
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastreio de Fungos Oculares em Cães e Gatos  

 

Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

 

Joana Valença Magalhães 

 

 

 

 

 

 

Orientadora 

Professora Doutora Ana Cláudia Coelho 

 

Coorientadora  

Mestre Lisete Tábuas Vieira 

 

 

Vila Real, 2018 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

 

Rastreio de Fungos Oculares em Cães e Gatos  

 

Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

 

Joana Valença Magalhães 

 

 

 

 

 

Orientadora 

Professora Doutora Ana Cláudia Coelho 

 

Coorientadora  

Mestre Lisete Tábuas Vieira 

 

 

 

 

Composição do Júri:  

Doutora Maria Manuela do Outeiro Correia de Matos (Presidente) 

Doutor Nuno Francisco Fonte Santa Alegria (Vogal) 

Doutora Maria das Neves Mitelo Mourão de Paiva Cardoso (Vogal) 

Doutora Ana Cláudia Correia Coelho (Vogal) 

 

 

Vila Real, 2018 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é uma obra original elaborada para a obtenção do grau de Mestre 

em Medicina Veterinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Agradecimentos  

 

 À Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, por proporcionar aos seus 

alunos não só uma excelente formação como também as condições necessárias à 

realização de trabalhos de investigação.  

 Ao Hospital Veterinário da UTAD, nomeadamente à sua Direção, sobretudo às 

Doutoras Isabel Dias e Ana Celeste Bessa, e a todo o corpo clínico, atual e pregresso, por 

contribuírem grandemente para a minha aprendizagem e colaborarem na realização do 

presente estudo.  

 Ao Laboratório de Microbiologia da UTAD e respetivos colaboradores, que 

forneceram o apoio e material para a realização do trabalho, especialmente à D. Fátima 

Fraga, que se mostrou sempre disponível para o que fosse preciso.  

 A todos os professores do curso de Medicina Veterinária da UTAD, pela partilha 

de conhecimento e experiências que, espero, fará de mim melhor pessoa e profissional.  

 À Professora Doutora Ana Cláudia Coelho, pela orientação, simpatia e 

disponibilidade demonstradas ao longo do tempo que este projeto esteve a ser planeado e 

executado.  

 À Mestre Lisete Vieira, pela ajuda na parte prática e na revisão do trabalho e pela 

enorme contribuição que tem tido na minha formação como futura médica veterinária.  

 Aos meus colegas, alunos e estagiários, que de alguma forma ajudaram na 

obtenção das amostras. Um agradecimento especial ao Rodolfo Ferreira, por toda a ajuda 

e orientação na parte laboratorial.  

 À Plataforma ProAnimal e seus colaboradores por terem autorizado e colheita de 

amostras nos animais a seu cargo.  

 Aos meus amigos, pelo apoio, carinho, dedicação e encorajamento sempre que 

pensei que não ia conseguir fazer alguma coisa e por estarem presentes quando precisei.  

 Aos meus pais e familiares, sobretudo a minha Avó Dulce, sem os quais não teria 

sido possível realizar o sonho de vir a ser veterinária.  

 Aos animais de estimação que tive ao longo destes anos, que me inspiraram a 

chegar até aqui, e ao Kanda que me deu a ideia original para esta dissertação.  

 Muito obrigada por tudo.  

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Resumo  

 

Os fungos são um grupo de microrganismos negligenciado na abordagem a um 

paciente aparentemente saudável, já que são considerados apenas agentes oportunistas, 

mas tem vindo a observar-se não só um aumento dos casos diagnosticados como da sua 

gravidade, o que se traduz numa maior morbilidade e mortalidade. O conhecimento da 

microbiota micológica normal dos olhos de cães e gatos, pode contribuir para 

diagnósticos mais precisos e para melhorar o prognóstico dos problemas oculares mais 

frequentes.  

 O presente estudo consistiu na identificação dos géneros de fungos isolados a 

partir de amostras obtidas por zaragatoa do saco conjuntival de cães e gatos com e sem 

patologia ocular.  

 Observou-se crescimento fúngico em 78,0% (n=39) dos cães. Em cães, o género 

fúngico mais prevalente foi Penicillium spp. (n=21; 42,0%), seguido por Cladosporium 

spp. (n=10; 20,0%), Alternaria spp. (n=4; 8,0%) e Aspergillus spp. (n=2; 4,0%). A 

levedura identificada foi Rhodotorula mucilaginosa (n=7; 14,0%). A ocorrência foi 

significativamente mais elevada nos cães de raça indeterminada e as diferenças 

encontradas foram estatisticamente significativas. 

 Observou-se crescimento fúngico em 65,6% (n= 21) dos gatos, nos quais o género 

de fungo filamentoso mais prevalente foi Penicillium spp. (n= 4; 12,5%). Os outros 

géneros de fungos filamentosos foram identificados em igual quantidade: Alternaria spp. 

(n=2; 6,3%), Aspergillus spp. (n=2; 6,3%) e Cladosporium spp. (n=2; 6,3%). A levedura 

identificada foi Rhodotorula mucilaginosa (n=6; 18,8%).  

Não foi possível estabelecer qualquer relação entre a presença dos fungos com os 

sinais oculares presentes em alguns animais. O presente estudo sugere que os fungos 

isolados podem ser considerados parte da microbiota normal dos olhos de animais de 

companhia e que a sua presença poderá não estar implicada como causa de patologia na 

ausência de outros sinais que o sugiram. No entanto, estes resultados carecem de 

confirmação com estudos epidemiológicos apropriados. 

 

 

 

Palavras-chave: olho, gato, cão, fungo, rastreio, patologia ocular. 
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Abstract  

 

Fungus are a microorganism group easily dismissed when approaching an 

apparently healthy patient, since they are usually considered to be opportunistic agents. 

However, an increase in diagnosed cases of fungal disease has been observed in the last 

few years, as well as an increased morbidity and morbility. Knowledge about normal 

ocular flora of cats and dogs could contribute to a more precise diagnosis and improve 

the outcome of the most common ocular pathologies.  

This study consisted in the isolation and identification of fungal genus from 

samples of ocular discharge collected with a swab from the conjunctival sac of cats and 

dogs with and without ocular disease.  

Fungal growth was observed in 78.0% (n=39) of dogs. In dogs the most prevalent 

genus was Penicillium spp. (n=21; 42.0%), followed by Cladosporium spp. (n=10; 

20.0%), Alternaria spp. (n=4; 8.0%) and Aspergillus spp. (n=2; 4.0%). The only 

identified yeast was Rhodotorula mucilaginosa (n=7; 14.0%). The occurrence was 

significantly higher in undefined race dogs and the differences where statistically 

significant.  

 Fungal growth was observed in 65.6% (n= 21) of cats, in which the most prevalent 

genus of filamentous fungi was Penicillium spp. (n= 4; 12.5%). The other filamentous 

fungi were identified in similar percentages: Alternaria spp. (n=2; 6.3%), Aspergillus spp. 

(n=2; 6.3%) and Cladosporium spp. (n=2; 6.3%). The only identified yeast was 

Rhodotorula mucilaginosa (n=6; 18.8%).  

 No association was established between the presence of fungus and the presence 

of ocular disease signs. This suggests that the isolated fungus could be considered part of 

normal ocular flora and that their isolation should not be considered cause of illness unless 

further evidence is present. Nevertheless, these results require further confirmation, by 

means of appropriate epidemiological studies.  

 

 

 

 

 

Key-words: eye, cat, dog, fungus, screening, ocular disease.  
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1. Introdução  

  

1.1. Importância e objetivos do estudo 

 

 Os fungos são um grupo de microrganismos negligenciado numa primeira 

abordagem a um paciente aparentemente saudável, uma vez que são considerados agentes 

oportunistas e muitos profissionais de saúde tendem a associar a sua presença enquanto 

causa de doença a situações de imunodepressão (VERÍSSIMO et al., 2016).  

 Em pessoas e animais, i) a presença de neoplasias malignas, ii) o tratamento com 

fármacos citostáticos, iii) a idade avançada, iv) a antibioterapia prolongada e a v) infeção 

por vírus são condições predisponentes para a infeção por fungos com consequente 

desenvolvimento de doença (WIRTH E GOLDANI, 2012; KULLBERG E ARENDRUP, 

2015).  

Nas últimas décadas, tem vindo a observar-se não só um aumento dos casos 

diagnosticados (os dados provêm sobretudo de estudos realizados em seres humanos), 

como também uma maior dispersão dos agentes pelo mundo, devido à globalização, 

facilidade em viajar e importação/ exportação de mercadorias (PANACKAL et al., 2002; 

ROJO et al, 2008; VERÍSSIMO et al., 2016).  

O aquecimento global parece estar a contribuir para a alteração das áreas de 

endemismo de diversos microrganismos, incluindo fungos e a crescente resistência aos 

fármacos antibióticos poderá ser um fenómeno que se começa paralelamente a estender 

aos antifúngicos (OGDEN et al., 2017). Por outro lado, a comunidade científica nacional 

e internacional, tem realizado cada vez mais estudos sobre a incidência de infeções 

fúngicas e aplicado medidas para a sua prevenção, pelo que em termos globais se pensa 

ser ainda possível reverter a tendência de crescimento que se tem vindo a observar 

(VERÍSSIMO et al., 2016).  

O conhecimento da microbiota micológica normal dos olhos de cães e gatos, pode 

contribuir para uma pesquisa mais direcionada de potenciais causas de problemas 

oftalmológicos refratários ao tratamento empírico ou antibacteriano muitas vezes 

aplicado, para uma melhor compreensão de como o bioma local se encontra equilibrado 

e do que pode estar na origem da patologia ocular, bem como melhorar o prognóstico dos 

problemas oculares mais frequentemente observados na clínica de pequenos animais. 

Surgiu assim então o interesse na realização do presente estudo e, como tal, os objetivos 

principais foram os seguintes:  
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- Efetuar o rastreio de fungos oculares em cães e gatos aparentemente saudáveis; 

- Efetuar o rastreio de fungos oculares em cães e gatos com patologia ocular; 

- Efetuar a comparação entre a presença de sinais clínicos do foro oftalmológico e 

o isolamento de fungos.   

 

1.2. Anatomia do olho e implicações na infeção ocular  

 

A oftalmologia veterinária é uma área em expansão, pois apesar de as doenças 

oculares serem comuns em animais de companhia, tem-se observado um aumento do 

número de técnicas de diagnóstico cada vez mais precisas e atribuído cada vez mais 

importância ao bem-estar animal.  

 O olho é uma estrutura complexa, com uma ligação íntima ao sistema nervoso 

central, e um local para o qual diversos microrganismos apresentam tropismo acentuado, 

tais como coronavírus felino, herpesvírus felinos, adenovírus canino, Chlamydophila 

felis, Coccidioides immitis ou Toxoplasma cati, entre outros (BELSER et al., 2013; 

AIELLO et al., 2016).   

 O olho encontra-se inserido na órbita, estrutura óssea cavitária com uma relação 

anatómica próxima com os seios paranasais, o que conduz a um grande potencial de 

proliferação de agentes infeciosos do sistema respiratório para os olhos e vice-versa 

(KAMEH et al., 1997; BAROODY, 2010). Há vários orifícios periorbitais que permitem 

a comunicação da órbita com outras estruturas adjacentes - as fissuras orbitais superior e 

inferior, a fossa lacrimal, o canal do nervo ótico e o ducto nasolacrimal -, que podem 

servir para a passagem de um agente infecioso da zona ocular para os tecidos envolventes 

(KLOTZ et al., 2000).  

 A irrigação da órbita é realizada pela artéria oftálmica e seus ramos e a drenagem 

pela veia oftálmica superior, que passa pelo seio cavernoso, um plexo venoso primário 

suscetível a trombose por disseminação de infeção orbitária; a presença de inúmeras 

anastomoses entre a veia orbital superior e várias veias da face pode contribuir para uma 

ainda maior extensão de uma infeção originalmente localizada (KLOTZ et al., 2000).  

 As pálpebras são projeções cutâneas revestidas por mucosa conjuntival no interior 

que servem para proteger o globo ocular e permitir a sua lubrificação. A conjuntiva é a 

membrana mucosa móvel que envolve e protege o globo ocular e é, por isso, um tecido 

altamente irrigado e sensível (GONÇALVES, 2013).  
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 O espaço delimitado pela conjuntiva denomina-se saco conjuntival. Nos cães e 

gatos está presente a membrana nictitante, também conhecida como terceira pálpebra, 

uma estrutura em fundo de saco no canto medial do olho (GONÇALVES, 2013). 

 Nos gatos a porção de conjuntiva exposta é bastante pequena, sendo maior nos 

cães (CRISPIN, 2005).   

 O olho propriamente dito é composto por três túnicas concêntricas: a mais externa 

constituída pela esclera e a córnea, a média pelo trato uveal (coróide, corpo ciliar e íris) e 

a mais interna pela retina (KLOTZ et al., 2000).  

 A esclera é essencialmente avascular, com exceção da superfície epiescleral e do 

plexo intraescleral vascular; a coróide é uma túnica vascular que compõe a parte posterior 

do trato uveal, com o objetivo de proporcionar suporte nutritivo à camada externa da 

retina. O fluxo sanguíneo para a coróide é bastante elevado quando comparado com outras 

partes do organismo, razão pela qual esta tem tendência a ser alvo de infeções de 

disseminação hematógena (KLOTZ et al., 2000).  

 O aparelho lacrimal é composto pelas glândulas e ductos lacrimais e a sua secreção 

serve para lubrificar a superfície do olho, apresentando ainda algumas propriedades 

antimicrobianas. O cão e o gato apresentam duas glândulas lacrimais, uma maior 

denominada apenas glândula lacrimal, por cima do olho e mais próxima do canto lateral, 

e uma acessória ou da terceira pálpebra, inferior ao olho e próxima do canto medial. A 

drenagem das lágrimas é feita através dos punctos lacrimais, que drenam para o saco 

lacrimal, que por sua vez conduzem a lágrima para a cavidade nasal (AIELLO et al., 

2016). 

 A lágrima é composta por uma porção variável de substâncias oleosas, aquosas e 

mucosas, produzidas respetivamente pelas glândulas de Meibómio, glândulas lacrimais e 

pelas células caliciformes, e o seu equilíbrio é essencial para a manutenção de uma córnea 

saudável (AIELLO et al., 2016). A córnea encontra-se coberta pela película lacrimal, que 

apresenta três camadas: lipídica, aquosa e mucinosa (KLOTZ et al., 2000). Esta protege 

a integridade da córnea e previne a penetração de agentes patogénicos através de uma 

ação física de limpeza, da ação do pH e da presença de agentes antimicrobianos – a 

lactoferrina, a lisozima, as proteínas do complemento, várias imunoglobulinas (de 

destacar a IgA), a cerulopasmina e a β-lisina (GERDING E KAKOMA, 1990).  

 A córnea é a camada mais exterior do globo ocular e delimita cranialmente a 

câmara anterior do olho. Posteriormente, a câmara anterior é delimitada pelo diafragma 

da íris e pela pupila. No interior desta câmara encontra-se o humor aquoso, que após ser 
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produzido pelo epitélio não-pigmentado ciliar na câmara posterior, passa através da 

abertura pupilar para a câmara anterior. A córnea é avascular e o seu estroma é composto 

por colagénio, obtendo nutrientes a partir do humor aquoso (KLOTZ et al., 2000). 

 A íris é a extensão anterior do corpo ciliar e forma um diafragma contráctil à frente 

da superfície anterior da lente, para além de separar fisicamente as câmaras anterior e 

posterior. A abertura central da íris é designada por pupila e reage à luz aumentando ou 

diminuindo de tamanho (KLOTZ et al., 2000).  

 A câmara posterior é delimitada pelo diafragma da íris anteriormente e pela lente 

posteriormente. A lente é uma estrutura avascular bicôncava cristalina que se encontra no 

centro da câmara posterior, continuando a crescer ao longo da vida e recebendo a sua 

nutrição a partir dos humores aquoso e vítreo (AIELLO et al., 2016).  

 O humor vítreo é uma substância com consistência de gel que ocupa o segmento 

posterior do olho e que tem na sua constituição colagénio e ácido hialurónico, sendo 

normalmente translúcido, mas podendo assumir colorações difusas durante processos 

inflamatórios (KLOTZ et al., 2000).  

 A retina é a camada mais profunda do olho e é uma túnica transparente e fina, 

capaz de capturar a energia luminosa através de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, 

que encaminham a informação recebida para o nervo ótico. A porção interior da retina 

recebe a sua irrigação da artéria central da retina e a porção mais externa a partir da 

coróide. Alguns dos axónios das células nervosas da retina saem do globo ocular para 

formar o nervo ótico, que se encontra rodeado pela pia mater, aracnoide e dura mater, 

que são extensões diretas da abóbada craniana, o que torna o nervo ótico simultaneamente 

suscetível a infeção originada a partir do crânio e dos tecidos orbitais (AIELLO et al., 

2016).  

 A resposta inflamatória à infeção ocular envolve a intervenção de 

imunoglobulinas e a ação de células de Langerhans, linfócitos B e T e a chamada de outras 

células inflamatórias, bem como a promoção da produção de fatores de regeneração ou 

cicatrização. No entanto, estas defesas são limitadas, sobretudo nas regiões do olho com 

menor vascularização ou na presença de doenças que direcionem a resposta imunitária 

para outros locais (KLOTZ et al., 2000).  

 A ausência de leucócitos polimorfonucleados encontra-se associada a fungemia 

por Candida, Aspergillus e Fusarium (KLOTZ et al., 2000).  

Os mecanismos de infeção e a epidemiologia das infeções oculares serão 

discutidos posteriormente, para cada espécie animal e género de fungo. 
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1.3. Diagnóstico de fungos oculares 

 

 Os fungos são microrganismos de distribuição global presentes em praticamente 

todas as superfícies e tecidos, mesmo saudáveis, pelo que o seu isolamento nem sempre 

se deve traduzir num diagnóstico definitivo, devendo sempre avaliar-se todo o quadro 

clínico e contexto do aparecimento da doença.  

 O diagnóstico das patologias fúngicas oculares passa quase sempre pela colheita 

de material que permita o isolamento e cultura do fungo a pesquisar, utilizando-se para 

isso normalmente uma ou mais das técnicas que se seguem: i) colheita de exsudado 

conjuntival, ii) citologia ou iii) biópsia conjuntival, iv) citologia da córnea ou v) colheita 

de humor vítreo ou aquoso (GONÇALVES, 2013; ATHANASIOU et al., 2018).  

Na pesquisa de agentes infeciosos, a utilização de humor vítreo conduz a 

resultados mais fidedignos, no entanto, o caráter invasivo da técnica torna-a menos 

utilizada em animais de companhia, já que há um maior risco de cegueira ou complicações 

após o procedimento do que utilizando qualquer uma das outras e que implica sedação 

profunda ou anestesia geral (HIDALGO et al., 2000; DAMATO et al., 2012). Assim, está 

mais recomendada em animais que tenham um olho já cego devido à doença em causa ou 

para a realização de trabalhos epidemiológicos em cadáveres recentes.  

 Atualmente, os fungos dividem-se em três reinos, Protozoa, Chromista e 

Eumycota, sendo estes últimos os de maior importância clínica, mais propriamente os 

filos Ascomycota e Basidiomycota nos quais se incluem quase todos os fungos referidos 

neste trabalho (KIDD et al., 2016).  

 A classificação e identificação de fungos pode ser feita através de análise do DNA 

ou da análise das suas caraterísticas morfológicas, podendo observar-se as caraterísticas 

macroscópicas das colónias (cor na superfície e base, textura, topografia, rapidez de 

crescimento), e as caraterísticas microscópicas, como o aspeto dos esporângios nos 

zigomicetes (disposição dos esporângios e esporangióforos, bem como a sua forma e 

tamanho, presença de determinadas estruturas) e o das conídeas nos hifomicetes 

(septação, forma, tamanho, cor, textura e quantidade, distribuição, rapidez de 

crescimento, tipo de células presentes) (KIDD et al., 2016).  
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1.4. Patologia ocular fúngica  

 

No que respeita à infeção ocular por fungos, esta pode ter duas origens: endógena, 

se o agente tiver entrado na circulação sanguínea e atingido os tecidos oculares por via 

hematógena; ou exógena, quando o agente é inoculado no olho a partir do exterior como 

resultado de um traumatismo acidental ou iatrogénico ou de contaminação de uma lesão 

prévia de outra origem. A disseminação hematógena do agente implica, portanto, doença 

sistémica. Assim, as doenças oftalmológicas fúngicas podem também ser divididas em 

focais ou sistémicas e em primárias ou secundárias a outra doença (GERDING E 

KAKOMA, 1990; GIORDANO et al., 2010).  

A nível mundial tem sido observado um aumento acentuado das infeções fúngicas 

sistémicas em pacientes humanos hospitalizados, sobretudo durante o período pós-

cirúrgico, em pacientes com doenças crónicas graves e naqueles que permaneceram em 

unidades de cuidados intensivos (KALKANCI E OZDEK, 2010). Estatisticamente foi 

verificado ainda um aumento da morbilidade e da mortalidade associadas com estas 

infeções (SARKAR et al., 2016; VERÍSSIMO et al., 2016).  

As infeções oculares de origem micótica em seres humanos são comuns em países 

em desenvolvimento com climas húmidos moderados e são das doenças mais difíceis de 

tratar, uma vez que há pouca penetração de agentes antifúngicos no olho, para além de 

ser necessário considerar os potenciais efeitos adversos da terapêutica (ver Anexo C) 

(SARKAR et al., 2016). Estas observações podem, à partida, estender-se aos animais 

domésticos nos mesmos locais uma vez que, não havendo estudos que o comprovem, as 

condições ambientais a que estão expostos serão semelhantes.  

 As apresentações clínicas dos problemas oculares causados por fungos são na sua 

generalidade compatíveis com diversos diagnósticos diferenciais, razão pela qual é 

importante os profissionais de saúde incluírem os fungos na lista de potenciais agentes 

patogénicos a pesquisar, embora, muitas vezes, o diagnóstico seja presuntivo devido à 

especificidade ou custo dos testes necessários e ao isolamento de múltiplos 

microrganismos a partir do local afetado. Uma vez que vários fungos, tais como 

Penicillium e Aspergillus, são comuns no ambiente e no ar, pode ser difícil inferir a sua 

importância real na doença a tratar (BONELLI et al., 2013).  
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1.4.1. Patologia ocular fúngica em seres humanos 

 

Um estudo retrospetivo realizado na Índia em seres humanos, verificou que as 

úlceras corneais constituíam a maior parte dos casos de infeções oculares originadas por 

fungos, resultando de traumatismo ocular causado por matéria vegetal ou uso 

indiscriminado de corticosteróides de venda livre (KALKANCI E OZDEK, 2010; 

SARKAR et al., 2016). Os fungos isolados incluíram várias espécies de Candida, 

Aspergillus, Cryptoccocus e Mucormycetes (SAKAR et al., 2016).  

Um estudo à escala global, por sua vez, teve o isolamento dos mesmos géneros de 

fungos, para além de casos esporádicos de outros, mas apresentou a ulceração corneal e 

a queratoconjuntivite como sendo apenas a segunda categoria mais frequente de doença 

ocular provocada por fungos, constituindo 6 a 53% dos casos de queratite ulcerativa 

dependendo do país. Em países de clima temperado, é uma situação rara (KALKANCI E 

OZDEK, 2010).    

 Verificou-se ainda neste estudo, que a queratite fúngica é uma das maiores causas 

de cegueira a nível mundial, sobretudo em países asiáticos (KALKANCI E OZDEK, 

2010).  

Apesar de poderem ser observados vários fungos presentes na conjuntiva, 

raramente foram verificadas conjuntivites fúngicas clínicas em pessoas durante o período 

em que o estudo indiano decorreu. Foram isolados fungos em 6 a 25% dos indivíduos 

normais analisados e houve uma clara variação sazonal no isolamento de fungos na 

conjuntiva (SARKAR et al., 2016).  

Os fatores predisponentes observados foram o uso prolongado de antibióticos de 

largo espetro, a administração crónica de corticosteróides tópicos ou orais, lesão ocular 

por matéria vegetal, doenças imunossupressoras e banhos em água estagnada. Fungos 

identificados como comummente causadores de conjuntivite foram Candida spp., 

Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis e Sporothrix schenckii (SARKAR et al., 

2016).  

Os sinais clínicos mais comuns nas pessoas com conjuntivite incluídas neste 

estudo foram eritema, prurido, corrimento ocular amarelo a verde e edema; podendo em 

alguns casos ocorrer a formação de granulomas. A candidíase ocular pode promover a 

formação de pseudomembranas, enquanto que a infeção por Malassezia se apresenta 

como conjuntivite catarral e a causada por Coccidioides immitis provoca conjuntivite 

granulomatosa necrosante e, ocasionalmente, conjuntivite folicular; Blastomyces 
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dermatitidis tem um padrão de dispersão para os tecidos envolventes e causa conjuntivite 

folicular e Sporothrix schenckii apresenta-se com conjuntivite nodular com lesões 

profundas e linfoadenopatia. Aspergillus niger causa conjuntivite crónica com secreções 

oculares pretas (SARKAR et al., 2016).  

A biópsia e a análise histopatológica são os métodos de diagnóstico recomendados 

nos casos de conjuntivite, mas a cultura específica e o PCR têm uma maior precisão 

diagnóstica (KALKANCI E OZDEK, 2010).  

Os fungos podem também provocar uveíte, retinite, vitreíte, coriorretinite e 

endoftalmite, tudo condições que podem diminuir a capacidade visual significativamente, 

se não forem tratadas atempadamente (SARKAR et al., 2016).  

A presumida síndrome de histoplasmose ocular, que se carateriza pela presença 

de múltiplas cicatrizes na coróide, neovascularização, atrofia peripapilar e manutenção 

da transparência dos humores vítreo e aquoso, é a principal causa de neovascularização 

da coróide em pessoas adultas com menos de cinquenta anos de idade e pode causar perda 

de visão permanente (CIULLA et al., 2001). Este síndrome não se encontra descrito em 

animais, potencialmente por ser resultado de um diagnóstico de exclusão, nunca tendo 

sido isolado e identificado o agente.  

A endoftalmite é um processo inflamatório que envolve a órbita, cavidade ocular 

e estruturas adjacentes, podendo ser de origem fúngica, vírica ou bacteriana quando é 

infeciosa, embora se ache que qualquer agente patogénico tem o potencial para provocar 

endoftalmite se inoculado no interior do olho em quantidade suficiente. A endoftalmite 

pode ser de origem exógena, quando o agente é introduzido no olho a partir do ambiente, 

ou endógena se ocorrer disseminação hematógena do fungo. Tal como noutras infeções 

fúngicas, o seu aparecimento é mais comum no período pós-cirúrgico, surgindo também 

em casos de traumatismo ocular (SARKAR et al., 2016).  

O uso de culturas de humor vítreo e aquoso tem elevado valor diagnóstico para a 

endoftalmite, sendo o humor vítreo a amostra preferencial. Este pode depois ser sujeito a 

cultura em meio SDA (Sabouraud Dextrose Agar) e PDA (Potato Dextrose Agar). A 

cultura de amostras de origem extraocular também é importante para o diagnóstico de 

endoftalmite endógena, estando recomendadas as colheitas de sangue, exsudados do trato 

respiratório em caso de infeção do mesmo, fezes se houver também alterações 

gastrointestinais e líquido cefalorraquidiano se houver suspeita de meningite. Outros 

locais que podem ser explorados em caso de suspeita de endoftalmite endógena são o 

fígado e a medula óssea (GIORDANO et al., 2010; SARKAR et al., 2016).  
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A doença pode ser causada por fungos saprófitas oportunistas, como Candida, 

Aspergillus ou Penicillium, alguns dos quais podem também afetar o olho por via 

hematógena. Houve ainda isolamento de Mucor e Cryptoccocus no estudo indiano 

(SARKAR et al., 2016). O estudo retrospetivo realizado pela Universidade de Ancara, 

concluiu que a maior parte dos casos de endoftalmite ocorria em pacientes 

imunodeprimidos e eram causados por fungos do género Candida. Neste estudo, foi ainda 

reportada uma elevada incidência de Aspergillus e Penicillium, tal como no outro, sendo 

ainda destacada a aparente emergência de outros fungos causadores de endoftalmite 

endógena, nomeadamente Fusarium, Pseudallescheria, Cryptococcus, Histoplasma 

capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Sporothrix schenckii e Coccidioides immitis. 

(KALKANCI E OZDEK, 2010).   

A endoftalmite provocada por Candida encontra-se associada a corrimento ocular 

branco a creme e lesões circunscritas em forma de floco de algodão na coróide e na retina, 

que se podem estender para o vítreo (KALKANCI E OZDEK, 2010).  

Sendo a maior parte dos agentes patogénicos fúngicos descritos como causadores 

de doença ocular microrganismos comummente encontrados no ambiente, estes não 

devem ser classificados como zoonóticos, apesar de já o terem sido no passado 

(GIORDANO et al., 2010). Assim, com raras exceções, apenas é necessário recomendar 

medidas de precaução no contacto com animais infetados caso os tutores se apresentem 

imunodeprimidos, sendo mais importante do que isso sugerir a desinfeção ou eliminação 

de potenciais vias primárias de infeção (LLORET et al., 2013).  

 

1.4.2. Patologia ocular fúngica em animais e seus agentes  

 

A conjuntivite é a doença ocular mais frequentemente diagnosticada em cães e 

gatos e pode ter diversas origens, entre estas bacteriana, traumática ou fúngica, devendo 

sempre que possível ser classificada quanto à etiologia para que se possa aplicar o 

tratamento mais adequado (MARTIN, 2010). Nos cães é muitas vezes secundária e 

causada pela proliferação da microbiota normal do olho, por outro lado, nos gatos tende 

a ser primária e estar associada a clamidiose ou micoplasmose (GELLAT, 2011).  

Em gatos, as doenças fúngicas encontram-se muitas vezes associadas a patologias 

retrovirais, nomeadamente às doenças causadas pelos vírus da imunodeficiência felina 

(FIV) e vírus da leucemia felina (FeLV). Entre as doenças associadas com estes vírus, 

encontram-se a criptococose e a aspergilose sistémicas, as dermatites micóticas e, mais 
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especificamente em termos oculares, a uveíte e a coriorretinite, que podem ter como causa 

subjacente um fungo. As conjuntivites também são comuns nestes animais, podendo ser 

causadas por diversos microrganismos (RICHARDS, 2003). Pode ser feito um 

paralelismo entre os gatos afetados com FIV e as pessoas portadoras de HIV, uma vez 

que estas apresentam tendência para apresentar as mesmas patologias que os gatos nesta 

situação (SARKAR et al., 2016).  

A blastomicose, a histoplasmose e a coccidiomicose, causadas respetivamente 

pelos fungos Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum e Coccidioides immitis, 

são consideradas infeções micóticas sistémicas raras a nível Europeu. Nas zonas 

endémicas, nomeadamente em certas regiões do continente americano, estas infeções são 

mais comuns em cães do que em gatos, mas nos últimos anos tem vindo a aumentar o 

número de casos detetados em regiões não endémicas. A Confederação Europeia de 

Micologia Médica considera que Itália, Alemanha e Turquia devem ser tratadas como 

zonas endémicas para a histoplasmose (LLORET et al., 2013).  

 

1.4.2.1. Alternaria spp.  

 

 O género Alternaria contém várias espécies de hifomicetes demáceos1 que podem 

provocar infeções oportunistas. Apresenta uma distribuição mundial vasta, sendo um 

microrganismo saprófito comum do solo, ar e matéria em decomposição. Para além disso, 

pode ser isolado a partir da pele e da conjuntiva de seres humanos e de várias espécies 

animais (PASTOR E GUARRO, 2008).  

  Os casos reportados em humanos ao longo das últimas décadas são inúmeros e as 

manifestações clínicas mais comuns são as infeções cutâneas e subcutâneas (74,3%) e a 

oculomicose (9,5%), seguidas por rinosinusite e onicomicose. Em seres humanos, os 

principais fatores predisponentes para as infeções cutâneas são os transplantes e o 

hiperadrenocorticismo, enquanto que para a rinosinusite são os transplantes de medula 

óssea (PFALLER et al., 2006).  

 A exposição a lixo ou solo contaminado é comum nos casos de oculomicose, 

sendo a corticoterapia um fator de risco em 50% destes casos; a onicomicose também está 

associada às mesmas fontes de infeção, bem como ao traumatismo das unhas (PASTOR 

E GUARRO, 2008).  

                                                           
1 Contêm melanina e por isso são escuros (castanhos a negros).  
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 A resposta terapêutica é por norma positiva, sobretudo se acompanhada de 

suspensão de medicação imunossupressora (i.e., corticosteróides) ou resolução da causa 

primária de doença (PASTOR E GUARRO, 2008). O tratamento cirúrgico pode estar 

indicado em casos de queratomicose (NEVILE et al., 2015).  

 Em animais domésticos, Alternaria spp. é raramente causa de doença, mas quando 

tal acontece as apresentações e fatores de risco são semelhantes aos dos seres humanos 

(NEVILE et al., 2015).  

 

1.4.2.2. Aspergillus spp.  

 

 É um género de fungo presente no ambiente que inclui mais de duzentas e 

cinquenta espécies e que apenas causa doença em situações predisponentes, não sendo, 

por isso, zoonótico (GIORDANO et al., 2010). Aspergillus fumigatus parece ser o fungo 

deste complexo com maior potencial patogénico para seres humanos e animais, no 

entanto, Aspergillus felis também se encontra frequentemente associado a patologia 

respiratória e ocular (KIDD et al., 2017). Aspergillus flavus é outra espécie isolada com 

frequência e considerada causa de endoftalmite (KLOTZ et al., 2000).  

A aspergilose é uma doença sistémica fúngica com algum significado em 

medicina veterinária, sendo comum na região naso-orbital em gatos e, em menor grau, 

em cães. A disseminação de Aspergillus fumigatus para os tecidos periorbitais foi 

verificada mais frequentemente em gatos, mas a sua presença nos tecidos retrobulbares é 

rara (GIORDANO et al., 2010).  

A infeção generalizada é, por outro lado, mais comum em cães do que em gatos e 

considerada uma doença emergente na Austrália, onde foi descoberta recentemente a 

nova espécie patogénica Aspergillus felis, que se crê ter sido identificada erroneamente 

durante muito tempo como A. fumigatus (BARRS et al., 2013).  

Apesar de não haver conclusões definitivas, põe-se a hipótese de raças de gatos 

com focinhos braquiocefálicos, tais como os Persas e os Himalaias, apresentarem 

predisposição para a infeção por Aspergillus spp. com sintomatologia ocular e/ ou 

respiratória devido à sua conformação que promove alterações do fluxo de ar e da limpeza 

das vias respiratórias pelo sistema mucociliar (GIORDANO et al., 2010). A 

administração prolongada de antibióticos é considerada o principal fator predisponente 

(BARRS et al., 2013).  
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Em gatos, a doença apresenta-se sobretudo sob a forma sinonasal ou sino-orbital. 

A primeira carateriza-se pela presença de sinais do trato respiratório, como espirros, 

corrimento nasal e epistaxis, e a segunda por exoftalmia uni ou bilateral, invasão dos 

tecidos circundantes, prolapso da terceira pálpebra, hiperemia conjuntival, queratite e em 

alguns casos sinais neurológicos (BARRS et al., 2013).  

A forma sino-orbital origina-se da expansão do agente da região sinonasal para a 

órbita, onde forma um granuloma retrobulbar que vai aumentado de tamanho e invadindo 

os tecidos envolventes, incluindo a cavidade oral, tecidos subcutâneos paranasais e 

sistema nervoso central. A queratomicose é descrita raramente em gatos e cães. O fungo 

mais comum em casos de aspergilose com envolvimento ocular é o Aspergillus fumigatus 

(HARTLEY, 2010; BARRS et al., 2013).  

A hiperglobulinemia é o achado mais frequente nas análises laboratoriais. O 

diagnóstico é comprovado por citologia ou biópsia dos tecidos lesionados, uma vez que 

apesar do fungo poder ser observado por esfregaço, nesse caso há maior probabilidade de 

falsos negativos, não sendo estes testes confiáveis se o resultado não for positivo. Uma 

cultura positiva sem ser acompanhada de citologia do mesmo local não é diagnóstica, já 

que este fungo se encontra presente no ambiente (BARRS et al., 2013).  

Ao microscópio, Aspergillus carateriza-se por hifomicetes hialinos com o topo das 

conídeas em forma aproximadamente esférica, a crescer a partir de fiálides ovais e 

organizando-se à volta do topo da vesícula que é semicircular (KIDD et al., 2017).  

Macroscopicamente as colónias são amarelas, castanhas, brancas ou esverdeadas, 

com uma densa camada de conidióforos e crescimento rápido (KIDD et al., 2017).  

As técnicas de PCR não são de momento consideradas particularmente fiáveis no 

diagnóstico da aspergilose e quaisquer resultados devem ser sempre interpretados com os 

dados clínicos obtidos e pelo menos mais um teste (BARRS et al., 2013).  

A única medida profilática recomendada é a manutenção dos gatos 

imunodeprimidos no interior da habitação, mas tem uma eficácia reduzida face à 

ubiquidade do microrganismo (BARRS et al., 2013).  

  

1.4.2.3. Blastomyces dermatitidis  

 

 A blastomicose é uma doença sistémica causada pelo fungo Blastomyces 

dermatitidis, que pode ser encontrado sob a forma de micélio em solos ácidos, sendo a 

sua multiplicação no ambiente promovida pela presença de matéria orgânica e humidade 
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(TAYLOR E GAUNT, 2009; YILDIZ E ERMAN, 2016). É uma doença diagnosticada 

com alguma frequência em cães, cavalos e seres humanos, mas que pode afetar inúmeras 

espécies de mamíferos, incluindo cetáceos e otariídeos2 (TAYLOR E GAUNT, 2009; 

SEEPAULSINGH, 2014). O fungo é endémico em várias regiões da América do Norte, 

mas já foram descritos casos de doença na Ásia, Europa e África, sendo neste momento 

considerado pela comunidade médica portuguesa como uma espécie invasora emergente 

(VERÍSSIMO et al., 2016).   

 A via de infeção mais frequente é a inalatória, seguida do contacto entre feridas 

ou mucosas com o solo em que está o agente (KERL, 2003). À temperatura corporal (37-

38ºC), o fungo passa à forma de levedura nos tecidos infetados (YILDIZ E ERMAN, 

2016).  

 Considera-se que os cães machos jovens, de raças grandes a gigantes, inteiros 

apresentam maior risco de infeção (TAYLOR E GAUNT, 2009; YILDIZ E ERMAN, 

2016).  

 O diagnóstico pode ser feito com recurso a testes serológicos, pesquisa de 

antigénios na urina e PCR, havendo normalmente alterações inespecíficas compatíveis 

com inflamação crónica nas análises sanguíneas (TAYLOR E GAUNT, 2009). 

Atualmente, já se encontram disponíveis testes para deteção do antigénio na urina e no 

sangue de humanos e cães, apesar de poder ocorrer reação cruzada com Histoplasma, pelo 

que o teste pode ser realizado quando se suspeita de qualquer um dos microrganismos. A 

sensibilidade máxima é atingida quando o teste serológico é realizado tanto no sangue 

como na urina. Em gatos não há estudos que permitem referir a precisão de testes 

serológicos no diagnóstico da blastomicose sistémica (LLORET et al., 2013).  

Para além disso, a citologia é um meio altamente fiável de diagnóstico, podendo 

observar-se nos locais afetados a presença de inflamação piogranulomatosa ou purulenta, 

bem como a presença de células fúngicas (KERL, 2003). Esta levedura apresenta 

morfologia característica, com uma parede espessa com cerca de 8-12 µm e ausência de 

cápsula (LLORET et al., 2013). Recomenda-se a realização de um estudo radiográfico 

torácico (se possível latero-lateral direito e esquerdo e ventrodorsal) e de citologia por 

aspiração dos linfonodos aumentados em todos os animais com suspeita de blastomicose 

(TAYLOR E GAUNT, 2009). Outros estudos mais recentes, afirmam que os linfonodos 

não são o local mais indicado para a realização de uma citologia em animais com suspeita 

                                                           
2 Leões-marinhos e lobos marinhos.  
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de blastomicose, sugerindo como alternativas a lavagem bronquial ou a citologia por 

agulha fina de tecido pulmonar ou da pele (LLORET et al., 2013).  

 É comum a presença de anemia normocítica e normocrómica não regenerativa 

ligeira e leucocitose por neutrofilia com neutrófilos maduros ou com desvio à esquerda. 

A hipoalbuminemia e a hiperglobulinemia também são achados frequentes (TAYLOR E 

GAUNT, 2009).  

 Na radiografia torácica podem ser encontradas lesões isoladas ou consolidação 

total de lobos pulmonares, mas o padrão mais comum é miliar difuso a nodular intersticial 

ou broncointersticial. A tomografia computorizada é mais precisa na deteção de nódulos 

pulmonares em seres humanos e pode também estar indicada em animais de companhia 

com lesões pulmonares subtis (CREWS et al., 2008).  

O quadro clínico é relativamente inespecífico, sendo os sinais clínicos mais 

comuns pirexia, letargia, anorexia e perda de peso. Dependendo dos órgãos mais afetados, 

poderão estar presentes sinais clínicos respiratórios (taquipneia, stress respiratório, 

cianose, intolerância ao exercício, tosse), oftalmológicos (endoftalmite), dermatológicos 

(granulomas cutâneos proliferativos ou úlceras) ou ortopédicos (claudicação unilateral 

por presença de massas associadas a osteomielite). O linfadenomegalia é também um 

achado comum. O rim, os testículos, a próstata, as articulações, as vias respiratórias 

superiores e o sistema nervoso central também podem ser afetados (KERL, 2003).  

 A endoftalmite é a anomalia ocular mais observada na presença de Blastomyces 

dermatitidis, estando presente em 20-50% dos casos. Recomenda-se a pesquisa deste 

fungo em todos os pacientes com sinais oculares compatíveis e que vivam em regiões 

endémicas, uma vez que o tratamento célere e agressivo é essencial para a preservação da 

visão em animais afetados. Outras alterações oculares que podem estar presentes são 

glaucoma secundário a obstrução do canto iridocorneal, edema da córnea, coriorretinite, 

neurite ótica, descolamento da retina seroso ou granulomatoso, hialite, hemorragia do 

vítreo e panoftalmite (TAYLOR E GAUNT, 2009). 

 A maioria dos cães com blastomicose ocular apresenta lesões concomitantes nos 

pulmões, pele ou linfonodos, o que permite que se possa fazer o diagnóstico por citologia 

por meios menos invasivos, mas em casos em que apenas haja envolvimento ocular a 

realização de aspiração de humor vítreo ou aquoso está recomendada (YILDIZ E 

ERMAN, 2016). Apesar do trabalho que apresenta estes resultados ter uma amostra 

limitada de apenas cinco cães, a citologia por aspiração do humor vítreo revelou-se 

diagnóstica em 100% dos animais em que foi realizada (ARCENEAUX et al., 1995). Para 
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diminuir o risco associado ao procedimento, este deverá ser preferencialmente realizado 

em olhos que já tenham perdido a visão, em detrimento de um olho contralateral ainda 

perfeitamente funcional (TAYLOR E GAUNT, 2009).    

 

1.4.2.4. Candida spp. 

 

  O género Candida é composto por leveduras globosas ou blastoconídeas que se 

reproduzem por bipartição, podendo estar presentes hifas ou pseudo-hifas em alguns 

casos. Esta levedura pode fermentar glucose e assimilar nitrato, não produz compostos 

semelhantes ao amido e a reação com azul de B diazonium é negativa (KIDD et al., 2017).  

 Várias espécies podem ser agente etiológico de doença, entre as quais C. albicans, 

C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis e Pichia kudriavzevii, que combinadas 

constituem mais de 95% das infeções pelo género Candida em humanos. O isolamento 

de outras espécies é comum em várias espécies animais, sendo que todas elas podem ser 

consideradas ubíquas e ocorrem naturalmente em seres humanos e animais (KIDD et al., 

2017).  

 Candida albicans é comensal das mucosas e do trato gastrointestinal, podendo ser 

isolada a partir de virtualmente qualquer superfície ou ambiente contaminado por matéria 

fecal (KIDD et al., 2017). A proliferação da levedura é frequentemente observada como 

infeção secundária em animais imunodeprimidos ou submetidos a antibioterapia 

prolongada, mas não é por norma particularmente agressiva e o tratamento da causa 

subjacente tende a permitir a obtenção de um novo equilíbrio na microbiota (KLOTZ et 

al., 2000).  

Apesar de se desconhecer o motivo, há um claro tropismo de algumas espécies de 

Candida para o olho, por exemplo, Candida albicans. As lesões oculares mais comuns 

são a coriorretinite acompanhada por reação granulomatosa ou supurativa (KLOTZ et al., 

2000).  

 Em seres humanos, Candida albicans é a causa mais comum de endoftalmite de 

origem endógena. Os fungos do género Candida são o quarto agente nosocomial mais 

isolado em culturas de sangue nos Estados Unidos da América, sendo que cerca de 30% 

das pessoas com candidemia apresentava endoftalmite (KLOTZ et al, 2000). 

 Candida tropicalis é outra das espécies mais comummente isoladas a partir de 

seres humanos com candidemia e de animais saudáveis e assume particular importância 
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por poder apresentar fatores de virulência superiores às outras, incluindo a capacidade de 

formação de biofilmes e a resistência aos azoles (DE AGUIAR CORDEIRO et al., 2015).  

 Recentemente, Candida auris tornou-se uma preocupação em termos de saúde 

pública, uma vez que apresenta também resistência aos antifúngicos mais comuns, 

capacidade de formar biofilmes e elevada mortalidade in vivo (MORALES-LOPEZ et al., 

2017; SHERRY et al., 2017).  

 

1.4.2.5. Cladosporium spp.  

 

 É um fungo de distribuição mundial e ubíqua no ambiente, sendo muito isolado a 

partir do solo e da matéria orgânica e o fungo de origem aerógena mais frequentemente 

isolado. O género Cladosporium engloba mais de cento e cinquenta espécies, algumas 

das quais com interesse médico, nomeadamente C. cladosporioides, C. herbarum, C. 

oxysporum e C. sphaerospermum (KIDD et al., 2017).  

 Um estudo realizado nos Estados Unidos, conclui que o local em que era mais 

frequentemente isolado era o trato respiratório (55%), seguido pelas superfícies corporais 

(28%) e pelos tecidos profundos e fluidos corporais (15%) (SANDOVAL-DENIS et al., 

2015; KIDD et al., 2017).  

 A cultura resulta no crescimento de colónias escuras, que vão de castanhas a 

cinzentas-esverdeadas, flocosas e aveludadas, tornando-se como que cobertas de pó 

devido à quantidade elevada de conídeas produzida. Microscopicamente, toda a estrutura 

do fungo é da mesma cor, sendo as conídeas caraterizadas por um hilo escuro distinguível 

do resto e crescendo em ramos a partir deste, em forma de escudo ou elipse (KIDD et al., 

2017).  

 Apesar da sua grande distribuição e de ser frequentemente encontrado no 

ambiente, em alimentos e mesmo no organismo de pessoas e animais, não é por norma 

um agente patogénico a não ser em situações particulares de imunossupressão e/ ou 

exposição a grandes quantidades de esporos. Estes fungos encontram-se por vezes 

associados a rinite alérgica, pneumonia ou feridas abertas superficiais e profundas, mas é 

rara a sua disseminação generalizada (SANDOVAL-DENIS et al., 2015; SPANO et al., 

2018).  

Há inúmeros relatos do seu isolamento a partir de animais com várias doenças 

concomitantes ou aparentemente saudáveis, mas não foi considerado causa da doença 

primária na maior parte desses casos. É, no entanto, de notar um relato de dois casos de 
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feohifomicose cerebral em gatos, que apresentavam alterações vestibulares, anisocoria e 

um deles convulsões, tendo sido diagnosticada post-mortem infeção por Cladosporium 

spp. após cultura, bem como o caso de um cão Pastor Alemão com encefalite e nefrite 

micóticas associadas a Cladosporium spp., que servem de exemplo para não se 

menosprezar os microrganismos oportunistas ambientais mais comuns (MARIANI et al, 

2002; POUTAHIDIS et al., 2008).  

Num estudo realizado em cães observou-se que este fungo pode ser parte da sua 

microbiota nasal (MERCIER et al., 2013).  

 

1.4.2.6. Coccidioides immitis  

 

Coccidioides immitis é um complexo que foi em 2002 subdividido em C. immitis 

e C. posadasii, apesar de estas espécies serem morfologicamente idênticas e apenas 

distinguíveis através de testes genéticos (FISHER et al., 2002; KIDD et al., 2017).  

Microscopicamente, após cultura, observam-se células isoladas, hialinas, 

tipicamente com forma de barril ou retangulares. Este fungo existe no ambiente, por 

exemplo no solo, e em cultura sob a forma de micélio, mas nos tecidos vivos como 

esférulas e endosporos. Assim, nos tecidos alvo de citologia, as esférulas apresentam-se 

como células redondas com centro claro, citoplasma periférico e uma parede espessa, 

desenvolvendo posteriormente endósporos após divisão do citoplasma. A rutura destas 

células promove a libertação dos endósporos para o tecido envolvente, reiniciando-se 

assim o ciclo de multiplicação (KIDD et al., 2017).  

Há poucos relatos de casos de coccidiomicose na Europa e o único caso importado 

dos Estados Unidos da América foi diagnosticado em Portugal (AMORIM et al., 2011; 

LLORET et al., 2013).  

Este tipo de micose não é contagioso entre gatos ou cães, ocorrendo por norma 

infeção por inalação dos esporos presentes no ambiente (geralmente no solo ou por 

aerossolização), razão pela qual são muitas vezes infeções pulmonares primárias que 

posteriormente se disseminam para outros tecidos, incluindo os olhos e a pele. Existem 

casos descritos em que se pensa que a via de infeção pode ter sido a ingestão de roedores 

contaminados, motivo pelo qual nesses animais o local primário de infeção foi o trato 

gastrointestinal (LLORET et al., 2013). 

Os gatos infetados apresentam sinais cutâneos ou oculares, do sistema 

respiratório, musculoesquelético e nervoso. Nos casos de doença sistémica com afeção 
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ocular é comum o aparecimento de uveíte anterior, coriorretinite granulomatosa e 

cegueira (LLORET et al., 2013).  

A base do diagnóstico é a serologia com imunodifusão em agar-gel. Segundo um 

estudo retrospetivo, este teste apresenta uma elevada sensibilidade (83%) na deteção deste 

agente em gatos, mas pode apresentar falsos negativos nos primeiros dois meses de 

infeção aguda (GREENE E TROY, 1995). Isoladamente, a citologia tem pouco valor 

diagnóstico devido ao elevado número de falsos negativos (LLORET et al., 2013).  

Um diagnóstico definitivo é geralmente obtido com uma combinação de testes 

serológicos, citologia e/ou histopatologia (LLORET et al., 2013). Devido ao risco de 

inalação de esporos, estes testes apenas devem ser realizados em laboratórios autorizados 

(KIDD et al., 2017).  

 

1.4.2.7. Cryptococcus spp.  

 

 Cryptococcus é um género dimórfico saprófito de levedura, pertencente aos 

Basiomicetos, com distribuição ubíqua, cujas espécies Cryptococcus neoformans e 

Cryptococcus gattii provocam a criptococose. Esta doença, carateriza-se sobretudo por 

afetar os sistemas respiratório e nervoso, mas como o fungo se dissemina por via 

sanguínea pode provocar sinais clínicos em praticamente qualquer parte do organismo, 

incluindo pele e olhos (TRIVEDI et al., 2011).  

 Este fungo apresenta uma cápsula espessa de heteropolissacarídeos que o torna 

impermeável aos corantes citológicos mais comuns. A classificação atual divide o género 

nas espécies C. neoformans e C. gattii, sendo que a primeira apresenta os serotipos A (C. 

neoformans variedade grubii), D (C. neoformans variedade neoformans) e AD e a 

segunda os serotipos B e C. Foi proposta a classificação de C. neoformans variedade 

neoformans como uma espécie independente das outras duas, no entanto, a classificação 

aceite até ao momento da publicação apenas engloba duas espécies de Cryptococcus 

(REFAI et al., 2017). Clinicamente, não há distinção entre os diferentes serotipos 

(MÖSTL et al., 2015).  

 O reservatório ambiental de Cryptococcus neoformans consiste sobretudo nas 

fezes de aves, particularmente pombos, mas esta espécie já foi também detetada em 

árvores em decomposição, madeira e restos vegetais, água corrente e solo, habitualmente 

contaminados com fezes de ave. As formas C. neoformans var. grubii (serotipo A) e C. 
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neoformans var. neoformans (serotipo D) encontram-se distribuídas globalmente e 

causam doença em animais imunocomprometidos (REFAI et al., 2017).  

A criptococose, causada sobretudo por Cryptococcus neoformans e Cryptococcus 

gattii, é a doença sistémica de origem micótica mais comum em gatos a nível mundial 

(TRIVEDI et al., 2011).  

Não se verificou qualquer predisposição relacionada com a raça, a idade ou 

presença de doenças retrovirais, nem com o acesso ou não ao exterior. Apesar de poder 

afetar virtualmente qualquer tecido, uma vez que ocorre disseminação hematógena do 

agente, os locais de infeção mais comuns são a cavidade nasal, a pele, os linfonodos, o 

cérebro, as meninges e os olhos. A apresentação ocular isolada é rara a inexistente 

(TRIVEDI et al., 2011; REFAI et al., 2017). A doença pode surgir após um grande 

período de incubação e ter uma de quatro manifestações: nasal, central, cutânea e 

sistémica (MÖSTL et al., 2015).  

A maioria dos gatos com criptococose vai exibir sinais do trato respiratório 

superior (espirros, estertores, corrimento nasal mucopurulento, deformação da cavidade 

nasal), mas em alguns casos pode observar-se também a presença de pólipos, dispneia, 

otite ou, se a infeção já tiver progredido para o pulmão, pneumonia, pleurite e massas 

mediastínicas (TRIVEDI et al., 2011). 

A presença de lesões cutâneas também é comum e podem observar-se nódulos 

isolados ou múltiplos, com ou sem ulceração, geralmente no plano nasal. Podem ainda 

surgir lesões cutâneas no tronco, membros e cavidade oral (TRIVEDI et al., 2011). 

Ocasionalmente, a infeção pode disseminar-se para o tecido retrobulbar, apesar de 

isso ser mais comum em cães do que em gatos, provocando exoftalmia e prolapso da 

terceira pálpebra. No entanto, é de referir que a aspergilose é consideravelmente mais 

comum nestas situações (TRIVEDI et al., 2011; GIORDANO et al., 2010).  

No exame do fundo do olho pode observar-se coriorretinite focal ou multifocal, 

descolamento da retina, sinais compatíveis com neurite ótica, papiledema e hemorragia 

da retina. Lesões oculares graves podem resultar em cegueira periférica com pupilas 

dilatadas não responsivas (TRIVEDI et al., 2011).  

As alterações neurológicas são frequentes, mas a apresentação é bastante variável, 

podendo surgir défices propriocetivos ligeiros ou dor toracolombar, paresia dos membros 

posteriores, alterações comportamentais, convulsões otite média e outros sinais 

neurológicos inespecíficos (TRIVEDI et al., 2011). 
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O diagnóstico definitivo pode ser obtido por serologia (soro, plasma ou urina), 

citologia, histopatologia ou cultura (TRIVEDI et al., 2011). 

 A criptococose já foi também relatada noutras espécies de felinos, nomeadamente 

em chitas (BOLTON et al., 1999). Cryptococcus neoformans foi reconhecido como causa 

de diversos casos de mastite em bovinos domésticos e selvagens, caprinos e ovinos. 

Cryptococcus spp. já foi ainda reportado como causa de doença em lamas, alpacas e 

equinos, apesar de a sua importância nestas espécies ser considerada reduzida. Foi ainda 

detetada em várias espécies de animais selvagens, incluindo coalas e gorilas (REFAI et 

al., 2017).  

  

1.4.2.8. Histoplasma capsulatum 

 

Histoplasma capsulatum é um fungo dimórfico térmico que existe sob a forma de 

hifa no ambiente e se converte em levedura nos tecidos. Pode encontrar-se no ambiente, 

sobretudo em solos contaminados com fezes de aves e morcegos. Há casos descritos em 

diversos pontos do globo, tanto em animais como em seres humanos, apesar de haver uma 

incidência mais elevada na América do Norte e Central (SMITH et al., 2016).  

A histoplasmose é a doença causada por este fungo, resultando da inalação ou 

ingestão de esporos germinados, que ao serem fagocitados por macrófagos entram na 

circulação sanguínea e linfática, disseminando-se pelo organismo. O resultado é infeção 

localizada, infeção pulmonar localizada ou doença sistémica (SMITH et al., 2016).  

A histoplasmose é frequentemente detetada em gatos e já foi diagnosticada 

noutras espécies de felinos, sendo atualmente considerada a segunda doença fúngica 

sistémica mais prevalente em gatos (SMITH et al., 2016).  

Considera-se que os gatos jovens com acesso livre ao exterior se encontram em 

maior risco do que os gatos indoor, uma vez que poderão contactar com os 

microrganismos presentes no solo (LLORET et al., 2013). No entanto, há casos descritos 

em gatos exclusivamente indoor, em situações em que foram expostos a solo 

contaminado durante a realização de obras, plantas em vasos e caves com o chão 

inacabado em terra (LLORET et al., 2013; REINHART et al., 2015). Vários casos 

isolados foram descritos a nível mundial em gatos, mas a maioria pôde ser associada com 

imigração a partir do Estados Unidos (SMITH et al., 2016).  

Os gatos manifestam geralmente sinais de pneumonia e gastrointestinais, que 

podem evoluir para doença sistémica. As lesões intestinais são piogranulomatosas e 
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acompanhadas por linfadenomegalia. Nos casos sistémicos, há envolvimento do fígado, 

linfonodos, olhos e medula óssea (LLORET et al., 2013).  

A incidência de gatos com doença ocular secundária a histoplasmose não é 

conhecida, mas há estudos que reportam a presença frequente de lesões oculares nestes 

animais (22-25%), apesar de se crer que estes foram subestimados. Os sinais oculares 

incluem neurite ótica, uveíte anterior, panuveíte, endoftalmite, coroidite e coriorretinite, 

ocasionalmente associadas com descolamento da retina e glaucoma secundário. Um 

exame oftalmológico completo está recomendado em todos os gatos com diagnóstico ou 

suspeita de histoplasmose (SMITH et al., 2016).  

O diagnóstico pode ser feito por cultura, citologia, PCR ou teste serológico no 

sangue e/ou urina. Este último pode apresentar reação cruzada com Blastomyces, mas é 

bastante sensível na deteção de antigénios em casos sistémicos de doença. O uso de testes 

para deteção de anticorpos está contraindicado, uma vez que estes não distinguem entre 

uma infeção ativa e uma infeção pregressa (LLORET et al., 2013).  

A citologia pode ser realizada a partir de qualquer tecido lesionado, havendo uma 

grande probabilidade de se encontrar o microrganismo na medula óssea, sendo 

observadas leveduras com forma oval a redonda e um centro basofílico rodeado por um 

halo mais claro (LLORET et al., 2013).  

É aconselhável que seja realizada em seguida cultura fúngica e que o 

histopatologista esteja familiarizado com este fungo, uma vez que pode ser confundido 

com Sporothrix, Candida ou Leishmania (SMITH et al., 2016).   

 

1.4.2.9. Penicillium spp.  

 

 O género Penicillium é dos que engloba mais espécies (cerca de trezentas e 

cinquenta e quatro até ao momento), algumas das quais são contaminantes comuns de 

vários substratos, incluindo o solo, o ar e vários tipos de alimentos. Algumas das espécies 

têm ainda a capacidade de produzir micotoxinas, pelo que podem ser causa de doença 

indiretamente (KIDD et al., 2017).  

 Este género de fungo é isolado com frequência em ambiente hospitalar e nas 

habitações sem, no entanto, ser considerado particularmente relevante clinicamente, é 

muitas vezes desprezado como um mero contaminante (GUEVARA-SUAREZ et al., 

2016). Apesar das infeções primárias serem raras, as infeções secundárias são 

relativamente comuns, sendo em humanos mais frequentes sob a forma de queratite 
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micótica, otomicose e endocardite pós-cirúrgica (KIDD et al., 2017). Ocasionalmente 

também pode estar associado a quadros alérgicos, mas sua importância é superior em 

pacientes com condições imunossupressoras (GUEVARA-SUAREZ et al., 2016).  

 Existem poucos estudos acerca do seu papel em medicina veterinária, sendo os 

relatos de caso em cães relativos a infeção sistémica e osteomielite. Nesta espécie, foram 

identificados e associados com doença as espécies P. brevicompactum, P. purpurogenum 

e P. canis (GUEVARA-SUAREZ et al., 2016).   

 Devido à sua ubiquidade, é comum serem isolados fungos do género Penicillium 

a partir dos olhos de cavalos, cães, gatos e seres humanos, mas a sua relação com 

eventuais doenças é raramente comprovada (GUEVARA-SUAREZ et al., 2016). Em 

certos casos, a afeção ocular está intimamente relacionada com infeção do aparelho 

respiratório superior devido à proximidade anatómica, observando-se rinite, epistaxis, 

descarga nasal mucopurulenta e exoftalmia (WHITNEY et al., 2005).   

 As colónias de Penicillium caraterizam-se por um crescimento rápido e podem ser 

de diversas cores, entre elas verde e branco, consistindo sobretudo numa densa camada 

de conidióforos. Microscopicamente, observam-se cadeias lineares de conídeas que se 

vão ramificando (KIDD et al., 2017).  

 

1.4.2.10. Rhodotorula mucilaginosa  

 

Rhodotorula é uma levedura saprófita pertencente aos Basiomicetos, de 

distribuição mundial, presente em ambientes tanto aquáticos como terrestres, bem como 

no ar, em alimentos e nas mucosas de diversas espécies animais, incluindo seres humanos 

(WIRTH E GOLDANI, 2012). É um contaminante ambiental comum na pele, pulmões, 

urina e fezes (KIDD et al., 2017). Para além disso, é considerado um agente patogénico 

emergente, tendo vindo a aumentar o número de casos descritos anualmente nas últimas 

décadas (WIRTH E GOLDANI, 2012).  

Atualmente, reconhece-se o potencial patogénico de oito espécies de fungos do 

género Rhodotorula, sobretudo em pacientes geriátricos e/ou imunodeprimidos. No 

entanto, há relatos de doença em pessoas imunocompetentes, ainda que a prevalência 

neste grupo seja muito baixa. Em seres humanos a infeção surge geralmente após 

procedimentos invasivos (cateterização intravenosa central ou cirurgia para colocação de 

próteses e enxertos), sendo comum causar meningite, peritonite e endocardite (LOSS et 

al., 2011). Está ainda estudado o papel deste fungo em casos de onicomicose e 
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endoftalmite (MAURYA et al., 2015; LUONG et al., 2017). Os principais fatores de 

risco, para além da infeção pelo VIH, são o uso prolongado de antibióticos de largo 

espetro, a administração de quimioterapêuticos e o tratamento continuado com 

corticosteróides em doentes com neoplasias malignas (WIRTH E GOLDANI, 2012).  

Em animais, há relatos de doença de pele em galinhas e de infeções respiratórias 

em ovinos, bovinos e cães causadas por Rhodotorula mucilaginosa (WIRTH E 

GOLDANI, 2012; MALGORZATA et al., 2017). O género Rhodotorula foi ainda 

identificado como sendo causa de dermatite e epididimite num leão marinho e de mastite 

numa gata e em vacas leiteiras, estando presente também em situações de otite externa 

parasitária em bovinos, no trato urogenital de camelos, nas fezes de aves selvagens e de 

estimação de várias espécies, incluindo pombos em Lisboa, e foi ainda isolado a partir de 

gatos e macacos-rhesus saudáveis (MARTINS et al., 1997; ALVAREZ-PEREZ et al., 

2010; WIRTH E GOLDANI, 2012).   

Apesar do seu aspeto macroscópico característico – colónias salientes, brilhantes 

e vermelhas/ salmão – a identificação da espécie desta levedura apenas pode ser 

confirmada através de técnicas moleculares. Microscopicamente, observam-se células 

ovoides a globosas ou tipo levedura com blastoconídeas a crescer e com uma cápsula 

pouco espessa (KIDD et al., 2017).  

 

1.4.2.11. Sporothrix schenckii   

 

 Sporothrix schenckii é um complexo composto por pelo menos quatro fungos 

dimórficos saprófitos do género Sporothrix. Em animais de companhia é o agente da 

esporotricose, uma micose profunda da pele, mais frequente em países com climas 

tropicais ou semitropicais. Na América Central e do Sul esta é a micose cutânea profunda 

mais frequente, sendo um agente patogénico endémico no Brasil que já assume a escala 

de epidemia (MÖSTL et al., 2015; MASCARENHAS et al., 2018).  

O agente encontra-se presente no solo e penetra no organismo através de feridas 

na pele, razões pelas quais, é mais frequente em gatos adultos com acesso ao exterior e 

que podem ser facilmente arranhados por outros (TUZIO et al., 2008).  

As lesões mais comuns são úlceras cutâneas com corrimento mucopurulento ou 

sanguinolento. Nos gatos são mais comuns na base da cauda, cabeça e membros, e nos 

cães no tronco, cabeça e plano nasal (TUZIO et al., 2008; MASCARENHAS et al., 2018).  
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A esporotricose localizada desenvolve-se após um período de incubação de 

aproximadamente um mês (WELSH, 2003). É ainda comum a disseminação linfática do 

fungo, que leva a doença sistémica e a excreção do agente nos exsudados (TUZIO et al., 

2008). 

 Considera-se que existem três formas da doença: cutânea, cutâneo-linfática e 

sistémica. A forma cutânea é a mais frequentemente encontrada e a disseminação 

sistémica encontra-se geralmente associada a imunossupressão (MASCARENHAS et al., 

2018).  

Quando há disseminação do agente este vai afetar primeiro o fígado e os pulmões, 

mas pode também afetar os ossos, olhos, sistema nervoso central, trato gastrointestinal, 

baço, rins, glândula mamária, testículos e epidídimo (WELSH, 2003).   

O primeiro passo do diagnóstico é a citologia, que permite observação e 

identificação direta do agente – em gatos a probabilidade de este teste ser suficiente para 

a obtenção de um diagnóstico é superior, pois apresentam uma quantidade elevada de 

células fúngica no tecido subcutâneo, sobretudo quando comparada com cavalos e cães 

(MÖSTL et al., 2015).  

O microrganismo é redondo, oval ou cilíndrico e pode apresentar-se extra ou 

intracelular, após ser fagocitado pelos macrófagos. A confirmação pode ser feita por 

cultura ou por testes de aglutinação nos animais em que as lesões contêm poucas células 

fúngicas pelo que a sua observação é mais difícil e a citologia muitas vezes inconclusiva 

(TUZIO et al., 2008; WELSH, 2003).  

Esta doença tem potencial zoonótico, pelo que o contacto entre seres humanos e 

os exsudados deve ser evitado (TUZIO et al., 2008). Devido às diferenças na 

multiplicação do fungo no tecido subcutâneo dos gatos, provavelmente o potencial 

zoonótico da esporotricose felina é maior que o das restantes espécies domésticas quando 

infetadas (WELSH, 2003).  

Atualmente, é aconselhável que todos os profissionais de saúde veterinária 

utilizem luvas quando contactam com feridas de origem não identificada em gatos, 

lavando em seguida as mãos e braços com solução antisséptica, uma vez que se encontram 

como classe profissional mais propensos a contrair esta doença (WELSH, 2003).  

A quantidade de fungos presentes nas lesões granulomatosas geradas relaciona-se 

com o estado geral de saúde do animal afetado e com o número de granulomas presentes 

no organismo: animais em mau estado ou com muitas lesões apresentam mais fungos no 

interior das mesmas (MÖSTL et al., 2015).  



25 

 

A descrição de lesões oculares em animais é praticamente inexistente, mas 

considerando que este agente é causa comum de doença ocular em seres humanos após 

traumatismo ocular, a sua pesquisa pode ser relevante em animais com traumatismo 

penetrante ocular ou que apresentem lesões cutâneas compatíveis juntamente com 

doenças capazes de induzir imunossupressão.   
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2. Metodologia  

 

2.1. Colheita de amostras 

 

Para o presente rastreio foi utilizada uma amostra de conveniência constituída por 

82 animais (32 gatos e 50 cães). No estudo foram colhidas amostras a partir do saco 

conjuntival de 32 gatos e 50 cães, independentemente da sua idade e estado de saúde. 

Para cada animal foram registados os dados demográficos relevantes (espécie, raça, idade, 

sexo, estado reprodutivo, área geográfica de habitação, ambiente), o historial clínico 

relativo a patologia ocular, dermatológica e respiratória, o motivo atual da consulta ou 

internamento nos casos em que a colheita fosse realizada em ambiente hospitalar, os 

antibióticos tópicos e sistémicos administrados no mês anterior, o estado vacinal, a 

desparasitação e a existência de doenças imunossupressoras (ver Anexo A).  

Das 82 colheitas realizadas, 28 amostras de cães e 31 de gatos foram obtidas em 

ambiente hospitalar, no Hospital Veterinário da UTAD. As restantes amostras foram 

colhidas no local de residência do animal, tendo estas sido realizadas no distrito de 

Bragança.   

A colheita de amostras ocorreu entre setembro de 2017 e abril de 2018 e o 

processamento foi realizado paralelamente no Laboratório de Microbiologia Médica da 

UTAD. Os tutores ou responsáveis pelos animais assinaram uma declaração de 

consentimento informado, sendo sempre explicado o procedimento a realizar e garantida 

a confidencialidade dos dados recolhidos (ver Anexo B). Foram tidas em consideração 

todas as normas de bem-estar e aspetos éticos.  

As colheitas foram realizadas na totalidade pela autora do estudo, assim como 

todos os procedimentos laboratoriais subsequentes.  

O material recolhido não necessitava de cuidados especiais de conservação e foi 

processado até 48h após a sua obtenção.  

A colheita foi sempre realizada com luvas, para evitar contaminações, iniciando-se 

o protocolo com a colocação de uma gota de anestésico local (Oxibuprocaína - 

Anestocil®) em cada um dos olhos do animal. Dois a cinco minutos depois, foi aplicada 

uma zaragatoa esterilizada embebida em solução salina estéril a 0,9% na conjuntiva da 

pálpebra inferior e no fundo do saco lacrimal de ambos os olhos. No caso de um dos olhos 

se apresentar claramente mais conspurcado, a colheita realizou-se primeiro no olho mais 

limpo.  
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Após a colheita, a zaragatoa foi colocada dentro de um tubo com 5 mL de solução 

salina estéril a 0,9%, que foi hermeticamente fechado e identificado com um código 

numérico. 

 

2.2. Processamento microbiológico da amostra 

 

No laboratório, o exsudado ocular recolhido foi inoculado em placas de Petri 

previamente preparadas com meio PDA (Potato Dextrose Agar, Liofilchem®), pela 

técnica de esgotamento. O meio foi preparado de acordo com as instruções do fabricante, 

esterilizado e distribuído dentro de uma câmara de fluxo laminar para prevenir a sua 

contaminação.  

Caso se verificasse o crescimento de fungos filamentosos, era feita a sua repicagem 

em novas placas com meio PDA, com o intuito de os isolar. Este meio é bastante utilizado 

na cultura e isolamento de fungos, pois permite o crescimento de várias espécies de 

fungos, promovendo a sua esporulação (essencial para uma boa análise da morfologia e 

para a identificação do género) e inibindo, até certo ponto, o desenvolvimento de 

bactérias.  

O crescimento de microrganismos compatíveis com bactérias ou leveduras foi 

registado, mas estas não foram isoladas ou identificadas, à exceção de Rhodotorula. 

Após isolamento, os fungos filamentosos encontrados foram alvo de preparação 

para microscópio com o método da fita-cola, utilizando lactofenol com azul de algodão 

como solução corante e esclarecedora. As preparações foram observadas ao microscópio 

ótico composto na ampliação de 400x, para se proceder à identificação morfológica dos 

fungos.  

Todos os procedimentos em laboratório foram realizados com material 

devidamente esterilizado e/ou desinfetado. Todos os procedimentos de biossegurança 

foram tidos em conta.  

As placas foram incubadas à temperatura de 25ºC. As placas que um mês após a 

inoculação não evidenciaram crescimento fúngico foram eliminadas.  

 

2.3. Identificação dos fungos 

 

 A caraterização macroscópica das colónias foi registada, no entanto, foram 

utilizados também critérios microscópicos para a sua classificação por género.  
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 Uma vez coradas com lactofenol e azul de algodão, as estruturas dos fungos 

apresentavam uma cor azul sobre um fundo incolor. Foi avaliada a morfologia e atribuído 

um género a cada um dos fungos isolados. Para isso, foram utilizados como referência os 

livros “Descriptions of Medical Fungus” (2016) e “Pictorial Atlas of Seed and Soil” 

(2010).  

 

2.4. Controlo 

 

Como controlo, realizou-se a inoculação de placas de meio PDA com o 

Anestocil® utilizado nas colheitas. Todo o restante material utilizado estava esterilizado 

até ao momento da recolha.  

Não foi observado crescimento de qualquer microrganismo nas placas de controlo 

inoculadas com Anestocil®. 

 

2.5. Análise de dados  

 

Os dados colhidos através da metodologia anteriormente descrita foram 

processados nos programas informáticos SPSS® versão 22.0. 

A análise estatística foi estritamente descritiva, recorrendo-se à análise univariada, 

tendo sido o tratamento da informação do tipo quantitativo. Efetuou-se a análise 

recorrendo a medidas de frequência absoluta e relativa.  

Para análise estatística da associação entre variáveis independentes e dependentes 

(objetivos do estudo atrás referidos) foi usado o teste de qui-quadrado (χ2). Um nível de 

probabilidade (p) <0,05 foi considerado estatisticamente significativo na associação entre 

variáveis. 
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3. Resultados 

 

3.1. Caraterização da amostra 

 

Foram analisadas 82 amostras das quais 51,9% (n=50) pertenciam a cães e 48,1% 

(n=32) a gatos. O resumo da caraterização demográfica da amostra de cães e de gatos 

encontra-se nas Tabelas 1 e 2, respetivamente.  

 

Tabela 1 – Caraterização demográfica da amostra de cães. 

Caraterísticas 
Cães 

(n.º; %) 

Sexo 

Macho 26 (52%) 

Fêmea 24 (48%) 

Idade 

Jovem (inferior a 1 ano) 3 (6%) 

Adulto (1-7 anos) 30 (60%) 

Geriátrico (superior a 8 anos) 17 (34%) 

Estado Reprodutivo 

Castrado 12 (24%) 

Inteiro 38 (76%) 

Raça 

Barbado da Terceira 1 (2%) 

Beagle 4 (8%) 

Cão de Gado Transmontano 2 (4%) 

Cocker Spaniel 2 (4%) 

Dobermann Pinscher 1(2%) 

Galgo Espanhol 1(2%) 

Labrador 6 (12%) 

Pastor Alemão 2 (4%) 

Podengo  11 (22%) 

São Bernardo 1 (2%) 

Serra-da-Estrela  1 (2%) 

SRD 16 (32%) 

West Highland Terrier  1 (2%) 

Estilo de vida 

Misto 19 (38%) 

Outdoor 31 (62%) 

Contacto com outros animais 

Sim 46 (92%) 

Não 4 (8%) 

Desparasitação 

Desconhecido 5 (10%) 

Desparasitado 41 (82%) 

Não desparasitado 4 (8%) 

Vacinação 

Desconhecido 4 (8%) 

Vacinado 39 (78%) 

Não vacinado 7 (14%) 

Distrito 

Aveiro 1 (2%) 

Bragança 23 (46%) 

Porto 2 (4%) 

Vila Real 24 (48%) 
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Tabela 2 – Caraterização demográfica da amostra de gatos. 

Caraterísticas 
Gatos 

(n.º; %) 

Sexo 

Macho 19 (59,40%) 

Fêmea 13 (40,60%) 

Idade 

Jovem (inferior a 1 ano) 4 (12,50%) 

Adulto (1-7 anos) 18 (56,25%) 

Geriátrico (superior 8 anos) 10 (31,25%) 

Estado Reprodutivo 

Castrado 23 (71,88%) 

Inteiro 9 (28,13%) 

Raça 

Persa 2 (6,25%) 

Siamês 3 (9,38%) 

SRD/ Europeu comum 27 (84,38%) 

Estilo de vida 

Misto 14 (43,75%) 

Indoor 13 (40,63%) 

Outdoor 5 (15,63%) 

Contacto com outros animais 

Sim 24 (75,00%) 

Não 6 (18,75%) 

Desconhecido 2 (6,25%) 

Desparasitação 

Desconhecido 4 (12,50%) 

Desparasitado 21 (65,63%) 

Não desparasitado 7 (21,88%) 

Vacinação 

Desconhecido 4 (12,50%) 

Vacinado 15 (46,88%) 

Não vacinado 13 (40,63%) 

Distrito 

Braga 1 (3,13%) 

Porto 2 (6,25%) 

Vila Real 28 (87,50%) 

Viseu 1 (3,13%) 

 

3.1.1. Sexo 

 

Quanto ao sexo dos cães, 48,0% (n=24) eram fêmeas e 52,0% (n=26) eram 

machos. Dos gatos, 40,6% (n=13) eram fêmeas e 59,4% (n=19) eram machos.  

 

3.1.2. Idade 

 

Relativamente aos cães, 60,0% (n=30) eram adultos, 6,0% eram jovens (n=3) e 

34,0% (n=17) eram geriátricos.  

Já em relação aos gatos, a maioria (56,25%; n=18) eram adultos, (31,25%; n=10) 

eram geriátricos e 12,5% (n=4) eram jovens. 
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3.1.3. Estado reprodutivo 

 

Apenas 12 (24,0%) dos 50 cães se encontravam esterilizados. Relativamente aos 

gatos, 23 (71,9%) encontravam-se esterilizados. 

 

3.1.4. Raça 

 

Os cães sem raça definida constituíram cerca de um terço da amostra (n=16; 

32,0%), sendo as raças com maior representação o Podengo (n=11; 22,0%) e o Labrador 

(n=6; 12,0%). Foram ainda estudados 4 (8,0%) Beagle, 2 (4,0%) Cão de Gado 

Transmontano, 2 (4,0%) Cocker Spaniel, 2 (4,0%) Pastor Alemão, 1 (2,0%) Barbado da 

Terceira, 1 (2,0%) Pinscher Miniatura, 1 (2,0%) Galgo Espanhol, 1 (2,0%) São Bernardo, 

1 (2,0%) Serra-da-Estrela, 1 (2,0%) West Highland Terrier e 1 (2,0%) Yorkshire Terrier.  

Os gatos sem raça definida também constituíram a maior parte da população 

estudada (n=27; 84,4%), tendo sido ainda alvo do estudo gatos de raça Persa (n=2; 6,3%) 

e Siamês (n=3; 9,3%). 

 

3.1.5. Estilo de vida  

 

Todos os cães tinham acesso regular ao exterior e contacto com outros animais, 

sendo que apenas 19 (38,0%) tinham também acesso ao interior da habitação.  

Em relação aos gatos, 13 (40,6%) eram exclusivamente indoor, 5 (15,6%) 

exclusivamente outdoor e os restantes 14 (43,8%) tinham acesso tanto ao exterior como 

ao interior da respetiva casa. 

 

3.1.6. Contacto com outros animais 

  

No caso dos cães 46 (92%) tinham contacto com outros animais e 4 (8%) não 

tinham contacto.  

Dos gatos, 24 (75%) tinham contacto com outros animais, 6 (18,75%) não tinham 

qualquer contacto com outros animais e em 2 (6,25%) tal era desconhecido.  

 

3.1.7. Vacinação e desparasitação 

 

Relativamente à vacinação e desparasitação, 41 (83,0%) cães encontravam-se 

corretamente desparasitados e 39 (78,0%) corretamente vacinados no momento da 
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colheita de amostras. Em 5 (10%) cães o regime de desparasitação era desconhecido. Em 

4 (8,0%) cães o regime de vacinação era desconhecido.  

Nos gatos, em 4 (12,5%) o regime de vacinação e o de desparasitação eram 

desconhecidos, 21 (65,6%) encontravam-se corretamente desparasitados e 15 (46,9%) 

corretamente vacinados. 

 

3.1.8. Localização geográfica 

 

Os cães amostrados residiam nos distritos de Vila Real (n=24; 48,0%), Bragança 

(n=23; 46,0%), Porto (n=2; 4,0%) e Aveiro (n=1; 2,0%).  

Os gatos viviam na sua maioria em Vila Real (n=28; 87,5%), havendo ainda 

amostras de gatos de Porto (n=2; 6,3%), Braga (n=1; 3,1%) e Viseu (n=1; 3,1%). 

 

3.1.9. Motivo de consulta ou internamento 

 

Para as colheitas realizadas em ambiente hospitalar, no total de 59 animais (28 

cães e 31 gatos), foi registado o motivo de consulta ou internamento por especialidade 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Motivo de internamento/ consulta dos animais em estudo. 

Especialidade 
Cães 

(N.º; %) 

Gatos 

(N.º; %) 

Cardiologia 1 (3,6%) 1 (3,2%) 

Dermatologia 7 (25,0%) 2 (6,5%) 

Doença Infeciosa 6 (21,4%) 4 (12,9%) 

Doença Respiratória - 4 (12,9%) 

Endocrinologia 2 (7,1%) 2 (6,5%) 

Esterilização -  1 (3,2%) 

Estomatologia - 2 (6,5%) 

Gastroenterologia - 1 (3,2%) 

Neoplasia 3 (10,7%) 3 (9,6%) 

Neurologia 2 (7,1%) - 

Oftalmologia 1 (3,6%) 1 (3,2%) 

Ortopedia 5 (17,9%) 8 (25,8%) 

Vacinação/ Desparasitação 1 (3,6%) 2 (6,5%) 

Total: 28 (100%) 31 (100%) 

 

É de salientar, no entanto, que nem sempre a queixa inicial se traduziu no 

problema mais grave do animal e que vários dos animais vieram a revelar padecer de mais 

do que uma doença. 
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3.1.10. Doenças imunossupressoras 

 

Sofriam de doenças imunossupressoras diagnosticadas 8 (16,0%) dos 50 cães, 

nomeadamente leishmaniose (n=4; 8,0%), neoplasia (n=3; 6,0%) e parvovirose (n=1; 

2,0%). Dos 32 gatos, 14 (43,8%) sofriam de doenças imunossupressoras confirmadas, 

nomeadamente neoplasia (n=4; 12,5%), FIV (n=3; 9,4%), coronavirose (n=2; 6,3%), 

FeLV (n=2; 6,3%), micoplasmose (n=2; 6,3%) e calicivirose (n=1; 3,1%).  

 

3.1.11. Sinais clínicos oftalmológicos 

 

Dos animais amostrados, 14 cães e 11 gatos tinham algum tipo de sinal de doença 

do foro oftalmológico, sendo estes apresentados na tabela seguinte. Destes, 3 cães e 2 

gatos apresentavam mais do que uma alteração ou patologia a nível ocular.  

 

Tabela 4 - Sinais clínicos oftalmológicos. 

Sinal Clínico ou Doença Oftalmológica 
Cães 

(Nº) 

Gatos 

(Nº) 

Cegueira Adquirida 2 1 

Cicatriz na Córnea 2 1 

Conjuntivite Purulenta 3 4 

Conjuntivite Serosa 6 6 

Descolamento da Retina 1 1 

Esclerose dos Vasos da Retina 1 - 

Glaucoma - 2 

Presença de Sinequias - 1 

Presença de Thelazia callipaeda 1 - 

Prolapso da Terceira Pálpebra 1 - 

Queratoconjuntivite Seca 1 - 

Úlceras da Córnea - 2 

 

3.1.12. Antibioterapia  

 

A nenhum dos cães estava a ser administrada antibioterapia tópica no momento 

da realização da colheita; 8 (16,0%) dos 50 cães encontrava-se a realizar antibioterapia 

sistémica, sendo que 1 (2,0%) animal se encontrava a tomar três antibióticos 

simultaneamente, 4 (8,0%) animais dois antibióticos simultaneamente e 3 (6,0%) animais 

apenas um antibiótico. Os antibióticos administrados eram ampicilina (em 4 dos cães em 

antibioterapia), metronidazol (4), amoxicilina e ácido clavulânico (2), enrofloxacina (1), 

doxiciclina (1), clindamicina (1), trimetoprim-sulfadiazina (1) e cefazolina (1).  
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A um dos gatos estava a ser administrada terapia tópica ocular em ambos os olhos 

há cerca de cinco dias, com cloranfenicol (Clorocil®), hialuronato de sódio + dexpantenol 

(Bepanthene Gotas®) e flurbiprofeno (Edolfene®); outro estava a realizar tratamento 

com cloranfenicol (Clorocil®) e flurbiprofeno (Edolfene®) em apenas um dos olhos há 

uma semana, razão pela qual nesse gato apenas foi realizada a colheita no olho 

contralateral.  

A 15 (46,9%) dos 32 gatos estava a ser administrada antibioterapia sistémica, 4 

(12,5%) gatos estavam a tomar três antibióticos, 4 (12,5%) a tomar dois antibióticos e 7 

(21,9%) encontravam-se a tomar apenas um antibiótico. Um dos gatos a tomar dois 

antibióticos tinha trocado entre dois do mesmo grupo nessa mesma semana, pelo que para 

efeitos estatísticos foram registados três princípios ativos. Os antibióticos administrados 

foram ampicilina (em 10 dos gatos em antibioterapia), metronidazol (6), enrofloxacina 

(5), amoxicilina e ácido clavulânico (3), doxiciclina (2) e cefazolina (1). 

 

3.2. Rastreio fúngico ocular em cães 

 

Observou-se crescimento fúngico em 78,0% (n=39) dos cães. Na Tabela 5 

encontra-se a frequência do isolamento fúngico em cães. Neste estudo isolaram-se 4 

géneros de fungos filamentosos e uma levedura identificada.  

Em cães, o género fúngico mais prevalente foi Penicillium spp. (n=21; 42,0%), 

seguido de Cladosporium spp. (n=10; 20,0%), Alternaria spp. (n=4; 8,0%) e Aspergillus 

spp. (n=2; 4,0%). A levedura identificada foi Rhodotorula mucilaginosa. Em 15 animais 

(30,0%) não foi possível identificar as leveduras isoladas.  

 
Tabela 5 – Frequência do isolamento fúngico em cães. 

Género/Espécie de Fungos 
Cães (n; %) 

n=50 

Alternaria 4 (8,0%) 

Aspergillus 2 (4,0%) 

Cladosporium 10 (20,0%) 

Penicillium 21 (42,0%) 

Rhodotorula mucilaginosa 7 (14,0%) 

Leveduras não identificadas 15 (30,0%) 

 

 Nas Figuras 1 a 5 pode observar-se exemplos de fungos dos géneros isolados e 

identificados neste estudo.  
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3.2.1. Perfil fenotípico dos isolados fúngicos  

Figura 1 – Alternaria spp. 

(Azul de algodão – lactofenol. x400) 

Figura 2 – Aspergillus spp. 

(Azul de algodão – lactofenol. x400) 

Figura 3 – Penicillium spp. 

(Azul de algodão – lactofenol. x400) 

Figura 4 – Cladosporium spp. 

(Azul de algodão – lactofenol. x400) 

Figura 5 – Rhodotorula mucilaginosa 
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3.2.1. Perfil fenotípico dos isolados fúngicos 

  

Na Tabela 6 encontra-se o perfil fenotípico dos isolados fúngicos, por ordem crescente 

de frequência.  

Os perfis mais encontrados nos cães foram Penicillium isolado (n=4) e Penicillium + 

Rhodotorula mucilaginosa + Leveduras não identificadas (n=4). 

 

Tabela 6 - Perfil fenotípico dos isolados fúngicos em cães. 

Perfil fenotípico Nº de vezes isolado 

Aspergillus 1 

Cladosporium 1 

Cladosporium + Alternaria 1 

Cladosporium + Rhodotorula mucilaginosa + Leveduras não identificadas 1 

Penicillium + Alternaria 1 

Penicillium + Alternaria + Leveduras não identificadas 1 

Penicillium + Aspergillus 1 

Penicillium + Aspergillus + Leveduras não identificadas 1 

Penicillium + Cladosporium + Alternaria + Rhodotorula mucilaginosa 1 

Penicillium + Cladosporium + Rhodotorula mucilaginosa + Leveduras 1 

Penicillium + Rhodotorula mucilaginosa + Leveduras NI + Alternaria 1 

Rhodotorula mucilaginosa + Leveduras não identificadas 1 

Aspergillus 1 

Cladosporium 1 

Cladosporium + Alternaria 1 

Cladosporium + Rhodotorula mucilaginosa + Leveduras não identificadas 1 

Cladosporium + Leveduras não identificadas 2 

Penicillium + Cladosporium 2 

Penicillium + Cladosporium + Rhodotorula mucilaginosa 2 

Penicillium + Rhodotorula mucilaginosa 2 

Rhodotorula mucilaginosa 2 

Cladosporium + Leveduras não identificadas 2 

Penicillium + Leveduras não identificadas 3 

Penicillium 4 

Penicillium + Rhodotorula mucilaginosa + Leveduras não identificadas 4 
(NI = não identificadas) 

 

3.2.2. Relação entre os fungos isolados e as caraterísticas demográficas da amostra 

 

A Tabela 7 apresenta a ocorrência de isolamento fúngico de acordo com as 

caraterísticas demográficas dos cães.  

De seguida, são explicadas as relações encontradas entre a informação demográfica 

registada previamente e os resultados observados após a cultura e o isolamento dos 

fungos.  

Para cada parâmetro é ainda referida a validade estatística dos valores obtidos.  

 

 



39 

 

Tabela 7 – Ocorrência de isolamento fúngico de acordo com as caraterísticas demográficas dos cães. 

Caraterísticas 
Isolamento Fúngico 

(n.º; %) 
Ocorrência p 

Sexo 

Macho 18 (46,2%) 69,2% 
0,119 

Fêmea 21 (53,8%) 87,5% 

Idade 

Jovem (menor que 1 ano) 3 (7,7%) 3/3 

0,055 Adulto (1-7 anos) 26 (66,7%) 86,7% 

Geriátrico (maior que 8 anos) 10 (25,6%) 58,8% 

Estado Reprodutivo 

Castrado 8 (20,5%) 66,7% 
0,293 

Inteiro 31 (79,5%) 81,6% 

Estilo de vida 

Misto 14 (35,9%) 73,7% 
0,567 

Outdoor 25 (64,1%) 80,6% 

Contacto com outros animais 

Sim 36 (92,3%) 78,3% 
0,882 

Não 3 (7,7%) 75,0% 

Desparasitação 

Desconhecido 4 (10,25%) 4/5 

0,344 Desparasitado 31 (79,5%) 75,6% 

Não desparasitado 4 (10,25%) 4/4 

Vacinação 

Desconhecido 3 (7,7%) 3/4 

0,854 Vacinado 30 (76,9%) 76,9% 

Não vacinado 6 (15,3%) 6/7 

Raças dos cães 

Barbado da Terceira 0 (0,0%) 0,0% 

0,002* 

Beagle 4 (10,2%) 4/4 

Cão de Gado Transmontano 2 (5,1%) 2/2 

Cocker Spaniel 0 (0,0%) 0,0% 

Dobermann Pinscher 0 (0,0%) 0,0% 

Galgo Espanhol 1 (5,1%) 1/1 

Labrador 6 (15,3%) 6/6 

Pastor Alemão 0 (0,0%) 0,0% 

Podengo  9 (0,0%) 11 

São Bernardo 1 (5,1%) 1/1 

Serra-da-Estrela  0 (0,0%) 0,0% 

SRD 15 (38,4%) 93,8% 

Terrier  1 (5,1%) 1/2 

Distrito 

Aveiro 1 (2,6%) 1/1 

0,583 
Bragança 19 (48,7%) 82,6% 

Porto 2 (5,1%) 2/2 

Vila Real 17 (43,6%) 70,8% 

* Estatisticamente significativo 

 

A ocorrência foi mais elevada nas fêmeas (87,5%) do que nos machos (69,2%), mas 

as diferenças não foram estatisticamente significativas (χ2=2,427; p=0,119). 

A ocorrência foi mais elevada nos adultos (86,7%) comparativamente aos 

geriátricos (58,8%). Ocorreu isolamento nos 3 cães jovens em estudo. As diferenças não 

foram estatisticamente significativas (χ2=5,802; p=0,055).  
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Quanto ao estilo de vida a ocorrência foi mais elevada no estilo outdoor (80,6%), 

contudo, as diferenças não foram estatisticamente significativas (χ2=0,328; p=0,567).  

A ocorrência de isolamento foi semelhante em cães que contactavam com outros 

animais, relativamente aos cães que não tinham este tipo de contacto (χ2=0,022; p=0,882).  

Ocorreu isolamento fúngico nos quatro animais desparasitados e em 4 dos 5 animais 

com estatuto desconhecido. Cerca de três quartos dos animais desparasitados 

apresentaram isolamento fúngico. As diferenças não foram estatisticamente significativas 

(χ2=2,133; p=0,344). O isolamento fúngico foi elevado nos animais vacinados (76,9%). 

As diferenças encontradas quanto ao estatuto vacinal não foram estatisticamente 

significativas (χ2=0,315; p=0,854).   

A ocorrência foi significativamente mais elevada nos animais de raça 

indeterminada. As diferenças encontradas foram estatisticamente significativas 

(χ2=35,707; p=0,002). 

A ocorrência foi mais elevada no distrito de Bragança, mas as diferenças não foram 

significativas (χ2=2,854; p=0,583).  

 

3.2.3. Distribuição dos fungos isolados pelas caraterísticas dos cães 

 

Na Tabela 8 encontra-se a distribuição dos géneros dos fungos isolados e 

identificados, pelas caraterísticas dos cães.  

Relativamente ao sexo, todos os géneros fúngicos foram isolados em machos e 

fêmeas. Quanto à idade, nos jovens isolaram-se os géneros Cladosporium, Aspergillus e 

Rhodotorula.  

Nos animais castrados e com estilo de vida misto não se isolou o género 

Aspergillus. Nos cães sem contacto com outros animais houve menor isolamento fúngico.  

Nos cães não desparasitados apenas se isolou o género Penicillium.  

 

Tabela 8 - Distribuição dos fungos isolados pelas caraterísticas dos cães. 

Caraterísticas 
Alternaria 

n=4 

Aspergillus 

n=2 

Cladosporium 

n=10 

Penicillium 

n=21 

Rhodotorula 

n=7 

Sexo 

Macho 3 1 3 11 5 

Fêmea 1 1 7 10 2 

Idade 

Jovem (inferior a 1 ano) 0 0 1 2 1 

Adulto (1-7 anos) 1 2 5 12 6 

Geriátrico (>8 anos) 3 0 4 7 0 
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Tabela 8 - Distribuição dos fungos isolados pelas caraterísticas dos cães. (cont.) 

Caraterísticas 
Alternaria 

n=4 

Aspergillus 

n=2 

Cladosporium 

n=10 

Penicillium 

n=21 

Rhodotorula 

n=7 

Estado Reprodutivo 

Castrado 3 0 2 4 0 

Inteiro 1 2 8 17 7 

Estilo de vida 

Misto 1 0 3 5 4 

Outdoor 3 2 7 16 3 

Contacto com outros animais 

Sim 3 2 9 21 7 

Não 1 0 1 0 0 

Desparasitação 

Desconhecido 0 0 1 1 1 

Desparasitado 4 2 9 19 6 

Não desparasitado 0 0 0 1 0 

Vacinação 

Desconhecido 0 0 0 2 0 

Vacinado 4 2 9 19 6 

Não vacinado 0 0 1 0 1 

Raça 

Barbado da Terceira 0 0 0 0 0 

Beagle 0 0 0 2 2 

Cão de Gado 

Transmontano 
0 1 1 1 1 

Cocker Spaniel 0 0 0 0 0 

Dobermann Pinscher 0 0 0 0 0 

Galgo Espanhol 0 0 0 1 0 

Labrador 1 0 1 3 1 

Pastor Alemão 0 0 0 0 0 

Podengo  0 1 4 5 1 

São Bernardo 0 0 1 0 0 

Serra-da-Estrela  0 0 0 0 0 

SRD 3 0 3 9 2 

West Highland Terrier  0 0 0 0 0 

Distrito 

Aveiro 0 0 1 1 0 

Bragança 2 2 5 15 2 

Porto 0 0 1 0 1 

Vila Real 2 0 3 5 3 

 

3.2.4. Isolamento fúngico e doenças imunossupressoras 

 

Ocorreu isolamento fúngico em 3 cães com leishmaniose, 2 cães com esgana, 1 

cão com parvovirose, 2 cães que tomavam corticosteróides por via oral e num cão que se 

encontrava a fazer tratamento quimioterapêutico. 
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3.2.5. Distribuição dos géneros fúngicos pelos sinais oftalmológicos 

 

Neste estudo, 28,2% do isolamento fúngico ocorreu em animais com sinais 

oftalmológicos. As diferenças encontradas não foram estatisticamente significativas 

(χ2=0,474; p=0,491). 

 Na Tabela 9 encontra-se a distribuição dos géneros fúngicos pelos sinais 

oftalmológicos observados em 14 cães.  

Neste estudo, apenas ocorreu isolamento fúngico em animais com conjuntivite 

purulenta, conjuntivite serosa e prolapso da terceira pálpebra.  

Dos 4 isolamentos de Alternaria spp., 2 isolamentos foram efetuados em cães sem 

sinais clínicos oftalmológicos e 2 foram em cães com conjuntivite serosa. Dos 2 

isolamentos de Aspergillus spp., 1 isolamento ocorreu num cão sem sinais clínicos 

oftalmológicos e 1 foi obtido num cão com conjuntivite serosa.  

Dos 10 isolamentos de Cladosporium spp., 7 isolamentos foram efetuados em cães 

sem sinais clínicos oftalmológicos, 1 foi obtido num cão com conjuntivite purulenta, e 2 

foram em cães com conjuntivite serosa. 

Dos 21 isolamentos de Penicillium spp., 15 isolamentos foram efetuados em cães 

sem sinais clínicos oftalmológicos, 1 foi obtido num cão com conjuntivite purulenta, 

outro num cão com prolapso da terceira pálpebra e 4 foram isolados num cão com 

conjuntivite serosa.  

Dos 7 isolamentos de Rhodotorula mucilaginosa, 1 foi obtido num cão com 

conjuntivite serosa.  

 
 

Tabela 9 - Distribuição dos géneros fúngicos pelos sinais oftalmológicos dos cães. 

Sinal Clínico ou Doença Oftalmológica Géneros fúngicos isolados 

Cegueira Adquirida (n=2) - 

Cicatriz na Córnea (n=2) - 

Conjuntivite Purulenta (n=3) 
Cladosporium (n=1) 

Penicillium (n=1) 

Conjuntivite Serosa (n=6) 

Alternaria (n=2) 

Aspergillus (n=1) 

Cladosporium (n=2) 

Penicillium (n=4) 

Rhodotorula mucilaginosa (n=1) 

Descolamento da Retina (n=1) - 

Esclerose dos Vasos da Retina (n=1) - 

Presença de Thelazia callipaeda (n=1) - 

Prolapso da Terceira Pálpebra (n=1) Penicillium (n=1) 

Queratoconjuntivite Seca (n=1) - 
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3.3. Rastreio fúngico ocular em gatos 

 

Observou-se crescimento fúngico em 65,6% (n= 21) dos gatos. Na Tabela 10 

encontra-se a frequência do isolamento fúngico em gatos. Neste estudo isolaram-se 4 

géneros de fungos filamentosos e uma levedura identificada.  

Em gatos, o género de fungo filamentoso mais prevalente foi Penicillium spp. (n= 

4; 12,5%). Os outros géneros de fungos filamentosos foram identificados em igual 

quantidade: Alternaria spp. (n=2; 6,3%), Aspergillus spp. (n=2; 6,3%), Cladosporium 

spp. (n=2; 6,3%). A levedura identificada foi Rhodotorula mucilaginosa (n=6; 18,8%). 

Houve 15,6% de leveduras das quais não foi possível identificar o género. 

 

Tabela 10 – Frequência do isolamento fúngico em gatos. 

Género/Espécie de Fungos 
Gatos (n; %) 

n=32 

Alternaria 2 (6,3%) 

Aspergillus 2 (6,3%) 

Cladosporium 2 (6,3%) 

Penicillium 4 (12,5%) 

Rhodotorula mucilaginosa 6 (18,8%) 

Leveduras não identificadas 5 (15,6%) 

 

3.3.1. Perfil fenotípico dos isolados fúngicos  

 

Na Tabela 11 encontra-se o perfil fenotípico dos isolados fúngicos, por ordem 

crescente de frequência. O perfil mais encontrado nos gatos foi Penicillium spp. isolado 

(n=3).  

 

Tabela 11 - Perfil fenotípico dos isolados fúngicos em gatos. 

Perfil fenotípico Nº de vezes isolado 

Aspergillus 1 

Penicillium + Alternaria 1 

Rhodotorula mucilaginosa + Alternaria 1 

Penicillium + Cladosporium + Rhodotorula mucilaginosa 1 

Penicillium + Cladosporium + Alternaria + Leveduras não identificadas 1 

Penicillium + Cladosporium + Rhodotorula mucilaginosa + Leveduras NI 1 

Penicillium + Leveduras não identificadas 1 

Penicillium + Rhodotorula mucilaginosa 1 

Rhodotorula mucilaginosa + Leveduras não identificadas 1 

Penicillium + Aspergillus 2 

Penicillium + Cladosporium 2 

Rhodotorula mucilaginosa 2 

Penicillium 3 
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3.3.2. Relação entre os fungos isolados e as caraterísticas demográficas da amostra 

 

A Tabela 12 apresenta a ocorrência de isolamento fúngico de acordo com as 

caraterísticas demográficas dos gatos. 

 

Tabela 12 – Ocorrência de isolamento fúngico de acordo com as caraterísticas demográficas dos gatos. 

Caraterísticas 
Isolamento Fúngico 

(N.º; %) 
Ocorrência p 

Sexo 

Macho 11 (52,4%) 57,9% 
0,259 

Fêmea 10 (47,6%) 76,9% 

Idade 

Jovem  4 (19,0%) 4/4 

0,139 Adulto  11 (52,4%) 64,7% 

Geriátrico 6 (28,6%) 54,5% 

Estado Reprodutivo 

Castrado 15 (71,4%) 65,2% 
0,938 

Inteiro 6 (28,6%) 6/9 

Estilo de vida 

Indoor 8 (38,1%) 61,5% 

0,738 Misto 9 (42,9%) 64,3% 

Outdoor 4 (19,0%) 4/5 

Contacto com outros animais 

Desconhecido 1 (4,8%) 1/2 

0,896 Sim 16 (76,2%) 66,7% 

Não 4 (19,0%) 4/6 

Desparasitação 

Desconhecido 2 (9,5%) 2/4 

0,227 Desparasitado 16 (76,2%) 64,0% 

Não desparasitado 3 (14,3%) 3/3 

Vacinação 

Desconhecido 2 (9,5%) 2/4 

0,781 Vacinado 10 (47,6%) 66,7% 

Não vacinado 9 (42,9%) 69,2% 

Raças dos gatos 

Persa 0 (0,0%) 0/2 

0,103 Siamês 2 (9,5%) 2/2 

SRD (Europeu Comum) 19 (90,5%) 70,4% 

Distrito 

Braga 1 (3,1%) 1/1 

0,354 
Porto 2 (6,3%) 2/2 

Vila Real 18 (56,3%) 64,3% 

Viseu 1 (3,1%) 1/1 

* Estatisticamente significativo 

 

Relativamente ao sexo, a ocorrência foi mais elevada em fêmeas (76,9%) do que 

em machos (57,9%), mas as diferenças não foram estatisticamente significativas (χ2= 

1,274; p= 0,259). 

Relativamente à idade, a ocorrência foi mais elevada nos adultos (64,7%) 

comparativamente aos geriátricos (54,5%). Ocorreu isolamento nos 4 gatos jovens em 
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estudo. Porém, as diferenças não foram estatisticamente significativas (χ2= 3,951; 

p=0,139).  

Relativamente ao estilo de vida a ocorrência foi semelhante no estilo de vida 

indoor (61,5%) e misto (64,3%).  

A ocorrência em gatos castrados foi de 65,2%. Seis dos 9 gatos inteiros 

apresentaram isolamento fúngico. As diferenças não foram estatisticamente significativas 

(χ2= 0,006; p=0,938). 

Os 4 dos 5 gatos com estilo outdoor apresentaram isolamento fúngico, ainda que 

as diferenças não tenham sido estatisticamente significativas (χ2= 0,607; p=0,738). A 

ocorrência de isolamento foi elevada em gatos que contactavam com outros animais 

(66,7%), mas diferenças não foram estatisticamente significativas (χ2=0,220; p=0,896).  

Ocorreu isolamento fúngico nos 3 animais desparasitados e em 2 dos 4 animais 

com estatuto desconhecido. Cerca de 16 (76,2%) animais desparasitados apresentaram 

isolamento fúngico. As diferenças não foram estatisticamente significativas (χ2= 2,967; 

p=0,227). O isolamento fúngico foi semelhante nos animais vacinados (66,7%) e as 

diferenças encontradas quanto ao estatuto vacinal não foram estatisticamente 

significativas (χ2=0,495; p=0,781). A ocorrência foi significativamente mais elevada nos 

gatos de raça Europeu Comum. As diferenças encontradas não foram estatisticamente 

significativas (χ2=4,549; p=0,103). A ocorrência foi mais elevada no distrito de Vila Real, 

mas as diferenças não foram significativas (χ2= 3,251; p= 0,354). 

 

3.3.3. Distribuição dos fungos isolados pelas caraterísticas dos gatos 

 

Na Tabela 13 encontra-se a distribuição dos géneros dos fungos isolados 

identificados pelas caraterísticas dos gatos.  

Relativamente ao sexo, nas fêmeas não se isolou Penicillium spp.  

Quanto à idade, nos jovens isolaram-se os géneros Aspergillus spp., Cladosporium 

spp. e Penicillium spp.  

Nos animais inteiros e com estilo de vida indoor e outdoor não se isolou o género 

Alternaria.  

Nos gatos Persa não houve isolamento fúngico. Nos gatos não desparasitados 

apenas se isolou os géneros Aspergillus e Penicillium.  
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Tabela 13 - Distribuição dos fungos isolados pelas caraterísticas dos gatos. 

Caraterísticas 
Alternaria 

n=2 

Aspergillus 

n=2 

Cladosporium 

n=2 

Penicillium 

n=4 

Rhodotorula 

n=6 

Sexo 

Macho 1 1 1 4 2 

Fêmea 1 1 1 0 4 

Idade 

Jovem  0 1 1 2 0 

Adulto  1 0 1 0 5 

Geriátrico  1 1 0 2 1 

Estado Reprodutivo 

Castrado 2 1 1 2 6 

Inteiro 0 1 1 2 0 

Estilo de vida 

Indoor 0 1 0 2 2 

Misto 2 0 2 1 2 

Outdoor 0 1 0 1 2 

Contacto com outros animais 

Desconhecido 0 0 0 0 1 

Sim 2 2 1 4 3 

Não 0 0 1 0 2 

Desparasitação 

Desconhecido 0 0 0 0 2 

Desparasitado 2 1 2 3 3 

Não desparasitado 0 1 0 1 1 

Vacinação 

Desconhecido 0 0 0 0 2 

Vacinado 1 0 2 2 1 

Não vacinado 1 2 0 2 3 

Raças dos gatos 

Persa 0 0 0 0 0 

Siamês 1 0 0 1 0 

SRD  1 2 2 3 6 

Distrito 

Braga 0 0 0 0 1 

Porto 1 0 0 0 0 

Vila Real 1 2 2 3 5 

Viseu 0 0 0 1 0 
 

3.3.4. Isolamento fúngico e doenças imunossupressoras  

 

Ocorreu isolamento fúngico em 2 gatos com neoplasia, 2 gatos com FIV, 1 gato 

com FeLV, 1 gato com micoplasmose e 1 gato com calicivirose. 

 

3.3.5. Distribuição dos géneros fúngicos pelos sinais oftalmológicos 

 

Neste estudo, 25,0% (n=8) do isolamento fúngico ocorreu em animais com sinais 

oftalmológicos. As diferenças encontradas não foram estatisticamente significativas 

(χ2=2,688; p=0,442). 

Na Tabela 14 encontra-se a distribuição dos géneros fúngicos pelos sinais 

oftalmológicos observados em gatos.  
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Neste estudo, apenas ocorreu isolamento fúngico em animais com sinais clínicos 

oftalmológicos como cegueira, conjuntivite serosa e ulceração. Na cegueira adquirida 

obteve-se isolamento de Penicillium spp. (n=1); na conjuntivite serosa obteve-se 

isolamento de Aspergillus spp. (n=2), Rhodotorula mucilaginosa (n=2) e leveduras não 

identificadas (n=1), em úlceras da córnea obteve-se isolamento de Rhodotorula 

mucilaginosa (n=1) e de uma levedura não identificada (n=1). 

 

Tabela 14 - Distribuição dos géneros fúngicos pelos sinais oftalmológicos dos gatos. 

Sinal Clínico ou Doença Oftalmológica Géneros fúngicos isolados 

Cegueira Adquirida Penicillium (n=1) 

Cicatriz na Córnea - 

Conjuntivite Purulenta - 

Conjuntivite Serosa Aspergillus (n=2) 

Rhodotorula mucilaginosa (n=2) 

Levedura não identificada (n=1) 

Descolamento da Retina - 

Glaucoma - 

Presença de Sinequias - 

Úlceras da Córnea Rhodotorula mucilaginosa (n=1) 

Levedura não identificada (n=1) 
 

3.4. Comparação dos fungos isolados: revisão bibliográfica 

 

Neste trabalho efetuou-se uma revisão bibliográfica dos géneros fúngicos isolados 

no presente estudo, realizando-se uma comparação com os que foram isolados a nível 

mundial nos últimos 6 anos. Apenas se apresentam os principais estudos. Na Tabela 15 

encontram-se os resultados dessa pesquisa bibliográfica. 

 

Tabela 15 – Comparação dos fungos isolados em diferentes espécies e locais.  

  

 Alternaria Aspergillus Cladosporium Penicillium Rhodotorula Candida 

Cão 
Portugal 

(*MAGALHÃES, 2018) 
8,0% 4,0% 20,0% 42,0% 14,0% - 

Gato 
Portugal 

(*MAGALHÃES, 2018) 
6,3% 6,3% 6,3% 12,5% 18,8% - 

Humano  
Índia 

(BEHERA, 2018) 
- 52,8% - - - 11,1% 

Burro 
Itália 

(LAUS, 2016) 

3,6% 35% - 6,4% 5,6% - 

Cavalo 
Irão 

(KHOSRAVI, 2012) 

8,3% 19,9% - 15,1% 1% 2,8% 

Cavalo 
Austrália  

(HAMPSON, 2018) 
- 16,4% 2,7% 17,8% 6,8% 4,1% 

Ovelha 
Itália  

(BONELLI, 2014) 

- 31,0% - 26,0% - - 

*Dados não publicados 
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4. Discussão 

 

 Neste trabalho efetuou-se um estudo sobre a ocorrência de fungos oculares em 

cães e gatos.  

No estudo desenvolvido, foram isoladas espécies de fungos filamentosos dos 

géneros Penicillium, Cladosporium, Aspergillus e Alternaria e leveduras compatíveis 

com a espécie Rhodotorula mucilaginosa, quer em cães, quer em gatos.  

Estes fungos apresentam uma distribuição mundial e ubíqua, sendo comuns no 

solo, ar e superfícies (PASTOR E GUARRO, 2008; GIORDANO et al., 2010; KIDD et 

al., 2017). Algumas leveduras, tais como Rhodotorula mucilaginosa, e alguns fungos 

filamentosos, como Cladosporium e Alternaria, são comensais das mucosas e superfícies 

corporais de diversas espécies animais, entre as quais o ser humano (KIDD et al., 2017).  

 Os fungos dos géneros Cladosporium, Alternaria, Penicillium e Aspergillus 

podem ser isolados a partir da pele e pelo de cães saudáveis (JANG et al., 2007; 

VERNEUIL et al., 2014).  

Neste estudo não foi possível estabelecer uma associação causal entre os animais 

e os fungos isolados. Estes factos, estão associados ao tamanho reduzido da amostra e a 

não haver diferenças estatisticamente significativas entre os animais com alterações do 

foro oftalmológico e os animais saudáveis ou com outro tipo de doença. Como tal, não 

foi possível estabelecer qualquer relação entre a presença dos fungos com os sinais 

oculares presentes em alguns animais. Apesar de serem observadas diferenças 

estatisticamente significativas que indicam uma maior incidência de fungos oculares nos 

cães de raça indeterminada, este grupo apresentava-se sobrerrepresentado face às outras 

raças.  

O presente estudo sugere que os fungos rastreados podem ser considerados parte 

da microbiota normal dos olhos de animais de companhia e que a sua presença poderá 

não estar implicada como causa de patologia se não houver outros sinais que o sugiram. 

No entanto, estes resultados carecem de confirmação com estudos epidemiológicos 

apropriados.  

 As leveduras do género Candida também são encontradas na mucosa ocular com 

relativa frequência noutros estudos e, sendo que em gatos houve 15,6% de leveduras das 

quais não foi possível identificar o género e em cães 30,0%, poder-se-á inferir que uma 

percentagem destas pertenceria ao género Candida. Isto também porque o isolamento 

inicial era compatível com este género. A identificação correta desta espécie de levedura, 
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assim como de várias outras, é realizada com recurso a testes serológicos e moleculares 

como PCR, técnicas mais dispendiosas e específicas (HIDALGO et al., 2000; BADDIE 

et al., 2016).   

A comparação dos resultados obtidos neste trabalho com outros efetuados em cães 

e gatos é difícil face à escassez de estudos efetuados nestas espécies. 

Um caso de estudo relatado no Norte de Portugal encontrou a levedura 

Cryptococcus neoformans num caso de um gato com blefarite (PIMENTA et al., 2015). 

Esta levedura não foi identificada neste estudo, pois tal como para Candida são 

necessários testes serológicos e moleculares e o diagnóstico torna-se extremamente 

dispendioso (SYKES E MALIK, 2012). Por outro lado, não se encontrou nenhuma 

levedura que fosse fenotipicamente compatível com o género Cryptococcus. 

Um estudo realizado em burros saudáveis em Itália para determinar os 

constituintes da microbiota normal dos olhos nesta espécie teve uma elevada percentagem 

de isolamento fúngico, com apenas 13,8% dos olhos sem qualquer crescimento de fungos. 

Neste estudo, observaram a presença de Alternaria (3,6%), Aspergillus (35%), 

Penicillium (6,4%) e Rhodotorula (5,6%), bem como de vários fungos não observados 

em cães e gatos no presente estudo, de entre os quais se destacam Mucor (13,7%) e Pichia 

anomala (17,6%) (LAUS et al., 2016).  

Em cavalos no Irão, foi observado crescimento de fungos em 77% dos animais 

analisados, sendo que se destaca o isolamento de Aspergillus (19,9%), Rhizopus (15,9%), 

Penicillium (15,1%), Alternaria (8,3%), Fusarium (11,5%), Rhodotorula (1%), 

Cryptococcus (1%) e Candida (2,8%) (KHOSRAVI et al., 2012). Estes não foram 

significativamente diferentes dos obtidos noutros estudos em equinos em Inglaterra, na 

Suíça e noutras regiões do globo, sendo a principal diferença encontrada o isolamento de 

Cladosporium que neste caso não foi encontrado (KHOSRAVI et al., 2012; KANG-

MOON, 1998; JOHNS et al., 2011; GEMENSKY-METZLER et al., 2005). A mesma 

equipa de investigação observou que em dromedários iranianos os fungos mais 

frequentemente isolados no olho eram do género Cladosporium e Candida (KHOSRAVI 

et al., 2012).  

Outro estudo em cavalos, realizado em Queensland na Austrália, teve 58,4% de 

culturas fúngicas positivas, das quais se destacam os fungos dos géneros Penicillium 

(17,8%) e Aspergillus (16,4%) (HAMPSON et al., 2018).  

Nos estudos supracitados, não foram encontradas diferenças significativas entre o 

sexo ou a raça dos animais amostrados.  
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Num estudo realizado em ovelhas em Itália, apenas em fêmeas, foi observado 

crescimento de fungos filamentosos em 86% dos olhos amostrados e de leveduras em 

13% dos olhos. Após isolamento, foram identificados os géneros Mucor (49,0%), 

Aspergillus (31,0%) e Penicillium (26%) (BONELLI et al., 2014). 

Várias outras espécies foram estudadas nas últimas duas décadas, havendo por 

isso algum conhecimento sobre a microbiota ocular normal em aves de rapina, búfalos e 

mesmo tartarugas (DUPONT et al., 1994; DI IANNI et al., 2015; LAMAGNA et al., 

2015).  

Os primeiros estudos para determinar a microbiota normal do olho humano foram 

realizados nos anos 50, tendo até aos dias de hoje sido realizados muitos mais, sendo os 

resultados variáveis sobretudo com o clima, mas mantendo uma certa uniformidade nas 

espécies isoladas. O mesmo foi verificado na maioria dos estudos em animais.  

Um estudo indiano de 1971 verificou uma maior incidência de fungos em 

mulheres (67%) do que em homens (33%) e que a administração de corticoterapia tópica 

não alterava significativamente a microbiota do olho. Os fungos mais prevalentes foram 

Penicillium (38,8%) e Candida (38,4%) (SAXENA E GOSWAMI, 1971). Em 2018, um 

estudo no mesmo país teve como resultado o isolamento de fungos em 21,4% dos 

pacientes amostrados, com crescimento e isolamento de Aspergillus (52,8%), Fusarium 

(33,3%), Candida (11,1%) e fungos demáceos não identificados (2,8%). Este estudo 

reforça o traumatismo ocular como principal fator de risco (75% dos casos) para a 

queratite micótica (BEHERA et al., 2018).  

Estudos efetuados na década de 90 do século passado, demonstraram que é 

comum o isolamento de Penicillium, Aspergillus, Candida, Alternaria, Geotrichum e 

Cladosporium, sem apresentarem, no entanto, números, recomendando que seja aplicada 

terapia antifúngica tópica sempre que a presença de fungos é detetada (GERDING E 

KAKOMA, 1990).  

Não foi possível encontrar artigos recentes e completos, publicados até à data de 

impressão desta dissertação, sobre o rastreio de fungos oculares em cães e gatos ou sobre 

a microbiota ocular normal nestas espécies.  

Em animais de companhia, a microbiota bacteriana encontra-se melhor estudada 

do que a fúngica e a esta última parece ser atribuída menos importância de forma 

consistente (PLONECZKA-JANECZKO et al., 2017). Em gatos, há ainda uma 

quantidade elevada de estudos sobre os vírus que provocam sinais de doença ocular e da 

sua associação com doença respiratória, mas mesmo nestes, apesar de haver vários fungos 
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capazes de induzir quadros semelhantes, não se encontra artigos direcionados para a 

micologia (CAI et al., 2002). 

A comparação face aos parâmetros demográficos e informação clínica relevante, 

torna-se assim mais difícil, mas pode observar-se que os fungos isolados também são 

comuns noutras espécies de animais domésticos e em seres humanos.  

A comparação dos diferentes estudos efetuada nesta dissertação (ver secção 3.4) 

demonstrou que o cão apresentou um isolamento de Penicillium muito elevado (42,0%) 

neste estudo, quando comparado com o gato (12,5%) ou com o segundo animal em que 

este fungo é encontrado, a ovelha (26,0%) (BONELLI et al., 2014). O mesmo se verifica 

para Cladosporium, que foi mais isolado em cães do que noutras espécies (KHOSRAVI 

et al., 2012; BONELLI et al., 2014; LAUS et al., 2016; BEHERA et al., 2018; 

HAMPSON et al., 2018).  

Os fungos do género Aspergillus aparecem em percentagem relativamente baixa 

tanto em cães como em gatos, principalmente quando comparados com o ser humano, 

que à partida partilhará o mesmo espaço ou ambiente (BEHERA et al., 2018). 

Neste estudo não é possível inferir que a administração de corticosteróides, 

antibióticos, neoplasias malignas ou idade avançada predispõem os cães ou gatos à 

presença de fungos oculares, considerados por vários autores e médicos como sendo os 

principais fatores de risco (WIRTH E GOLDANI, 2012; VERÍSSIMO et al., 2018). No 

entanto, verificou-se crescimento fúngico em 3 cães com leishmaniose, 2 cães com 

esgana, 1 cão com parvovirose, 2 cães que tomavam corticosteróides por via oral e num 

cão que se encontrava a fazer tratamento quimioterapêutico. Foi também verificado 

crescimento fúngico em gatos com diversas condições imunossupressoras.  

O presente estudo utilizou a técnica menos invasiva possível para a colheita de 

amostras de exsudado conjuntival, a aplicação de uma zaragatoa, que é também a técnica 

com maior potencial de contaminação ambiental, mas tendo sido utilizadas luvas, 

material esterilizado e evitado o contacto da zaragatoa com a pele das pálpebras ou pelo, 

os resultados obtidos traduzem apenas os fungos presentes a nível ocular nos animais 

amostrados.  

Em seres humanos, a queratite micótica é comum, sobretudo por causas 

traumáticas (7-30% dos casos), sendo isolados fungos (Candida, Aspergillus, 

Cryptococcus e Mucormycetes) como causa de patologia em grande parte destes casos 

(SARKAR et al., 2016). No nosso estudo, está presente apenas um gato com úlceras da 

córnea e neste isolou-se Rhodotorula mucilaginosa e outras leveduras não identificadas.  
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A conjuntivite fúngica é rara em pessoas (KALKANCI E OZDEK, 2010). No 

nosso estudo em cães e gatos, as conjuntivites aparentavam ser de origem bacteriana, 

tendo sido isolados também fungos em alguns dos casos, mas não em todos.  

Em seres humanos na Índia foram observados isolamentos fúngicos em 6-25% 

dos indivíduos normais (SARKAR et al., 2016). No nosso estudo, 75% do isolamento 

fúngico em gatos e 71,8% em cães foi em indivíduos normais.   

A identificação de leveduras do género Candida poderia ter sido interessante, uma 

vez que estas se encontram associadas em seres humanos a endoftalmite e a conjuntivite, 

sobretudo em indivíduos imunodeprimidos (KALKANCI e OZDEK, 2010). Contudo, 

esta não foi efetuada devido às contingências económicas associadas ao presente estudo. 
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5. Conclusão  

 

Os objetivos do estudo foram plenamente atingidos. Como principal resultado 

observou-se a ausência de uma associação entre a presença de doença ocular e a presença 

de fungos. Também se verificou não ser possível determinar fatores predisponentes para 

a presença de fungos oculares em animais doentes ou aparentemente saudáveis. O rastreio 

permitiu isolar fungos oculares em cães e gatos e determinar a sua ocorrência em animais 

com e sem sinais do foro oftalmológico, bem como analisar quais os géneros de fungos 

mais prevalentes.  

A realização de mais estudos, com uma amostra maior, poderá ser de interesse 

para uma melhor compreensão da microbiota ocular dos animais de companhia e de como 

os fungos e os restantes microrganismos interagem em situações normais e de doença 

oftalmológica.  

Após análise dos resultados obtidos, pode concluir-se o seguinte:  

- O género fúngico mais frequente em cães foi Penicillium (42,0%), seguido por 

Cladosporium (20,0%), Alternaria (8,0%) e Aspergillus (4,0%).  

- Rhodotorula mucilaginosa foi isolada numa frequência elevada (14,0%) em 

cães.  

- A ocorrência de fungos foi superior em fêmeas (87,5%) e em cães outdoor 

(80,6%), apesar da diferença não ser estatisticamente significativa.  

- A ocorrência foi superior em cães adultos (86,7%).  

- A ocorrência foi superior em cães sem raça definida (38,4%), tendo sido as 

diferenças estatisticamente significativas.  

 - Observou-se crescimento fúngico em 65,6% dos gatos.  

 - O género de fungo filamentoso mais prevalente em gatos foi Penicillium 

(12,5%).  

- Rhodotorula mucilaginosa foi identificada em 18,8% dos gatos.   

- Relativamente ao estilo de vida dos gatos, a ocorrência foi semelhante no estilo 

de vida indoor e misto. 

- A ocorrência de isolamento foi elevada em gatos que contactavam com outros 

animais (66,7%). 

- Neste estudo, apenas ocorreu isolamento fúngico em gatos com sinais clínicos 

oftalmológicos como cegueira, conjuntivite serosa e ulceração. 
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ANEXOS 

 

A. Registo individual de dados  
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B. Autorização para colheita e declaração de consentimento 

 

 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLHEITA 

 

 

O presente documento visa obter a sua autorização, na qualidade de tutor de um animal 

que deu entrada no HVUTAD, para a colheita de exsudado ocular (remelas, lágrimas e/ ou 

corrimento) para a realização de um estudo sobre os fungos oculares em gatos e cães. 

Esta colheita é realizada de forma indolor e não tem qualquer custo para si.  

Os resultados serão processados anonimamente e publicados sob a forma de uma tese de 

dissertação de mestrado, tendo fins exclusivamente académicos.  

 

 

 

Eu, ________________________________, tutor do gato/ cão de nome _____________, 

□ Autorizo a recolha de amostras de exsudado ocular no meu animal.  

□ Não autorizo a recolha de amostras de exsudado ocular no meu animal.  

 

Data: ___ / ___ / 2017                      Assinatura: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração, 

 

Joana Valença Magalhães 

(Estudante de Medicina Veterinária na UTAD) 
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C. Fármacos antifúngicos 

 

Tabela 16 – Fármacos antifúngicos mais utilizados. 

(FORD, 2004; ALLEN et al., 2005; PATIL et al., 2017)  

Fármaco/ Via *Fungos Efeitos Adversos 

Anfotericina B 

Tópica, Intravenosa, 

Intravítrea, 

Subconjuntival, 

Intracameral  

Blastomyces dermatitidis 

Histoplasma spp. 

Cryptococcus spp.  

Coccidioides immitis 

Sporothrix schenckii  

Fusarium spp.  

Candida spp.  

Algumas espécies de Mucor 

Disfunção renal/ nefrotoxicidade 

Anorexia 

Náusea  

Vómitos  

Febre 

Flebite  

Anemia normocítica normocrómica 

Anemia hemolítica  

Arritmias  

Cetoconazole  

Tópica, Oral  

Trichophytum mentagrophytes  

Microsporum canis 

Candida spp.  

Coccidioides immitis 

Cryptococcus spp.  

Blastomyces dermatitidis 

Histoplasma spp.  

Aspergillus spp.  

Náusea 

Vómitos  

Anorexia 

Diarreia 

Icterícia  

Aborto/ Mumificação fetal  

 

Clotrimazol 

Tópico  

Dermatófitos  

Candida spp.  

Aspergillus spp.  

Irritação local  

Enfisema subcutâneo moderado  

Inflamação  

Flucitosina  

Oral, Tópica  

Cryptococcus spp.  

Candida spp.  

Algumas espécies de Aspergillus 

Leucopenia 

Trombocitopenia 

Hepatotoxicidade  

Erupções cutâneas  

Náusea 

Diarreia  

Dor abdominal 

Teratogénese  

Fluconazole 

Oral, Tópica, 

Subconjuntival, 

Intravitreal   

Penicillium spp.  

Aspergillus spp.  

Blastomyces dermatitidis 

Candida spp.  

Coccidioides immitis  

Cryptococcus spp.  

Histoplasma spp.  

Em seres humanos:  

Náusea 

Vómitos  

Diarreia 

Dor abdominal  

Hepatotoxicidade 

Em animais de companhia: 

Não são conhecidos efeitos adversos 

Iodeto de sódio Sporothrix schenckii Vómitos  

Anorexia 

Epífora 

Depressão 

Cardiomegalia 

Reações cutâneas  

Hipotermia 

Diarreia 

Espasmos musculares 

 

*Fungos para os quais o fármaco costuma ser indicado. Testes de suscetibilidade podem e devem ser 

realizados para cada caso específico se necessário.  

 

 



69 

 

Tabela 16 – Fármacos antifúngicos mais utilizados (cont.). 

(FORD, 2004; ALLEN et al., 2005; PATIL et al., 2017)  

Fármaco/ Via *Fungos Efeitos Adversos 

Itraconazole 

Tópica, Oral 

Histoplasma spp.  

Blastomyces dermatitidis 

Coccidioides immitis 

Cryptococcus spp.  

Microsporum spp.  

Trichophytum spp.  

Sporothrix schenckii 

Pythium spp.  

Candida spp.  

Anorexia 

Hepatotoxicidade 

Vasculite 

Dermatite ulcerativa  

Aumento da ureia no sangue  

Teratogénese (?)  

Natamicina 

Tópica 

Aspergillus spp.  

Fusarium spp.  

Cephalosporium spp.  

Penicillium spp. 

Candida spp.  

Paecilomyces spp.  

Rhizopus spp.  

Outros fungos em testes in vitro 

Em seres humanos:  

Irritação ocular 

Alergia 

Alterações visuais  

Dor no peito 

Opacidade corneal 

Edema periocular 

Dor ocular 

Epífora 

Nistatina 

Tópica, Oral 

Candida spp.  

Algumas espécies de Aspergillus 

Diarreia 

Náusea 

Vómitos  

Dermatite  

 

*Fungos para os quais o fármaco costuma ser indicado. Testes de suscetibilidade podem e devem ser 

realizados para cada caso específico se necessário.  

 

 

 


