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CLAMIDIOSE POR NATÁLIA JADE E PRISCILLA CAMILLOZZI

UMA BREVE INTRODUÇÃO
A clamidiose aviária também conhecida como psitacose, infecta espécies de aves silvestres e é mais
comum em psitacídeos. É importante ressaltar que não é uma doença exclusiva de aves ocorrendo
também em mamíferos, inclusive seres humanos, sendo portanto, considerada uma zoonose de
grande risco principalmente para aqueles que tem contato direto com aves. A doença é causada por
um parasita intracelular, Chlamydia pscittaci ou Chlamydophila psittaci, que pode permanecer por
um longo período em secreções secas sendo de fácil transmissão. Locais que possuem muitas aves,
como criatórios, estão mais propensos a terem surto de clamidiose e, um animal, mesmo que
curado continua portador da doença por meses, sendo de grande risco para os outros animais que
compartilham o mesmo espaço.

TRANSMISSÃO
Como mencionado, o agente etiológico permanece viável por um longo período em secreções
secas. Sua transmissão ocorre através do contato com as secreções, poeira fecal ou poeira da gaiola
e alimentos contaminados. Por ser uma doença de fácil transmissão as aves doentes devem ser
mantidas em isolamento.

SINTOMAS
Nas aves, os sintomas podem ser inespecíficos ou respiratórios e/ou digestórios, por isso é
importante a realização de testes confirmatórios para a doença. Seu período de incubação varia de
3 dias a 3 meses. Os sintomas mais comuns incluem:
·Sonolência
·Falta de apetite
·Diarreia
·Apatia
As aves podem apresentar diarreia severa levando ao emagrecimento e caquexia vindo a óbito em
poucos dias. Pode ocorrer também mortes súbitas sem sintomatologia prévia. Os sintomas podem
variar a depender da forma da doença, podendo ser aguda, super aguda, crônica e inaparente.

Nos humanos a doença se apresenta como
infecção respiratória e alguns sintomas são:
·Febre
·Cefaleia
·Hemorragia nasal
·Perda de apetite
·Apatia
·Tosse seca
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DIAGNÓSTICO
Os exames complementares são necessários para confirmação da doença. Existem diferentes
exames, como: radiológicos, hematológicos e bioquímicos. Os testes de ELISA e PCR são os mais
indicados para detecção do antígeno. O RT - PCR - reação da transcriptase reversa seguida pela
reação em cadeia da polimerase, é uma técnica que se baseia na amplificação do material genético
do agente infeccioso. Apresenta elevada acurácia identificando o patógeno e se destaca para o
diagnóstico precoce da doença.

TRATAMENTO
O tratamento é realizado após o diagnóstico e o uso de antibiótico será indicado pelo médico
veterinário de confiança. É importante saber em que estágio a doença se encontra, pois alguns
antibióticos não são eficazes na forma latente.
A melhor forma de proteger suas aves é a profilaxia, tendo cuidado redobrado quando se tem
muitas aves, investir em alimentação de qualidade e vitaminas para aumentar a imunidade do
animal, priorizar a higiene das gaiolas e do ambiente em que as aves vivem. Por se tratar de uma
zoonose, todo cuidado é necessário.
A clamidiose aviária é uma doença de notificação compulsória e imediata segundo o MAPA –
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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