histopatológico e a demonstração do parasita 

(Künzel et al., 2008). O diagnóstico é conseguido através da combinação dos exames 

clínicos neurológico e oftalmológico, determinações serológicas e exclusão de outras 

causas através do diagnóstico diferencial (Harcourt-Brown, 2004; Keeble, 2006; Künzel 

et al., 2008). 

 

3.3. Diagnóstico laboratorial 

O esporo representa o ponto fundamental da estratégia de infecção de E. cuniculi, do 

seu ciclo de vida e de diagnóstico desta parasitose. É o único estádio do ciclo de vida 

facilmente identificável (Keeling e Fast, 2002). 

 

3.3.1. Microscopia óptica 

A observação de amostras de tecidos ou secreções é útil no diagnóstico. Podem 

observar-se esporos em biópsias renais a partir das cinco semanas após a produção de 

anticorpos. Em caso de uveíte, os esporos podem ser identificados em material 

liquidificado do córtex do cristalino (Jordan et al., 2006a). 
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As colorações permitem a identificação de esporos, no entanto, permitem apenas a 

identificação do género, mas não da espécie (Wasson e Peper, 2000; Mathis et al., 

2005). Existe também a desvantagem de os esporos poderem ser confundidos com 

bactérias (Jordan et al., 2006a). 

O método de coloração mais sensível, mas não específico (os esporos podem ser 

confundidos com bactérias), para Microsporidia é “Calcofluor white M2R” (CW-M2R), 

uma coloração quimiofluorescente que pode ser utilizada em amostras de urina ou fezes 

(Jordan et al., 2006a).  

A coloração “acid fast trichome” (AFT) também pode ser utilizada para a 

identificação de esporos em sedimento de urina (Melillo, 2007) ou em histopatologia, 

em amostras de rim ou cérebro (Csokai et al., 2008). Os esporos surgem cor-de-rosa 

brilhante e, frequentemente, observa-se o vacúolo posterior e uma risca diagonal cor-de-

-rosa (Didier et al., 1995). 

A coloração de Ziehl-Neelsen pode ser utilizada em amostras de rim e cérebro, 

sendo ligeiramente mais sensível que a AFT (Csokai et al., 2008). 

 

3.3.2. Microscopia electrónica 

O seu uso não é prático na maioria das instalações veterinárias, mas permite a 

diferenciação entre as quatro espécies de Microsporidia que mais comummente 

infectam animais e humanos: E. cuniculi, E. intestinalis, E. hellem e Enterocytozoon 

bieneusi (Jordan et al., 2006a). 

 

3.3.3. Serologia 

É o método mais comum de diagnóstico (Melillo, 2007) e é o método mais fiável 

para a exclusão da infecção por E. cuniculi, uma vez que, num animal que apresente 

sinais clínicos compatíveis com encefalitozoonose, um título de anticorpos anti-E. 

cuniculi negativo é suficiente para excluir E. cuniculi como o agente etiológico da 

patologia em curso (Csokai et al., 2008). 

O método preferencial é a IFI (imunofluorescência indirecta), sendo considerados 

positivos, segundo estudos mais recentes, títulos iguais ou superiores a 40 (Suter et al., 
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2001). Deve-se ter em atenção que em coelhos com infecção aguda não existe  

 

Figura 4. Esporos de E. cuniculi detectados por IFI (adaptado de Tosoni et al., 2002). 

correlação entre o título de anticorpos e a quantidade de esporos excretados ou a 

severidade das lesões encontradas na necrópsia (Harcourt-Brown, 2004). Os anticorpos 

são detectáveis a partir das quatro semanas pós-infecção (Valencakova et al., 2008), 

com um pico próximo das nove semanas (Jordan et al., 2006a). Isto ocorre, pelo menos, 

duas semanas antes de os esporos serem visíveis nas células, e quatro semanas antes de 

ocorrerem alterações histopatológicas visíveis no rim ou dos esporos serem excretados 

na urina (Harcourt-Brown e Holloway, 2003). À medida que a infecção se torna crónica 

o título de anticorpos baixa e as alterações histopatológicas tornam-se mais evidentes 

(Csokai et al., 2008). No entanto, devido à existência de numerosos animais com um 

título de anticorpos elevado que não exibem sintomatologia, a titulação não deve ser 

utilizada como único método de diagnóstico (Csokai et al., 2008). A presença de 

anticorpos circulantes não tem valor diagnóstico absoluto, apenas confirma a exposição 

a E. cuniculi. Coelhos seropositivos podem ter uma infecção activa ou latente, ou ter 

uma resposta imunitária instalada sem continuarem infectados (Harcourt-Brown, 2004; 

Dipineto et al., 2008). Além disto, não existe uma diferença significativa entre o título 

de anticorpos em animais com e sem sintomatologia (Csokai et al., 2008). 

O ensaio imuno-enzimático (“enzyme-linked immunosorbent assay” – ELISA) ou 

imuno-ensaio de carbono (“carbon imunoassay” – CIA) também podem ser utilizados, e 

ambos são igualmente sensíveis e específicos (Dipineto et al., 2008). 
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A aglutinação directa é um teste eficaz para a detecção de anticorpos de E. cuniculi 

em ratos e coelhos, com uma sensibilidade de 86% e especificidade de 98%. Pode 

existir reacção cruzada com E. intestinalis. Não são necessários reagentes específicos, 

mas necessita de um grande número de esporos da cultura de tecidos (Jordan et al., 

2006b). 

 

3.3.4. Técnicas moleculares 

A reacção em cadeia da polimerase (“polymerase chain reaction” – PCR) ainda não 

está suficientemente avaliada para a detecção de ADN de E. cuniculi em coelhos 

(Künzel et al., 2008). Segundo estudos de Csokai et al. (2008), é uma técnica 

suficientemente sensível para a detecção de E. cuniculi em material emulsificado ou 

liquidificado do cristalino, talvez devido à elevada concentração de esporos neste local. 

Para os restantes tecidos, a técnica de PCR-“nested” tem uma sensibilidade superior à 

técnica convencional, sendo o cérebro o local mais indicado para a colheita de material, 

seguido do rim (Csokai et al., 2008). Esta técnica pode também ser realizada a partir de 

amostras de fezes ou urina (Jordan et al., 2006a). A espécie e subespécie podem ser 

identificadas por análise dos produtos do PCR com outras técnicas moleculares, como 

por exemplo o polimorfismo do comprimento de fragmentos de restrição de ADN 

(“restriction fragment length polymorphism” – RFLP), polimorfismo de conformação 

de cadeia simples (“single strand conformation polymorphism” – SSCP) (Wasson e 

Peper, 2000; Mathis et al., 2005). Já existem “primers” específicos para E. cuniculi, E. 

hellem e E. intestinalis, mas só se encontram disponíveis em laboratórios de 

investigação (Jordan et al., 2006a). 

 

3.4. Diagnóstico post-mortem e histopatologia 

No exame post-mortem podem ser observadas lesões em vários órgãos, mas 

principalmente no cérebro, rim e olho. Estes são também os locais preferenciais para 

recolha de material para exame histopatológico (Wasson e Peper, 2000; Csokai et al., 

2009). 

Pensa-se que os esporos permanecem mais tempo no cérebro, especialmente em 

infecções crónicas, uma vez que nestas os esporos nem sempre são demonstrados nos 
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rins e são-no no cérebro. No entanto, admite-se que os rins são afectados antes do 

cérebro, uma vez que quando existem lesões nos dois órgãos as dos rins são 

normalmente mais graves. Além disto, em infecções agudas geralmente existem lesões 

renais mas não lesões cerebrais (Csokai et al., 2009). 

 

3.4.1. Sistema nervoso 

Alterações histopatológicas só são observáveis quatro semanas após a 

seroconversão ou aproximadamente oito semanas após a infecção (Valencakova et al., 

2008). O exame histológico do tecido cerebral normalmente revela meningoencefalite 

com envolvimento perivascular e granulomas focais formados por células gliais e 

linfócitos (Gentz e Carpenter, 1997; Csokai et al., 2009). Em alguns casos observa-se 

mineralização multifocal. 

 

3.4.2. Sistema renal 

Ao exame macroscópico é frequente encontrar os rins atrofiados, fibróticos e 

pálidos, com pequenas depressões na superfície renal e manchas irregulares branco- 

-acizentadas (Harkness et al., 1995; Harcourt-Brown, 2004). Em casos agudos podem 

encontrar-se aumentados e com manchas esbranquiçadas (Harkness et al., 1995). 

No exame histológico observa-se nefrite intersticial (Jones, 1983; Jordan et al., 

2006a; Reusch, 2006) granulomatosa com infiltrado de macrófagos (Csokai et al., 

2009). Em infecções crónicas as lesões mais frequentes são focos irregulares e 

deprimidos no córtex renal (Wasson e Peper, 2000). 

 

3.4.3. Olho 

Ao exame macroscópico pode observar-se uma massa branca na câmara anterior do 

olho, resultante da ruptura do cristalino (Donnelly, 2003; Wagner et al., 2007). No 

exame histológico pode observar-se reacção inflamatória centrada no local de ruptura 

do cristalino e uma uveíte granulomatosa local (Harcourt-Brown, 2004; Jordan et al., 

2006). 
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4. Sinais clínicos 

 

Na fase aguda de infecção, que tem a duração de cerca de trinta dias, os esporos 

disseminam-se por diferentes órgãos: coração, pulmões, fígado e baço (Wasson e Peper, 

2000). Esta fase é normalmente assintomática e as lesões limitadas (Harcourt-Brown, 

2004). Na fase crónica (noventa dias pós infecção) o parasita localiza-se no cérebro, rins 

e olho (Jordan et al., 2006a). Pode-se assumir que a relação entre o parasita e o 

hospedeiro é, normalmente, de equilíbrio (Jordan et al., 2006a; Csokai et al., 2009), 

uma vez que o parasita pode permanecer por um longo período de tempo nestes locais 

sem causar qualquer tipo de sintomatologia. No entanto, a replicação do parasita leva à 

ruptura das células hospedeiras, libertação de esporos e inflamação (Csokai et al., 

2009). Quando esta libertação ocorre em grande escala desenvolvem-se sinais clínicos 

em alguns hospedeiros que não conseguem controlar a infecção, enquanto outros 

conseguem ultrapassar este estádio sem revelar sinais clínicos (Jordan et al., 2006a; 

Csokai et al., 2009). 

A sintomatologia pode ser dividida em três categorias: nervosa, renal ou ocular 

(Santaniello et al., 2009), que podem ocorrer separadamente ou em diferentes 

combinações (Harcourt-Brown, 2004). A maioria dos coelhos demonstra sinais clínicos 

pouco específicos uma vez que a apresentação desta patologia é, normalmente, 

subclínica. Deste modo, pode facilmente passar despercebida se o animal está contido 

numa jaula ou se o proprietário não é um observador atento (Harcourt-Brown, 2004). 

 

4.1. Patologia neurológica 

A sintomatologia neurológica é a mais comum (Harcourt-Brown, 2004) e resulta de 

alterações, mais frequentemente, no cérebro e no tronco encefálico mas também o 

cerebelo (Csokai et al., 2009). Desenvolve-se meningoencefalite granulomatosa (Jordan 

et al., 2006a). O início da sintomatologia pode ser agudo e severo (Harcourt-Brown, 

2004), podendo, inclusive, causar morte súbita. (Harcourt-Brown e Holloway, 2003). 

A encefalitozoonose parece ser a causa mais frequente de síndrome vestibular em 

coelhos (Harcourt-Brown, 2004). Neste caso, a sintomatologia mais comum é a 

inclinação da cabeça (“head tilt”) (Figura 5), torneio, ataxia e nistagmo (Wasson e 

Peper, 2000; Künzel et al., 2008). Outros sinais neurológicos comuns são a fraqueza e 
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paresia dos membros posteriores (Okewole, 2008; Csokai et al., 2009), com perda de 

reflexos posturais e com reflexos espinais lentos (Harcourt-Brown, 2004; Jordan et al., 

2006a). Podem ocorrer tremores e convulsões devido à inflamação resultante da ruptura 

de células cerebrais (Künzel et al., 2008). As convulsões normalmente ocorrem 

subitamente e os animais podem ficar cegos ou comatosos ou, então, recuperar 

completamente (Jordan et al., 2006a). As convulsões podem também resultar de 

alterações na circulação, por mineralização da artéria aorta, devido a insuficiência renal 

crónica (Harcourt-Brown, 2004). 

 

Figura 5. Coelho com inclinação da cabeça, um sinal clínico comum de 

encefalitozoonose (adaptado de http://www.dierenkliniekwilhelminapark.nl/). 

Em infecções crónicas pode estar presente uma atitude contemplativa (“stargazing”), 

perda de equilíbrio, agressividade e perda de audição ou visão (Jordan et al., 2006a). As 

lesões do sistema nervoso central podem causar incontinência urinária (Paul-Murphy, 

1997). 

 

4.2. Patologia renal 

A infecção por E. cuniculi é a causa mais comum de falência renal em coelhos 

(Reusch, 2006; Melillo, 2007).  

Pode manifestar-se por perda de peso (Harcourt-Brown, 2004), letargia, anorexia 

(Künzel et al., 2008), poliúria, polidipsia e, também por incontinência urinária, embora 

http://www.dierenkliniekwilhelminapark.nl/
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ainda não seja claro se isto se deve a danos cerebrais ou renais (Jordan et al., 2006a; 

Keeble, 2006). No caso de insuficiência renal crónica a sintomatologia é não específica, 

incluindo apatia, anorexia (Csokai et al., 2009) ou, como já referido, convulsões.  

A bioquímica sérica pode demonstrar uma ligeira elevação da ureia sanguínea 

(“blood urea nitrogen” – BUN) e da creatinina (Jordan et al., 2006a). 

 

4.3. Patologia ocular 

As manifestações oculares de encefalitozoonose são frequentes quando ocorre 

transmissão transplacentária (Jordan et al., 2006a). Pensa-se que os esporos infectam o 

cristalino durante o desenvolvimento in utero, enquanto a sua cápsula é fina ou ausente 

(Harcourt-Brown, 2004). A cápsula anterior do cristalino ruptura-se dando origem a 

uma uveíte granulomatosa zonal com inflamação próxima ao ponto de descontinuidade 

(Jordan et al., 2006a; Harcourt-Brown, 2004). Geralmente, a afecção é unilateral 

(Künzel et al., 2008) e surge como uma massa branca na câmara anterior do olho 

(Figura 6) (Kirschener, 1997; Donnelly, 2003). Se a inflamação for grave pode causar 

cegueira (Jordan et al., 2006a). 

 

Figura 6. Massa branca na câmara anterior do olho. Lesão ocular compatível com 

infecção por E. cuniculi (fotografia gentilmente cedida pelo Dr. Andreu Riera). 

 

Outras manifestações oculares são as cataratas, que, em coelhos, são diagnosticadas 

geralmente associadas a infecção por E. cuniculi (Wagner et al., 2007). Desenvolvem-se 

devido a alterações das fibras do cristalino, mas normalmente sem perda de visão 

(Okewole, 2008; Csokai et al., 2009). 
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5. Diagnóstico diferencial 

 

5.1. Sinais neurológicos 

O diagnóstico diferencial inclui as infecções pelo protozoário Toxoplasma gondii, 

pelo nemátode Baylisascaris procyonis, na América do Norte (Harkness et al., 1995; 

Harcourt-Brown, 2004), e pela bactéria Listeria monocytogenes (Wasson e Peper, 2000; 

Csokai et al., 2009). Os métodos serológicos podem ser usados para detectar T. gondii 

ou L. monocytogenes. O diagnóstico post-mortem de T. gondii e B. procyonis pode ser 

realizado por exame histológico de tecido cerebral. 

O principal agente infeccioso a considerar no diagnóstico diferencial é a bactéria 

Pasteurella multocida. É mais comum em coelhos criados intensivamente (Harcourt- 

-Brown, 2004) e a sintomatologia pode assemelhar-se à provocada por E. cuniculi. A 

primeira causa síndrome vestibular periférico e a segunda síndrome vestibular central, 

apesar de a infecção por P. multocida poder causar uma síndrome vestibular central se 

existirem abcessos ao longo do tracto vestibular (Harcourt-Brown, 2004; Jordan et al., 

2006a). A infecção por P. multocida causa sinais de patologia de sistema respiratório 

superior e pneumonia que estão ausente na infecção por E. cuniculi (Jordan et al., 

2006a). A hematologia pode ser útil na diferenciação uma vez que em infecções por E. 

cuniculi normalmente não se observam alterações e nas por P. multocida existe 

neutrofilia com desvio à esquerda (Harcourt-Brown, 2004; Jordan et al., 2006a). Na 

radiografia das bolhas timpânicas podem observar-se alterações em otites médias 

crónicas causadas por P. multocida (Harcourt-Brown, 2004). 

No caso de paresia dos membros posteriores e ataxia, o diagnóstico diferencial deve 

incluir situações de patologia espinal, comuns em coelhos, devido à sua predisposição a 

fracturas espinhais e subluxações. A espondilose, a dor da articulação coxofemoral e 

patologia degenerativa discal devem também ser consideradas no diagnóstico 

diferencial (Harcourt-Brown, 2004). A ataxia também pode ser uma manifestação de 

patologia cardíaca, hepática ou renal (Harcourt-Brown, 2004). 

Outros entidades a ter em conta são a otite média ou interna (Csokai et al., 2009) ou 

a deficiência em vitamina E e/ou selénio (Suter et al., 2001). 
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5.2. Incontinência urinária 

O diagnóstico diferencial para esta manifestação de encefalitozoonose inclui 

infecção do tracto urinário, urolitíase, incapacidade de elevar os membros posteriores 

devido a dor na articulação coxofemoral, patologia espinal, obesidade e artrite (Hillyer, 

1997; Harcourt-Brown, 2004; Keeble, 2006). 
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6. Tratamento 

 

O tratamento não tem apenas o objectivo de eliminar o parasita, mas também de 

controlar a resposta inflamatória que este provoca, já que a eliminação do parasita, por 

si só, não reverte as alterações crónicas que possam já ter ocorrido (Harcourt-Brown, 

2004). Assim, o tratamento tem três objectivos: eliminar o parasita, suprimir a resposta 

inflamatória e controlar os sinais clínicos resultantes da infecção (Keeble, 2006). Pode 

ocorrer uma melhoria espontânea, sem tratamento (Harcourt-Brown e Holloway, 2003). 

Os casos de sintomatologia nervosa e renal grave podem não responder favoravelmente 

ao tratamento (Valencakova et al., 2008). 

No caso de síndrome vestibular deve-se implementar imediatamente terapia 

antimicrobiana, uma vez que o principal diagnóstico diferencial é a infecção por P. 

multocida (Valencakova et al., 2008). Podem utilizar-se antimicrobianos de largo 

espectro como trimetropim-sulfadiazina (15-30 mg/kg, PO, BID) ou enrofloxacina (10 

mg/kg PO, BID), por 7 a 10 dias (Keeble, 2006). 

O tratamento com albendazol (15 mg/kg PO q24h) pode reduzir a sintomatologia e 

cessar a eliminação de esporos na urina (Jordan et al., 2006a). Não deve ser utilizado 

em fêmeas gestantes devido aos seus efeitos teratogénicos (Suter et al., 2001). 

Já foi demonstrado que o fenbendazol previne e trata a infecção (Suter et al., 2001; 

Jordan et al., 2006a), quando administrado na dose de 20mg/kg/dia, durante 28 dias 

(Künzel et al., 2008). Este tratamento pode ser repetido a cada seis meses, ou a 

intervalos menores, se a sintomatologia reaparecer ou a condição do coelho se deteriorar 

(Harcourt-Brown, 2004). Tem a desvantagem de apresentar uma absorção menor que o 

albendazol quando administrado por via oral (Harcourt-Brown, 2004). 

Em casos leves ou agudos pode-se fazer o tratamento com corticosteróides de curta 

duração para controlar a infecção, como dexametasona na dose de 0,1-0,2 mg/kg SC, 

q48h (Harcourt-Brown e Holloway, 2003; Williams, 2006), mas estes são mais eficazes 

no tratamento de uveíte (Jordan et al., 2006a). Além disto, a administração de 

corticosteróides pode conduzir a um aumento da carga parasitária pelo seu efeito 

imunodepressor (Jordan et al., 2006a). A utilizar a longo prazo, deve optar-se por doses 

anti-inflamatórias e não imunodepressoras (Harcourt-Brown, 2004). Pode-se considerar 
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a utilização de outros agentes anti-inflamatórios como flunixina-meglumina ou 

inibidores COX-2 (Harcourt-Brown, 2004). 

Em caso sintomatologia neurológica aguda podem ser úteis benzodiazepinas, como 

o diazepam (0,5mg/kg, SC ou IV) ou o midazolam (0,5-2mg/kg, SC ou IV) (Harcourt- 

-Brown, 2004; Keeble, 2006). 

No caso de IRC, o tratamento é sintomático, sendo essencial assegurar uma ingestão 

adequada de água e, se necessário, recorrer a fluidoterapia (Reusch, 2006; Künzel et al., 

2008). É aconselhável uma dieta com baixo teor de cálcio para diminuir o risco e 

mineralização dos tecidos, uma vez que a eliminação de iões deste elemento pelo rim 

está comprometida (Harcourt-Brown, 2004).  

Em caso de uveíte o tratamento ideal consiste na emulsificação do cristalino, para a 

sua remoção ou a enucleação do olho afectado (Williams, 2006). A emulsificação é um 

procedimento difícil, mas sem tratamento o olho geralmente atrofia e impõe-se a 

enucleação (Donnelly, 2003; Künzel et al., 2008). Em casos pouco severos podem 

utilizar-se corticosteróides tópicos em combinação com fármacos anti-protozoários. 

Segundo Suter et al. (2001) a combinação de fenbendazol (20mg/kg/dia), por via oral, 

com prednisolona a 1% tópica durante oito semanas resolve a uveíte. No entanto, 

segundo Donnelly (2003), mesmo com o tratamento tópico, a uveíte conduz, 

invariavelmente, à atrofia do olho, podendo haver excepções apenas quando o 

tratamento é iniciado numa fase muito precoce da patologia. 
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7. Profilaxia 

 

Devido à elevada percentagem de coelhos saudáveis seropositivos a E. cuniculi é 

aconselhável realizar rastreios serológicos nas populações (Harkness et al., 1995; 

Dipineto et al., 2008) e devem ser implementadas medidas de controlo eficazes, como 

altos padrões de higiene, procedendo à limpeza das jaulas com a maior frequência 

possível e evitando o contacto da urina com a água de bebida (Boucher, 1996; 

Santaniello et al., 2009). A eliminação de coelhos seropositivos continua a ser o melhor 

modo de evitar a disseminação do agente e de prevenir esta patologia (Keeble, 2006). 

Em coelhos de estimação, deve-se ter especial cuidado, uma vez que é uma infecção 

com potencial zoonótico (Dipineto et al., 2008). 

O fenol a 2% ou formol a 10% tornam os esporos não infectantes e previnem a 

transmissão (Okewole, 2008). O etanol a 70%, aplicado por 30 segundos, inactiva os 

esporos (Jordan et al., 2005). 

O hipoclorito de sódio é um desinfectante eficaz contra esporos de E. cuniculi 

(Jordan et al., 2006). Segundo Jordan et al. (2006a) uma exposição a hipoclorito de 

sódio a 1% durante 30 segundos inactiva os esporos, sendo um modo eficaz para a 

limpeza de jaulas ou outras superfícies possivelmente contaminadas. 
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III. Material e Métodos 

 

1. Animais e amostras 

Durante o estágio foram observados 35 coelhos. Destes, 21 não apresentavam 

qualquer sintomatologia compatível com encefalitozoonose e 14 apresentavam 

sintomatologia compatível. Esta incluía sintomatologia neurológica, renal ou 

oftalmológica. 

Realizou-se a anamnese e um exame do estado geral. Nos animais com 

sintomatologia compatível com encefalitozoonose, sempre que possível, foi seguido o 

seguinte procedimento: 

 Recolha de sangue pela veia marginal da orelha ou veia safena, para realização 

de hemograma e perfil bioquímico; 

 Recolha de urina para urianálise; 

 Recolha de fezes para exame coprológico; 

 Realização de radiografia de corpo inteiro, nas projecções laterolateral e 

dorsoventral, e radiografia das bolhas timpânicas, na projecção dorsoventral; 

 Exame neurológico em animais com sintomatologia nervosa. 

Se através da análise dos resultados destas provas a encefalitozoonose não fosse 

descartada, procedia-se à colheita de sangue para determinação do título de anticorpos 

contra E. cuniculi. 

 

2. Colheita e envio de material para laboratório 

As colheitas de sangue foram realizadas nos locais referidos anteriormente, após 

tosquia (quando necessária) e desinfecção da zona. Foram utilizadas agulhas (25 Gauge) 

e seringas estéreis. 

Para avaliação do perfil bioquímico sérico o sangue foi recolhido para um tubo de 

plástico com anticoagulante (EDTA). No caso do hemograma, o sangue foi recolhido 

um tubo de plástico sem anticoagulante (heparina de lítio).  

Para a determinação do título de anticorpos, a colheita de sangue foi realizada nas 

veias referidas anteriormente, para um tubo de plástico sem anticoagulante. O tubo foi 
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deixado à temperatura ambiente até se formar um coágulo, procedendo-se depois à 

recolha do soro. As amostras de soro foram mantidas em ambiente refrigerado (4ºC) até 

serem enviadas para o laboratório de referência (Dr. Echevarne, Barcelona), para a 

determinação do título de anticorpos. O laboratório em questão utiliza a técnica de IFI 

para esta determinação. 
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IV. Resultados 

 

Nos 14 casos com sinais clínicos compatíveis com encefalitozoonose, apenas em 

quatro se formulou um diagnóstico desta patologia, através de um quadro clínico 

suspeito associado a um título positivo de anticorpos específicos (IFI). Nos restantes, ou 

porque os animais demonstraram melhoria clínica e os proprietários não desejaram 

avançar para um diagnóstico mais exacto, ou porque, apesar de não existir melhoria 

clínica, os proprietários não desejaram realizar a determinação do título de anticorpos, 

não foi possível identificar a etiologia da doença em curso. O título de anticorpos é 

considerado positivo quando igual ou superior a 40, mas não existe correlação com a 

gravidade das lesões (Harcourt-Brown, 2004; Künzel et al., 2008; Csokai et al., 2008). 

Num dos casos em que não se confirmou a infecção por E. cuniculi observou-se 

uveíte granulomatosa que era compatível com esta parasitose, mas os proprietários não 

desejaram suportar a determinação de anticorpos.  

Em seguida apresenta-se a descrição dos casos clínicos em que se determinou que a 

patologia era devida a infecção por E. cuniculi. 

 

Caso nº1  

Leporídeo, macho, com 1 ano de idade, foi apresentado à consulta com apatia, 

anorexia e incontinência urinária. A anorexia, apesar de já existir há alguns dias, tinha- 

-se agravado nos dois dias anteriores à consulta. O exame do estado geral não revelou 

outras manifestações consideradas anormais. 

O coelho foi internado e procedeu-se à recolha de sangue, para realização de 

hemograma e painel bioquímico sérico, e de urina para análise. Realizaram-se também 

radiografias de corpo inteiro nas projecções laterolateral e dorsoventral.  

As alterações detectadas no hemograma foram: 

 Diminuição do hematócrito (31%) (valores normais: 33-50%); 

 Diminuição do número de glóbulos vermelhos (4,2×10
6
 células/µl) (valores 

normais: 5,1-7,6×10
6
 células/µl); 

 Diminuição da concentração de hemoglobina (8,2 g/dl) (valores normais: 

10-15 g/dl). 
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O painel bioquímico sérico apresentava as seguintes alterações: 

 Aumento do BUN (58 mg/dl) (valores normais: 20-45 mg/dl); 

 Aumento da glucose (237 mg/dl) (valores normais: 99-148 mg/dl); 

 Aumento da ALT (alanina aminotransferase) (84 UI/l) (valores normais: 

27,4-72,2 UI/l); 

 Aumento da GGT (gama-glutamil transferase) (15 UI/l) (valores normais: 

0-5 UI/l). 

A urianálise revelou proteinúria.  

A radiografia não revelou qualquer alteração. 

Após a recolha de sangue, procedeu-se à colocação de um cateter para iniciar 

fluidoterapia com solução de Lactato de Ringer (LR).  

Os exames realizados revelam anemia, lesão renal e lesão hepática, e hiperglicemia. 

A última pode ser atribuída ao stresse resultante da manipulação do animal para os 

diversos procedimentos realizados. 

A proteinúria poderia ser considerada fisiológica, uma vez que coelhos jovens e 

saudáveis podem ter uma pequena quantidade de albumina na urina e, além disto, 

também poderia ser devida ao stresse. Mas a proteinúria associada à alteração observada 

no valor do BUN é compatível com alterações a nível da função ou perfusão renal. A 

lesão renal pode também explicar a anemia observada. 

A alteração das enzimas hepáticas pode dever-se à anorexia, que pode causar lipidose 

hepática se tiver uma duração igual ou superior a 48 horas. 

 

Figura 7. Panacur
®

 (fenbendazol) 
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O coelho continuou a receber fluidoterapia com LR, a 3ml/kg/h, e instaurou-se a 

alimentação forçada, de 2 em 2 horas, com uma papa de legumes (Sopinha de Legumes 

Verdes, Nestlé). 

A determinação do título de anticorpos anti-E. cuniculi revelou um título de 80 

(positivo).  

Uma vez que o título de anticorpos, juntamente com o resultado das análise clínicas, 

permitem um diagnóstico presuntivo de encefalitozoonose, foi adicionado ao tratamento 

já instaurado, o tratamento para esta patologia, que consistiu em: 

 Fenbendazol (Panacur
®
 10%) (Figura 7), na dose de 20 mg/kg/dia, PO;   

 Meloxicam (Metacam
®
 Inj 10 ml), na dose de 0,5 mg/kg/dia, SC. 

 

Passados 4 dias o animal apresentava melhorias pouco significativas e foi enviado 

para casa a pedido dos proprietários, onde deveria continuar o tratamento com 

fenbendazol por, pelo menos, mais uma semana até à consulta de revisão. 

Na consulta de revisão, o animal não demonstrava melhoras significativas, tendo os 

proprietários optado pela eutanásia do animal. 

 

 

Caso nº2  

Leporídeo, macho, com 5 anos de idade, foi apresentado à consulta com inclinação 

da cabeça para a esquerda e ligeira anorexia. No exame do estado geral foi observado 

nistagmo horizontal, estando os restantes parâmetros, incluindo os neurológicos, 

aparentemente normais. Os sinais clínicos indicavam síndrome vestibular. 

O animal foi internado para se proceder ao diagnóstico, para o que se colheram 

amostras de sangue para realização do hemograma e perfil bioquímico sérico. 

Realizaram-se radiografias de corpo inteiro, nas projecções laterolateral e dorsoventral, 

e da cabeça, na projecção dorsoventral. 

Foi iniciada fluidoterapia com LR, a 3 ml/kg/h. Foi também iniciada terapia 

antimicrobiana com enrofloxacina (Alsir
®
 2,5%), a uma dose de 5mg/kg, BID, IM, 

assim como a alimentação forçada, de 2 em 2 horas, com uma papa de legumes 

(Sopinha de Legumes Verdes, Nestlé). 
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O exame laboratorial revelou um aumento do BUN para 48,6 mg/kg (valor normal: 

20-45 mg/dl) e da GGT para 14,75 UI/l (valores normais: 0-5 UI/l), estando os restantes 

parâmetros, assim como o hemograma, normais. Nas radiografias não foram observadas 

alterações.  

Procedeu-se à recolha de sangue para determinação do título de anticorpos contra E. 

cuniculi. O resultado foi positivo, com um título de anticorpos de 640. 

Foi, então, instaurada a terapia para a encefalitozoonose que, devido à sintomatologia 

neurológica, incluiu corticosteróides. A mesma consistiu em: 

 Fenbendazol (Panacur
®
 10%), na dose de 20 mg/kg/dia, PO; 

 Meloxicam (Metacam
®
 Inj 10 ml), na dose de 0,5 mg/kg/dia, SC; 

 Dexametasona (Dexafort
®
) (Figura 8), na dose de 0,2 mg/kg, BID, SC;  

 Ranitidina, 2 mg/kg, TID, PO.  

 

O coelho ficou internado durante uma 

semana, sujeito ao tratamento referido. No final 

da semana demonstrava melhoras 

significativas. Foi-lhe dada alta, continuando o 

tratamento com fenbendazol por mais 21 dias. 

Passado este tempo, os proprietários voltaram 

com o animal para consulta de 

acompanhamento, não demonstrando o coelho 

qualquer dos sinais clínicos iniciais.  

  

Figura 8. Dexafort
®
 (dexametasona) 

 

Caso nº3  

Leporídeo, macho, de 6 anos, foi apresentado à consulta com corrimento nasal e 

inclinação da cabeça para o lado direito. No exame do estado geral as alterações 

observadas foram um exsudado nasal unilateral, nistagmo horizontal e desidratação. 

Durante a anamnese, o proprietário referiu que tinha procedido recentemente à limpeza 

da sua casa com um novo produto de limpeza. Os sinais clínicos eram compatíveis com 

síndrome vestibular. 
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Procedeu-se à recolha de sangue para hemograma e perfil bioquímico sérico, 

radiografia da cabeça na projecção dorsoventral. Para a realização de zaragatoa da 

cavidade nasal, para cultura microbiana, foi necessária a sedação do animal, utilizando- 

-se medetomidina (Domitor
®
) na dose de 0,3 mg/kg, IM. 

Como o animal apresentava exsudado nasal, foi iniciada terapia antimicrobiana com 

enrofloxacina (Alsir
®

 2,5%), na dose de 5mg/kg, BID, IM. Devido à desidratação foi 

instaurada fluidoterapia com LR, a 3 ml/kg/h. 

As análises laboratoriais demonstraram um aumento do hematócrito (55%) (valor 

normal: 33-50%), das proteínas plasmáticas (9,1 g/dl) (valores normais: 4,7-7,1 g/dl) e 

do BUN (49,97 mg/d) (valores normais: 20-45 mg/dl). O aumento do hematócrito e das 

proteínas plasmáticas deve-se à desidratação que o animal apresentava. O aumento do 

BUN é indicativo de lesão renal. As radiografias não revelaram alterações. 

Foi recolhido sangue para determinação de anticorpos anti-E. cuniculi e o resultado 

foi um título de 160. 

A cultura de material recolhido da cavidade nasal não revelou qualquer crescimento 

bacteriano. Como o proprietário tinha referido a alteração do produto de limpeza em sua 

casa, admitiu-se que o corrimento nasal seria devido a irritação da mucosa nasal. 

Foi, então, instaurado o tratamento para a encefalitozoonose: 

 Fenbendazol (Panacur
®
 10%), na dose de 20 mg/kg/dia, PO; 

 Meloxicam (Metacam
®
 Inj 10 ml), na dose de 0,5 mg/kg/dia, SC; 

 Dexametasona (Dexafort
®
), na dose de 0,2 mg/kg, BID, SC; 

 Ranitidina, 2 mg/kg, TID, PO. 

O coelho esteve internado durante 10 dias e evidenciou melhoria dos sinais clínicos, 

tendo o corrimento nasal cessado. O proprietário foi aconselhado a deixar de usar o 

produto de limpeza em questão mantendo-se o tratamento com fenbendazol por mais 18 

dias. Passado este tempo, na consulta de acompanhamento o animal ainda apresentava 

uma ligeira inclinação da cabeça, mas quase imperceptível e continuava sem corrimento 

nasal. 
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Caso nº4  

Leporídeo, macho, com um ano de idade, foi apresentado à consulta com apatia, que 

já durava há alguns dias, e paresia, cujo início tinha sido súbito. O exame do estado não 

revelou outras manifestações consideradas anormais. 

Foram recolhidas amostras de sangue para hemograma e perfil bioquímico sérico. 

Foram também realizadas radiografias de corpo inteiro nas projecções dorsoventral e 

laterolateral, e da cabeça, na projecção dorsoventral, para determinar se existia alguma 

alteração a nível do esqueleto axial. 

Nenhum dos exames realizados revelou qualquer alteração. 

Foi determinado o título de anticorpos anti-E. cuniculi, sendo o resultado de 160. 

Iniciou-se a terapia, que consistiu em: 

 Fluidoterapia com LR, a 3 ml/kg/h IV; 

 Fenbendazol (Panacur
®
 10%), na dose de 20 mg/kg/dia, PO; 

 Meloxicam (Metacam
®
 Inj 10 ml), na dose de 0,5 mg/kg/dia, SC; 

 Dexametasona (Dexafort
®
), na dose de 0,2 mg/kg, BID, SC; 

 Ranitidina, 2 mg/kg, TID, PO. 

Durante os três dias seguintes ao início deste tratamento o animal não demonstrou 

sinais de melhoria clínica e os proprietários optaram pela eutanásia. 
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V. Discussão 

 

O microsporídeo E. cuniculi pode afectar uma grande variedade de animais, 

incluindo o Homem, mas é encontrado principalmente em coelhos , nos quais a infecção 

por este organismo pode causar patologia grave (Harcourt-Brown, 2004; Künzel et al., 

2008). Apesar de ser conhecido, há vários anos, como causador de patologia em animais 

de laboratório, só recentemente começaram a surgir descrições de casos de 

encefalitozoonose em coelhos de estimação (Harcourt-Brown e Holloway, 2003), 

passando esta doença a ser diagnosticada com frequência relativamente crescente 

(Johny et al., 2008; Santaniello et al., 2009). Este fungo é um agente com potencial 

zoonótico, sendo importante o seu controlo, para minimizar os riscos de transmissão 

deste organismo, quer aos proprietários quer aos médicos veterinários e técnicos de 

saúde animal que poderão entrar em contacto com animais infectados (Robertson et al., 

2000; Chomel, 2008). 

Neste estágio, os sinais clínicos observados com maior frequência foram os do foro 

neurológico, presentes em três dos quatro casos. Destes, dois animais apresentavam 

síndrome vestibular com inclinação da cabeça e nistagmo horizontal, e um apresentava 

paresia. De acordo com vários estudos consultados a síndrome vestibular é, de facto, a 

apresentação mais frequente. Num estudo com 191 coelhos domésticos de Künzel et al. 

(2008), os sinais neurológicos estavam presentes em 78,3% dos casos, sendo a síndrome 

vestibular a manifestação mais frequente (90,9%), com 46,7% dos animais a 

apresentarem inclinação da cabeça e 28,3% nistagmo. Outros autores verificaram que os 

sinais neurológicos eram também os mais comuns, descrevendo frequências de 64% 

(Valencakova et al., 2008), 72% (Harcourt-Brown e Holloway, 2003), 76,2% (Dipineto 

et al., 2007) e 81% (Igarashi et al., 2008). Nestes estudos, a inclinação da cabeça foi 

também referida como um dos sinais mais comuns de síndrome vestibular: Harcourt- 

-Brown e Holloway (2003) observaram uma frequência de 91%, Dipineto et al. (2003) 

de 77,7% e Valencakova et al. (2008) de 84%. Gruber et al. (2009), num estudo 

retrospectivo com 118 coelhos, verificou que E. cuniculi era reponsável por 68,5% dos 

casos de patologia neurológica com origem inflamatória. Apesar de a paresia como um 

sinal clínico de encefalitozoonose estar referida em vários artigos sobre 
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encefalitozoonose em coelhos (Harcourt-Brown, 2004; Jordan et al., 2006; Csokai et 

al., 2009), apenas Künzel et al. (2008) refere uma frequência de 43,8% para paresia e 

paralisia em conjunto. 

No estágio, os sinais clínicos renais foram observados apenas em um dos quatro 

casos, na forma de incontinência urinária. Dipineto et al. (2007) refere uma frequência 

de patologia renal de 45,5% e Künzel et al. (2008) de 71,4%, em casos desta parasitose. 

As manifestações renais de encefalitozoonose estão descritas em diferentes artigos 

como sinais pouco específicos que incluem anorexia, apatia, perda de peso, poliúria e 

polidipsia (sinais compatíveis com insuficiência renal ) ( Harcourt-Brown e Holloway , 

2003; Künzel et al., 2008). Ainda não está esclarecido se incontinência urinária 

associada à infecção por E. cuniculi tem origem renal ou neurológica (Harcourt-Brown, 

2004; Jordan et al., 2006). Três dos quatro casos, sendo um deles o mesmo que 

apresentava insuficiência urinária e dois os que apresentavam síndrome vestibular, 

apresentaram um aumento do valor do BUN. O aumento do BUN, referido em trabalhos 

de Harcourt-Brown e Holloway (2003) e de Jordan et al. (2006), é indicativo de lesão 

renal que pode ser causada por E. cuniculi. No estágio, um dos casos apresentava 

simultaneamente apatia e anorexia, outro apenas anorexia e um terceiro apenas apatia. 

Estes sinais clínicos são não específicos mas podem ser uma manifestação de 

insuficiência renal, que pode ser causada pela infecção por E. cuniculi (Harcourt-brown, 

2004; Künzel et al., 2008). 

Nos quatro casos clínicos observados no estágio, o diagnóstico da infecção por E. 

cuniculi foi realizado associando os sinais clínicos, realização de diagnóstico diferencial 

para os mesmos sinais e um resultado positivo na titulação de anticorpos anti-E. 

cuniculi, determinado por IFI (considerados positivos títulos iguais ou superiores a 40). 

Em nenhum dos casos se realizou um exame histológico, nem se observou a presença de 

esporos em amostras de tecidos, urina ou líquido cefalorraquidiano. Assim, o 

diagnóstico alcançado não foi um diagnóstico definitivo, mas presuntivo, visto que não 

foram observadas as formas parasitárias em qualquer tipo de amostra. 

Vários autores referem a dificuldade do diagnóstico de encefalitozoonose in vivo 

(Csokai et al., 2008; Künzel et al., 2008). Segundo um estudo de Csokai et al. (2008), 

apesar de não terem encontrado diferenças significativas entre o título de anticorpos 

anti-E. cuniculi entre animais com e sem sinais clínicos, a serologia continua ser o 
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melhor indicador de encefalitozoonose no animal vivo. Não permite assegurar que o 

agente causador de patologia é E. cuniculi, mas permite a exclusão definitiva desta 

hipótese no caso de um título de anticorpos negativo. Nos casos apresentados, o método 

de diagnóstico serológico utilizado foi o IFI, realizado por um laboratório externo ao 

hospital. Jordan et al. (2006a) refere que este é o método serológico preferencial para a 

determinação do título de anticorpos, mas o mesmo autor refere, noutro artigo (Jordan et 

al., 2006b), que podem ocorrer reacções cruzadas com outras espécies do género 

Encephalitozoon, sendo, nesses casos, necessária a confirmação da espécie em causa 

por PCR. Boot et al. (2000), comparou a sensibilidade e especificidade de IFI, ELISA e 

CIA e concluiu que todos eram adequados para a monitorização da infecção por E. 

cuniculi. 

Apesar de nos casos clínicos observados não terem sido utilizadas outras técnicas de 

diagnóstico serológico ou molecular, Jordan et al. (2006b), afirma que a aglutinação 

directa é um método altamente sensível (apresenta menos reacções cruzadas quando 

comparado com o IFI), mas no entanto necessita de uma grande quantidade de esporos 

como reagente para a prova, o que pode implicar ter que se realizar uma cultura do 

material recolhido previamente à sua realização. Vários autores (Dipineto et al., 2007; 

Harcourt-Brown e Holloway, 2003; Igarashi et al., 2008) utilizam a técnica de ELISA 

para a determinação do título de anticorpos, e Dipineto et al. (2007) comparou mesmo 

esta técnica com CIA, não encontrando diferenças significativas na sua sensibilidade. 

Relativamente à PCR, tanto Csokai et al. (2008) como Künzel et al. (2008), afirmam 

que é um método muito fiável para a detecção de ADN de E. cuniculi em material 

liquidificado do cristalino, mas não é suficientemente sensível para amostras de urina ou 

líquido cefalorraquidiano. Para este tipo de amostras a PCR-“nested” é um pouco mais 

sensível (Csokai et al., 2008). 

O diagnóstico post mortem pode também ser difícil. Na necrópsia são normalmente 

encontradas lesões macroscópicas nos rins, mas nem sempre no cérebro. Além disto, 

existem animais que podem apresentar lesões sem terem demonstrado qualquer tipo de 

sinais clínicos e a gravidade das lesões não está relacionada com a gravidade dos sinais 

clínicos (Valencakova et al., 2008; Csokai et al., 2009). Segundo Csokai et al. (2008), o 

método mais sensível para o diagnóstico post mortem é o exame histológico de tecido 

cerebral e renal associado a colorações específicas, sendo a coloração de Ziehl-Neelsen 
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ligeiramente mais sensível que a AFT. Segundo Jordan et al. (2006a), a coloração mais 

sensível é a CW-M2R. 

O tratamento efectuado nos casos observados no estágio seguiu o que está descrito na 

literatura científica. O tratamento antiparasitário foi realizado com fenbendazol na dose 

de 20mg/kg/dia, PO, durante 28 dias. Suter et al. (2001) descreveu que esta dose é 

eficaz na prevenção de infecção por E. cuniculi, como também no tratamento de 

animais com sinais de encefalitozoonose, levando nestes a uma diminuição da carga 

parasitária. No passado, alguns autores utilizavam albendazol no tratamento desta 

patologia uma vez que é o fármaco utilizado em medicina humana, mas actualmente 

indicam o fenbendazol como fármaco mais adequado (Harcourt-Brown e Holloway, 

2003). 

Nos casos que apresentavam síndrome vestibular foi administrada enrofloxacina na 

dose de 5mg/kg, BID, IM. A terapia antimicrobiana deve ser iniciada sempre que existe 

síndrome vestibular, já que o principal diagnóstico diferencial é a infecção bacteriana 

por P. multocida (Keeble, 2004). A oxitetraciclina (15 mg/kg/dia, BID, PO) ou o 

trimetropin-sulfadiazina (15-30 mg/kg, BID, PO) também podem ser utilizados como 

alternativa à enrofloxacina (Harcourt-Brown, 2004; Künzel et al., 2008). Quando 

existiam sinais neurológicos foi também administrada dexametasona (0,2 mg/kg, BID, 

SC) para diminuir a possível inflamação devido à replicação do parasita, o que está de 

acordo com os trabalhos de diferentes autores (Keeble, 2004; Künzel et al., 2008). Em 

alternativa poderia também ser utilizada a prednisona (Künzel et al., 2008) ou a 

betametasona (Harcourt e Holloway, 2003). Para prevenir a ocorrência de hemorragias 

gástricas devido aos corticosteróides foi administrada ranitidina (2 mg/kg, TID, PO). 

Num dos casos foi administrado meloxicam como agente anti-inflamatório não- 

-esteróide (AINE) inibidor da enzima cicloxigenase 2 (COX-2), na dose de 

0,5mg/kg/dia, SC, o que vem descrito no trabalho de Harcourt-Brown (2004). 

Quando existiam alterações renais ou desidratação foi instaurada fluidoterapia com 

LR a 3ml/kg/h (Harcourt-Brown e Holloway, 2003). 

O prognóstico depende da gravidade dos sinais clínicos que o animal apresenta, 

sendo menos favorável quanto mais graves forem os sinais clínicos (Harcourt-Brown e 

Holloway, 2003). Animais com sinais neurológicos ou renais graves normalmente não 
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respondem favoravelmente ao tratamento (Valencakova et al., 2008). Em dois dos casos 

observados procedeu-se à eutanásia do animal, não por aconselhamento médico, mas 

por opção dos proprietários. Um dos casos (nº 3), no final do tratamento ainda 

apresentava uma ligeira inclinação da cabeça, não tendo recuperado completamente. 

Estas situações estão descritas, sendo aconselhado repetir a terapia com fenbendazol no 

caso dos sinais clínicos voltarem a agravar-se (Harcourt-Brown, 2004). No caso de 

uveíte, o prognóstico é bom se, além da terapia antiparasitária, se proceder à remoção 

do cristalino. Caso não se remova, a uveíte pode agravar-se ou podem desenvolver-se 

cataratas, o que pode resultar em cegueira (Donnelly, 2003; Williams, 2004). 

O controlo da disseminação desta patologia é difícil. Vários estudos demonstram 

uma elevada prevalência desta parasitose em coelhos, mas muitos animais são 

portadores assintomáticos. Em explorações intensivas de coelhos, Santaniello et al. 

(2009), encontraram uma prevalência de infecção de 31,6%, e destes, apenas 8,9% 

apresentavam sinais compatíveis com encefalitozoonose. Já Okewole (2008) encontrou 

uma prevalência de 16,5%. Em coelhos de estimação, Dipineto et al. (2008) 

encontraram uma prevalência de 67,2%. Harcourt-Brown (2004) determinou uma 

prevalência de infecção de 28% em coelhos saudáveis, de 66% em coelhos saudáveis 

mas que estavam alojados com coelhos seropositivos e de 72% em animais com sinais 

clínicos compatíveis com encefalitozoonose. 

É aconselhável que os criadores realizem um controlo serológico e procedam 

separação e à eliminação sistemática de todos os animais seropositivos (Santaniello et 

al., 2009). Keeble (2004) recomenda determinações serológicas de duas em duas 

semanas durante dois meses com remoção de todos os animais seropositivos. Em 

associação a isto deve-se sempre adoptar medidas de higiene, como a limpeza e 

desinfecção, nos locais destinados aos animais e de todos os objectos a que tenham 

acesso (comedouros, brinquedos), para evitar a transmissão através da contaminação 

dos mesmos (Keeble, 2004; Santaniello et al., 2009). Segundo Jordan et al. (2006), a 

lixívia comercial ou etanol a 70% são desinfectantes eficazes para o uso em jaulas e 

superfícies. 

O agente E. cuniculi foi descrito pela primeira vez em 1922 por Wright e Craighead, 

e desde então o conhecimento deste microrganismo já evoluiu imenso. No entanto, 
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ainda existem poucos estudos controlados sobre alguns aspectos da encefalitozoonose, 

incluindo o tratamento e profilaxia. 

No campo do diagnóstico serológico existem vários estudos, nomeadamente para 

comparação de especificidade e sensibilidade de diferentes testes, mas seria útil um 

teste que fosse de fácil acesso a todos os clínicos, ao contrário do que acontece 

actualmente, em que este tipo de diagnóstico só pode ser realizado em laboratórios 

apetrechados ou instituições científicas. Seria útil também poder-se diferenciar entre 

animais que apresentam um infecção activa e aqueles que têm uma resposta imunitária 

instalada sem apresentarem doença, já que existe um número de animais seropositivos 

que não apresentam sinais clínicos e, mesmo que estes ocorram, raramente se pode 

afirmar que a causa de patologia é a infecção por E. cuniculi, a não ser que os esporos 

sejam demonstrados no cérebro, no rim ou líquidos corporais (Künzel et al., 2008). 

Faltam ainda estudos sobre a eficácia dos fármacos, quer no tratamento quer na 

prevenção da infecção, mas com a evolução do conhecimento sobre este microsporídeo 

espera-se que surjam novos fármacos com uma actuação mais específica e eficaz ou, 

talvez mesmo, uma vacina (Sobbotka et al., 2001; Johny e Whitman, 2008). 

Relativamente à profilaxia esperam-se também mais estudos, já que actualmente o 

modo de prevenir a transmissão deste parasita é a aplicação de medidas de higiene 

rigorosas associadas à separação dos animais seronegativos dos positivos e eliminação 

dos últimos (Keeble, 2004). 

A realização de estudos usando o coelho como modelo de infecção zoonótica, seriam 

úteis não só para melhor entender o ciclo de vida e a transmissão de E. cuniculi entre 

coelhos, mas também para clarificar os mecanismos de transmissão a seres humanos e 

se, eventualmente, será possível a transmissão desta infecção entre humanos (Mathis et 

al., 1997). 
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VI. Conclusões 

 

Após a conclusão deste trabalho e, apesar de o número de casos observados em 

coelhos não ter sido elevado (mas de alguma representatividade no campo das doenças 

parasitárias), foi possível observar que a forma de apresentação da encefalitozoonose é 

variável, mas os sinais clínicos neurológicos, nomeadamente a síndrome vestibular, são 

a forma mais comum. 

Existem várias dificuldades associadas ao diagnóstico da encefalitozoonose, desde 

sinais clínicos não característicos à longa lista de diagnósticos diferenciais que é 

necessário realizar, sendo difícil chegar a um diagnóstico definitivo, tanto in vivo como 

post mortem. Aliado a este facto, deve-se ter em conta que os proprietários nem sempre 

têm disponibilidade financeira para suportar todos os custos inerentes aos vários exames 

diagnósticos que são necessários realizar para a eliminação de outras possíveis causas 

de patologia. 

A prevalência de infecção por E. cuniculi em coelhos no nosso país ainda não é 

suficientemente conhecida e seria interessante realizar-se um estudo referente a esta. 

Isto, não só para um melhor entendimento desta patologia em Portugal, como também 

para melhor se poder aconselhar os proprietários de coelhos sobre a infecção e os 

métodos de profilaxia que devem ser adoptados para evitar a disseminação da doença 

entre os animais e destes para seres humanos. 

Após a realização do estágio curricular e desta dissertação de mestrado foi-me 

possível verificar que o conhecimento sobre E. cuniculi e a encefalitozoonose está a 

evoluir, com inúmeros aspectos desta infecção que se encontram ainda a ser 

investigados, e que poderão conduzir a novas descobertas que fazem com que seja de 

grande interesse aprofundar o estudo sobre este parasita. 
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Gruber A , Pakozdy A , Weissenböck H , Csokai J , Künzel F . A retrospective study of 

neurological disease in 118 Rabbits. J Comp Path 2009; 140:31-37. 

Halánová M, Čisláková L, Valenčaková A, Bálent P, Adam J, Travniček M. Serological 

screening of occurrence of antibodies to Encephalitozoon cuniculi in humans and 

animals in Eastern Slovakia. Ann Agric Environ Med 2003; 10:117-120. 

Halánová M, Letková V, Macák V, Štefkovic M, Halán M. The first finding of 

antibodies to Encephalitozoon cuniculi in cows in Slovakia. Vet Parasitol 1999; 

82:167-171. 

Harcourt-Brown FM, Holloay HKR. Encephalitozoon cuniculi in pet rabbits. Vet Rec 

2003; 152:427-431. 

Harcourt-Brown FM. Encephalitozoon cuniculi infection in rabbits. Seminars in Avian 

and Exotic Pet Medicine 2004; 13:86-93. 

Harkness JE, Wagner JE. The biology and medicine of rabbits and rodents. 4th ed. 

Media: Williams & Wilkins; 1995. p. 204-206. 



44 

 

Herich R, Levkutová M, Kokinčákova T, Reiterova K, Hipíkova, Levkut M. Diagnosis 

and manifestation of encephalitozoonosis in mice after experimental infection with 

different species and application of dexamethasone. J Vet Med 2006; 53:340-345. 

Hibbet DS, Binder M, Bischoff J, Blackwell M, Cannon PF, Eriksson OE, Huhndorf S, 

James T, Kirk PM, Lücking R, Lumbsch HT, Lutzoni F, Matheny PB, McLaughlin 

DJ, powell MJ, Redhead S, Schoch CL, Spatafora JW, Stalpers JA, Vilgalys R, 

Aime MC, Aptroot A, Bauer R, Begerow D, Benny GL, Castlebury LA, Crous PW, 

Dai YC, Gams W, Geiser DM, Griffith GW, Gueidan C, Hawksworth DL, 

Hestmark G, Hosaka K, Humber RA, Hyde KD, Ironside JE, Kõljalg U, Kurtzman 

CP, Larsson KH, Lichtwardt R, Longcore J, Miądlikowska J, Miller A, Moncalvo 

JM, Mozley-Standridg S, Oberwinkler F, Parmasto E, Reeb V, Rogers JD, Roux C, 
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VIII. Anexo – Casuística 

 

Os casos a seguir apresentados foram observados durante o estágio curricular 

realizado no Parque Biológico de Gaia, Vila Nova de Gaia, entre 1 de Agosto e 30 de 

Outubro de 2008, sob a orientação da Dra. Vanessa Soeiro, e no Hospital Veterinari 

Molins, Barcelona, entre 3 de Novembro de 2008 e 27 de Fevereiro de 2009, sob a 

orientação do Dr. Andreu Riera. 

A casuística será apresentada, primeiro, por espécie animal. De seguida, a parte 

referente aos pequenos animais (canídeos e felídeos), será dividida por especialidade 

clínica e, por último, a referente a espécies exóticas será dividida por sistemas 

orgânicos. Apresenta-se também os resultados da pesquisa de hemoparasitas nas aves 

que foram recebidas no centro de recuperação do Parque Biológico de Gaia. 

Esta casuística engobla os casos observados nos dois locais de estágio. Apesar de o 

Hospital Veterinari Molins estar mais bem equipado e possuir uma equipa clínica mais 

numerosa que da clínica veterinária do Parque Biológico de Gaia, os protocolos 

seguidos nos dois locais eram semelhantes. Na clínica do Parque Biológico de Gaia, 

sempre que necessário, um médico veterinário externo deslocava-se à mesma para 

realizar outras técnicas de diagnóstico (por exemplo ecografia ou ecocardiografia) ou 

cirurgias; e casos complexos ou que necessitavam de cuidados intensivos eram 

referenciados para um hospital veterinário.  
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1. Casuística por espécie animal 

Durante o estágio curricular, o maior número de casos clínicos foi referente a 

canídeos (150 casos), seguido de espécies exóticas (125 casos) e, finalmente, felídeos 

(25 casos) (Figura 9). 

 

Figura 9. Casuística por espécie animal, em percentagem. 

  

A Figura 10 representa a distribuição dos casos observados por espécie animal no 

Parque Biológico de Gaia. Neste, o maior número de casos clínicos foi referente a 

espécies exóticas (24 casos), seguido dos canídeos (23 casos) e felídeos (7 casos). 

 

Figura 10. Casuística observada no Parque Biológico de Gaia, por espécie animal, 

em percentagem. 



50 

 

No Hospital Veterinari Molins, os canídeos representaram o maior grupo de casos 

clínicos observados (n = 127), as espécies exóticas o segundo (n = 103) e, por último, os 

felídeos (n = 18) (Figura 11). 

 

Figura 11. Casuística observada no Hospital Veterinari Molins, por espécie animal, em 

percentagem. 

 

Relativamente às espécies exóticas, as que mais surgiram nas consultas observadas 

durante o estágio curricular foram os pequenos mamíferos (68 animais), sendo os 

coelhos e cobaios as espécies mais representadas, seguidos das aves (40 animais) e 

répteis (17 animais) (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Casuística de espécies exóticas por grupo de animais, em percentagem. 
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As espécies exóticas observadas estão descritas na Tabela 1: 

 

F. A.  F.R. 

Coelho (Oryctolagus cuniculus) 35 28% 

Cobaio (Cavia porcellus) 16 12,8% 

Furão (Mustela putorius) 10 8% 

Papagaio (Amazona sp.) 10 8% 

Tartaruga 8 6,4% 

Canário (Serinus canaria) 6 4,8% 

Falcão (Falco sp.) 6 4,8% 

Agapornis sp. 5 4% 

Periquito 5 4% 

Hamster (Cricetus cricetus) 4 3,2% 

Camaleão (Chamaeleo sp.) 3 2,4% 

Caturra (Nymphicus hollandicus) 3 2,4% 

Iguana (Iguana iguana) 3 2,4% 

Pombo (Columbus sp.) 3 2,4% 

Ouriço (Erinaceus europaeus) 2 1,6% 

Pitão (Python sp.) 2 1,6% 

Açor (Accipiter gentilis) 1 0,8% 

Chinchila (Chinchilla sp.) 1 0,8% 

Dragão-barbudo (Pogona vitticeps) 1 0,8% 

Rola-comum (Streptopelia turtur) 1 0,8% 

Total 125 100% 

  

Tabela 1. Espécies exóticas observadas. F. A., frequência absoluta; F. R., frequência 

relativa. 

 

2. Casuística por especialidade clínica, relativamente a pequenos 

animais 

 

Durante o estágio, a cirurgia e a gastrenterologia representaram as especialidades 

com mais casos observados, como se pode constatar na Figura 13. 
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Figura 13. Distribuição da casuística relativa a pequenos animais, por especialidade 

clinica. 

 

O maior número de casos observados foi na área de cirurgia. A maioria das 

intervenções, as ovario-histectomias e orquiectomias, foram electivas. As restantes 

resultaram do reencaminhamento a partir de outras especialidades. Forarm também 

acompanhados os procedimentos pré e pós-operatórios, incluindo os protocolos 

anestésicos (Tabela 2). 
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Cirurgia 

Ovario-histerectomia 51 

Orquiectomia 7 

Cesariana 4 

Hemilaminectomia 4 

Slot ventral cervical 3 

Recolocação de glândula Harder prolapsada 2 

Entropion 2 

Hérnia inguinal bilateral 2 

Enucleação 1 

Excisão de glândulas anais 1 

Resolução de intuscepção 1 

Traqueostomia 1 

Colocação de stent (endoprótese) traqueal 1 

Colocação de stent (endoprótese) uretral 1 

 
Total 81 

 

Tabela 2. Tipos de cirurgias. 

 

A segunda especialidade com mais casos observados foi a gastrenterologia, sendo a 

sintomatologia mais frequente os vómitos e diarreais e a anorexia (Tabela 3). 

Gastrenterologia 

Anorexia 15 

Vómito e diarreia 8 

Corpo estranho no estômago 3 

Diarreia 3 

Dilatação/torsão gástrica 3 

Colite 1 

Corpo estranho no intestino delgado 1 

Diarreia sanguinolenta 1 

Fístulas anais 1 

Gastrite hemorrágica 1 

Icterícia 1 

Intuscepção 1 

Megaesófago 1 

Pioabdómen 3 

Vómito sanguinolento 1 

 Total 63 

   

Tabela 3. Distribuição dos casos de gastrenterologia. 
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A patologia infecciosa ou parasitária constituiu uma parte significativa das consultas 

e do internamento, sendo a parvovirose, em cachorros, a causa mais frequente de 

patologia infecciosa e a leishmaniose, a de patologia parasitária. Foi ainda 

diagnosticado um caso de dirofilariose, no qual foi possível observar, por 

ecocardiografia, os vermes adultos no coração direito (Tabela 4). 

Patologia 

infecciosa ou 

parasitária 

Parvovirose 19 

Leishmaniose 7 

Dirofilariose 1 

Sarna octodética 1 

 
Total 28 

 

Tabela 4. Casos referentes a patologia infecciosa ou parasitária. 

 

O colapso traqueal foi a causa mais frequentemente observada de alterações 

referentes ao sistema respiratório, seguido do edema pulmonar e do derrame pleural 

(Tabela 5). 

Pneumologia 

Colapso traqueal 8 

Edema pulmonar 6 

Derrame pleural 6 

Contusão pulmonar 4 

Piotórax 3 

Rinotraqueíte 1 

 Total 28 

 

Tabela 5. Distribuição dos casos de pneumologia. 

 

Em cardiologia, os casos mais comuns foram os de derrame pericárdico e 

endocardiose (Tabela 6). 
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Cardiologia 

Derrame pericárdico 6 

Endocardiose 5 

Insuficiência da válvula aórtica 3 

Cardiomiopatia restritiva 2 

Estenose da válvula aórtica 2 

Insuficiência da válvula mitral 2 

Insuficiência da válvula tricúspide 2 

Cardiomiopatia dilatada do Cocker 1 

Falência cardíaca 1 

Hipertrofia cardíaca assimétrica 1 

Insuficiência da válvula pulmonar 1 

 
Total 26 

 

Tabela 6. Casos referentes à área de cardiologia. 

 

As feridas cutâneas traumáticas, geralmente por ataque de cães ou de javalis (no 

caso de cães de caça), constituíram a mais importante causa de consulta em 

dermatologia (Tabela 7). 

Dermatologia 

Feridas cutâneas traumáticas 15 

Dermatite alérgica à picada de pulgas (DAPP) 3 

Dermatite alérgica 2 

Seborreia oleosa 2 

Acne juvenil 1 

Alopecia 1 

Pioderma 1 

 
Total 25 

 

Tabela 7. Distribuição dos casos de dermatologia. 

 

Na área de ginecologia, andrologia, reprodução e obstetrícia as diferenças na 

casuística referente a fêmeas e a machos são evidentes, sendo a piómetra a causa mais 

importante de patologia, seguida de distócias, nas fêmeas. Em machos apenas foram 

observados dois casos, ambos de quistos mas com localizações diferentes, um escrotal e 

outro paraprostático. 
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Ginecologia, 

andrologia, 

reprodução e 

obstetrícia 

Piómetra 9 

Distócia 7 

Piómetra do coto uterino 4 

Secreção Vaginal 3 

Quisto escrotal 1 

Quisto paraprostático 1 

 
Total 25 

  

Tabela 7. Distribuição dos casos de ginecologia, andrologia, reprodução e 

obstetrícia. 

 

A paraparesia constituiu a principal causa de consulta em neurologia, sendo que a 

síndrome vestibular periférica também foi uma causa importante de consulta (Tabela 8).  

Neurologia 

Paraparesia 12 

Síndrome vestibular periférica 7 

Hipermetria dos membros posteriores 2 

Síndrome vestibular central 2 

Cauda equina crónica 1 

 
Total 24 

 

Tabela 8. Casos referentes à área de neurologia. 

 

O linfoma foi a neoplasia mais frequente, seguido do hemangiossarcoma. 

Oncologia 

Linfoma 6 

Hemangiossarcoma 5 

Adenocarcinoma mamário 3 

Adenoma das células hepatóides 1 

Massa tumoral traqueal 1 

 
Total 16 

 

Tabela 9. Distribuição dos casos de oncologia. 

 

A FLUTD (“Feline Lower Urinary Tract Disease” – doença do tracto urinário 

inferior felino) foi a patologia mais comum em urologia, seguida da insuficiência renal 

(Tabela 10).  
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Urologia 

FLUTD 6 

Insuficiência renal 5 

Falência renal 2 

Compressão da uretra 1 

Dilatação ureteral e uretral 1 

Incontinência urinária 1 

 
Total 16 

 

 Tabela 10. Distribuição dos casos de urologia. 

 

Em ortopedia, os casos mais observados foram de luxações articulares e fracturas do 

esqueleto axial, sendo os atropelamentos ou as quedas as causas mais comuns (Tabela 

11).  

Ortopedia 

Luxação articular 7 

Fractura esqueleto axial 4 

Fractura esqueleto apendicular 2 

Remoção cavilha 1 

 
Total 14 

  

Tabela 11. Casos referentes à área de ortopedia. 

 

A diabetes mellitus foi a patologia endócrina mais observada, seguida da diabetes 

cetoacidótica, uma complicação da primeira (Tabela 12). 

Endocrinologia 

Diabetes mellitus 7 

Diabetes cetoacidótica 2 

Hipotiroidismo 2 

Hiperaldesteronismo 1 

 
Total 12 

 

 Tabela 12. Distribuição dos casos de endocrinologia. 

 

Na área de estomatologia e odontologia, a patologia periodontal foi a mais 

representativa, seguida de edema da língua (Tabela 13). 
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Estomatologia e 

odontologia 

Patologia periodontal 5 

Edema da língua  4 

Mucocele 2 

 
Total 11 

 

Tabela 13. Casos da área de estomatologia e odontologia. 

 

As intoxicações por metaldeído foram as mais comuns em toxicologia. Observou-se 

ainda um caso de tétano e de anafilaxia (Tabela 14). 

Toxicologia 

Intoxicação por metaldeído 4 

Anafilaxia idiopática 1 

Tétano 1 

 
Total 6 

 

Tabela 14. Distribuição dos casos do foro toxicológico. 

 

Apenas foram observados dois casos de oftalmologia, um de uveíte hipertensiva e 

outro de cegueira aguda (Tabela 15). 

Oftalmologia 

Uveíte hipertensiva 1 

Cegueira 1 

 
Total 2 

 

Tabela 15. Distribuição dos casos de oftalmologia. 

 

 

3. Casuística por sistema orgânico, em espécies exóticas 

 

Em espécies exóticas, a patologia dos sistema digestivo e respiratório foi a mais 

significativa. A patologia infecciosa e parasitária também representa um dos motivos 

principais de consulta (Figura 14). 
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Figura 14. Distribuição das afecções em animais exóticos por sistema orgânico. 

 

Relativamente ao sistema digestivo, a anorexia foi a principal causa de consulta em 

pequenos mamíferos e nas aves, a regurgitação. Em coelhos os principais problemas 

observados foram a anorexia e a maloclusão, com sobrecrescimento dentário. Em 

furões, além da anorexia, também se observou a existência de tricobezoares no 

estômago (Tabela 16).  

Sistema digestivo 

Anorexia 

Coelho 4 

Furão 3 

Tartaruga 1 

Maloclusão Coelho 3 

Regurgitação 

Papagaio 3 

Caturra 1 

Canário 1 

Tricobezoar no estômago Furão 2 

Diarreia Coelho 2 

 
Total 

 

20 

 

Tabela 16. Afecções do sistema digestivo observadas nas diferentes espécies 

exóticas. 
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A afecção respiratória mais frequentemente observada foi a dispneia, principalmente 

em papagaios e em falcões. Em pequenos mamíferos não foram observados muitos 

casos que afectassem este sistema (Tabela 17). 

Sistema 

respiratório 

Dispneia 

Papagaio 5 

Falcão 4 

Coelho 3 

Canário 1 

Caturra 1 

Agapornis 1 

Rinite Coelho 1 

Tosse Cobaio 1 

Rinólito Papagaio 1 

 
Total 

 

18 

 

Tabela 17. Afecções do sistema respiratório observadas nas diferentes espécies 

exóticas. 

 

A patologia infecciosa foi apenas observada em pequenos mamíferos, com um caso 

de coronavirose num furão e um de mixomatose num coelho. As parasitoses foram 

muito mais frequentes, destacando-se a encefalitozoonose, em coelhos, seguida das 

sarnas em cobaios (Tabela 18). 

Patologia 

infecciosa e 

parasitária 

Encefalitozoonose Coelho 4 

Coronavirose Furão 2 

Mixomatose Coelho 1 

Tricomonose 
Papagaio 1 

Dragão-barbudo 1 

Coccidiose Dragão-barbudo 1 

Dermatofitose 
Cobaio 2 

Coelho 1 

Sarna 
Cobaio 2 

Periquito 1 

Passalurose Coelho 1 

Candidíase Agapornis 1 

 
Total 

 

18 

 

Tabela 18. Patologia infecciosa e parasitária observada nas diferentes espécies 

exóticas. 
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As fracturas do esqueleto apendicular foram a causa mais comum de afecções do 

sistema músculo-esquelético e quase todos os casos observados, à excepção de um, 

ocorreram em aves. Em coelhos, os abcessos submandibulares foram a causa mais 

frequente de afecção deste sistema (Tabela 19). 

Sistema músculo-  

      -esquelético 

Fractura do esqueleto apendicular 

Pombo 3 

Caturra 1 

Periquito 1 

Cobaio 1 

Canário 1 

Papagaio 1 

Luxação articular Falcão 1 

Pododermatite Cobaio 1 

Abcesso submandibular 
Coelho 4 

Cobaio 1 

Abcesso Hamster 1 

Necrose asséptica da ponta da cauda Iguana 1 

 
Total 

 

17 

 

Tabela 19. Afecções do sistema músculo-esquelético nas diferentes espécies 

exóticas. 

 

Relativamente ao sistema tegumentar, as feridas cutâneas traumáticas formam o 

grupo mais significativo de afecções observadas, em hamsters e aves. Em tartarugas, 

observou-se uma fractura e um caso de úlceras de carapaça (Tabela 20). 

Sistema 

tegumentar 

Ferida cutânea traumática 

Hamster 3 

Falcão 2 

Papagaio 1 

Sobrecrescimento das unhas Arara 1 

Fractura da carapaça Tartaruga 1 

Úlceras na carapaça Tartaruga 1 

Lipoma Rola 1 

Quisto folicular Periquito 1 

Dermatite húmida Agapornis 1 

Alopecia Chinchila 1 

 
Total 

 

13 

 

Tabela 20. Afecções do sistema tegumentar nas diferentes espécies exóticas. 
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A retenção de ovo, em aves, foi o problema mais comum do sistema reprodutor. 

Observaram-se dois casos de úteros gravídicos em camaleões. Em coelhos, não foi 

observada patologia deste sistema, apenas foram realizadas orquiectomias electivas 

(Tabela 21). 

Sistema 

reprodutor 

Retenção de ovo(s) 

Periquito 2 

Agapornis 1 

Iguana 1 

Útero gravídico Camaleão 2 

Orquiectomia (electiva) Coelho 3 

 
Total 

 

9 

 

Tabela 21. Afecções do sistema reprodutor nas diferentes espécies exóticas. 

 

No sistema renal, a patologia mais frequentemente observada foi a insuficiência 

renal em coelhos (Tabela 22). 

Sistema renal 
Insuficiência renal 

Coelho 6 

Papagaio 1 

Hematúria Coelho 1 

 
Total 

 
8 

 

Tabela 22. Afecções do sistema renal nas diferentes espécies exóticas. 

 

A conjuntivite foi a patologia do sistema visual mais observada, com quatro casos 

em pequenos mamíferos (Tabela 23). 

Sistema visual 
Conjuntivite 

Coelho 2 

Cobaio 2 

Blefarite bilateral Canário 1 

 
Total 

 

5 

 

Tabela 23. Afecções do sistema visual nas diferentes espécies exóticas. 

 

Relativamente ao sistema nervoso, foram observados dois casos de ataxia e um de 

tremores musculares generalizados, todos em coelhos (Tabela 24). 
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Sistema nervoso 
Ataxia Coelho 2 

Tremores musculares Coelho 1 

 
Total 

 

3 

 

Tabela 24. Afecções do sistema nervoso nas diferentes espécies exóticas. 

 

Na Tabela 25 listam-se os casos que não incluídos na apresentação por sistemas 

orgânicos, como a apatia, frequente motivo de consulta nas diferentes espécies exóticas, 

e o choque; afecções resultantes de mau maneio, como a doença metabólica óssea, em 

répteis, ou a hipovitaminose A; e também casos isolados de determinado sistema, como 

otites em tartarugas, um caso de anemia e outro de um insulinoma, ambos em furões 

(Tabela 25). 

Afecções diversas 

Apatia 

Cobaio 2 

Pitão 2 

Agapornis 1 

Papagaio 1 

Iguana 1 

Tartaruga 1 

Hamster 1 

Furão 1 

Doença metabólica óssea Iguana 1 

Hipovitaminose A 

Canário 1 

Periquito 1 

Tartaruga 1 

Otite Tartaruga 3 

Insulinoma Furão 1 

Anemia Furão 1 

Choque 
Ouriço 2 

Camaleão 1 

 
Total 

 

21 

 

Tabela 25. Afecções diversas nas diferentes espécies exóticas. 

 

4. Pesquisa de hemoparasitas 

 

Esta pesquisa foi realizada no Parque Biológico de Gaia, nas aves recebidas no 

centro de recuperação. Em aves de dimensões reduzidas ou com lesões graves não foi 
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possível a recolha de sangue. A tabela 26 apresenta as espécies das quais foram 

recolhidas amostras de sangue para pesquisa de hemoparasitas.  

Ave 
N.º de 

colheitas 

N.º de 

animais 

parasitados 

 

Gaivota (Larus sp.) 22 3 13,6% 

Pombo (Columba sp.) 18 8 44,4% 

Gralha (Corvus corone) 4 3 75% 

Açor (Accipiter gentilis) 3 0 0% 

Ganso-patola (Sula bassana) 2 0 0% 

Gavião (Accipiter nisus) 2 0 0% 

Rola-turca (Streptopelia decaoto) 2 0 0% 

Águia-d’asa-redonda (Buteo buteo) 1 0 0% 

Andorinhão (Apus apus) 1 0 0% 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia) 1 0 0% 

Codorniz (Coturnix coturnix) 1 0 0% 

Faisão (Phasianus colchinus) 1 0 0% 

Mocho-d'orelhas (Octus scops) 1 0 0% 

Mocho-galego (Athene noctua) 1 0 0% 

Pega (Pica pica) 1 0 0% 

Peneireiro-vulgar (Falcus tinnunculus) 1 0 0% 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) 1 1 100% 

Rola mansa (Streptopelia risoria) 1 0 0% 

Total 64 15  

 

Tabela 26. Espécies nas quais se realizou o despiste de hemoparasitas e percentagem 

de animais parasitados, nos diferentes grupos de aves. 

 

As espécies que surgiram com mais frequência no centro de recuperação do Parque 

Biológico foram a gaivota e o pombo, o que originou um número de colheitas de sangue 

mais representativo. 

Nesta pesquisa, foram observados, em esfregaço sanguíneo, quinze animais 

parasitados, todos com Haemaproteus. Relativamente aos pombos e gaivotas encontrou- 

-se uma percentagem de infecção por hemoparasitas de 44,4% e 13,6%, 

respectivamente. Num pombo, além de Haemaproteus, foi identificado um outro 

protozoário do género Plasmodium.  
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