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RESUMO 

 

A clamidiose é uma infecção provocada pela bactéria Chlamydia psittaci, que costuma provocar sintomas como 

sinusite, inchaço ao redor dos olhos, conjuntivite, coriza, espirros e perda de peso. Ela afeta principalmente papagaios e 

periquitos-australianos. Conhecida como psitacose, ornitose ou febre dos papagaios. A clamidiose é uma zoonose que 

poder ser transmitida aos seres humanos através dos animais infectados. A clamidiose é conhecida como psitacose, 

ornitose ou febre dos papagaios. Esta doença é altamente contagiosa, e atua diminuindo as defesas do animal resultando 

assim em outras infecções que podem mascarar os sinais clínicos da clamidiose.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os psitacídeos são os maiores reservatórios de Chlamydia psittaci, ela comporta oito 

sorovares conhecidas, sendo identificadas pelo teste de imunofluorescência indireta (SPRADA et 

al., 2008). O sorotipo A é endêmica entre os psitaciformes e pode causar infecção sistêmica. Seu 

período de incubação varia entre alguns dias a várias semanas e pode se estender por anos 

(CAVALCANTE, 2008).  

As clamidofiloses são doenças causadas por bactérias intracelulares obrigatórias, gram 

negativas, do gênero Chlamydopyila, que acomete aves, mamíferos e répteis.  
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Em psitacídeos a infecção pode não apresentar sinais clínicos, e quando presentes são 

inespecíficos (SPRADA et al., 2008). A doença ocorre em animais que passam por fatores 

estressantes, manejo inapropriado, má nutrição, excesso populacional, transporte inadequado e 

remoção do habitat natural (PROENÇA; FAGLIARI; RASO, 2011). 

Os sinais clínicos da clamidiose em papagaios são inespecíficos, ou seja, não correspondem 

apenas a essa doença podendo pertencer a inúmeras patologias, isso se da pelo fato da clamidiose 

diminuir as defesas do animal. Em alguns casos a clamidiose pode causar morte súbita da ave, 

sendo assim muito importante reconhecer os sinais clínicos que podem ser indicativos desta doença, 

como: sinusite, inchaço ao redor dos olhos, conjuntivite, secreções oculares, secreções nasais, 

espirros, diarreia-verde amarela, desânimo, perda de peso.  

Este trabalho tem como principal objetivo entender e relatar um caso clínico de clamidiose 

que ocorreu no dia 8 de março no viveiro conservacionista de aves silvestres da FAG.  

 

3. METODOLOGIA 

 

No dia 8 de março, um papagaio-verdadeiro da espécie Amazona aestiva apresentou 

conjuntivite unilateral e coriza em uma narina apenas. O papagaio, com peso aproximado de 

750g, foi isolado no ambulatório, a suspeita clinica foi de clamidiose e então iniciou o tratamento. 

Administrou-se a Banamine na dose de 0,02 ml intramuscular, que é um anti-inflamatório, 

associado com a gentamicina, que é antibiótico, administrado na inalação em dosagem de 2 ml. De 

inicio a inalação foi realizada três vezes ao dia nos três primeiros dias, e depois uma vez ao dia. 

Para a conjuntivite, foi administrado o Tobrex, que também é antibiótico, na dosagem de duas 

gotas. Realizava-se a limpeza dos olhos e das narinas todos os dias com cloreto de sódio 0,9 %. O 

papagaio não mostrou melhoras nos primeiros 10 setes dias.  

Após esse tratamento não se mostrar eficaz, foi alterado. A gentamicina continuou no 

protocolo, mas foram acrescentados a Dexametasona, que é um medicamento corticosteroide, na 

dosagem de 1 mg/kg, o Borgal, que é um quimioterápico composto de ação bloqueadora na 

biossíntese de bactérias, na dosagem de 0,02 ml, e o Avitrin, administrado como um 

multivitamínico na dosagem de sete gotas. Também foi utilizada glicose a 5%, pois o 

papagaio começou a mostrar emagrecimento progressivo. Para complementar, foi 
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administrada nas frutas a papa para filhotes, com o intuito de aumentar os nutrientes 

fornecidos ao papagaio doente.  

Para administração dos medicamentos, escolheu-se a forma subcutânea, em que se 

puxava 5 ml de solução Ringer com Lactato, 1 ml de glicose, e depois adicionava o borgal, 

tudo isso, em uma única seringa. Em seguida, os medicamentos na seringa eram aquecidos, 

deixando os líquidos na mesma temperatura corporal da ave para melhor absorção. A 

aplicação subcutânea foi realizada por apresentar menos risco de necrose, e como o 

tratamento era longo e a administração de medicamentos era grande, optou-se por fazer  

subcutânea e não intramuscular. O papagaio mostrou melhoras em 15 

dias após o novo protocolo. Com correto diagnostico e tratamento é possível a cura desta patologia.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O protocolo realizado à base de gentamicina, dexametasona, borgal, avitrin e inalação, 

juntamente com melhora da dieta e manejo sanitário demonstrou-se eficiente no tratamento da 

clamidiose. 

Com isso, é possível concluir a importância de compreender melhor esta doença, para 

conseguir um diagnostico precoce e possível cura desta patologia, a fim de diminuir sua 

disseminação entre as aves e os seres humanos.  

A clamidiose é considerada como uma zoonose de risco considerável para pessoas que tem 

contato direto com aves, por exemplo: lojas de animais, proprietários de pássaros, médicos 

veterinários, biólogos, funcionários de zoológicos e de criatórios (de qualquer tipo – comerciais, 

conservacionistas, científicos, etc.), os surtos estão agregados a locais onde existam aves 

confinadas.  

Vale ressaltar a importância de um medico veterinário para o tratamento correto desta 

patologia e possivelmente erradicação desta doença.  
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