
   

Acta Scientiae Veterinariae

ISSN: 1678-0345

ActaSciVet@ufrgs.br

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Brasil

Lima Barbosa Guimarães, Lorena; Barth Wouters, Angelica Terezinha; Assis Casagrande, Renata;

Machado Rolim, Veronica; Wouters, Flademir; Magno Gonçalves, Igor Christian; Driemeier, David

Parasitismo pelo ácaro de sistema respiratório Sternostoma tracheacolum em um canário belga

(Serinus canaria domestica)

Acta Scientiae Veterinariae, vol. 40, núm. 4, 2012, pp. 1-4

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289023924029

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2890
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289023924029
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=289023924029
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2890&numero=23924
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289023924029
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2890
http://www.redalyc.org


Acta Scientiae Veterinariae, 2012. 40(4): 1094.

 CASE REPORT
    Pub. 1094

ISSN 1679-9216 (Online)

1

Received: May 2012                                                                          www.ufrgs.br/actavet                                                                       Accepted: August 2012

1Setor de Patologia Veterinária (SPV), Faculdade de Veterinária (FaVet), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brazil. 
2Hospital Veterinário CiaBichos, Joinville, SC, Brazil. CORRESPONDENCE: D. Driemeier [davetpat@ufrgs.br - Fone: +55 (51) 3308-6107]. Setor de 
Patologia Veterinária, Faculdade de Veterinária - UFRGS. Avenida Bento Gonçalves n. 9090, Bairro Agronomia. CEP 91540-00 Porto Alegre, RS, Brazil.

Parasitismo pelo ácaro de sistema respiratório Sternostoma tracheacolum em 

um canário belga (Serinus canaria domestica)

Parasitism by the Mite Sternostoma tracheacolum in the Respiratory System of a Belgian canary 
(Serinus canaria domestica) 

Lorena Lima Barbosa Guimarães1, Angelica Terezinha Barth Wouters1, Renata Assis Casagrande1, 

Veronica Machado Rolim1, Flademir Wouters1, Igor Christian Magno Gonçalves2 & David Driemeier1

ABSTRACT

Background: The nasal mites of the Rhinonyssidae family include the highest diversity of mandatory hematophagous 
endoparasites of the respiratory system of birds. In general, these mites cause no signifi cant lesions, except Sternostoma 
tracheacolum that invades the trachea, lungs and air sacs and may compromise breathing in birds. This study reports the 
death of a Belgian canary (Serinus canaria domestica) due to the parasitism by S. tracheacolum with an aggravating and 
concurrent pododermatitis infection.
Case: A Belgian canary from a commercial bird fl ock, in which a high mortality rate had lately been recorded, was submit-
ted to necropsy. Multiple blackened foci (1.0 mm in diameter) present in the trachea and the air sacs were subsequently 
identifi ed as Sternostoma tracheacolum mites. Microscopically, there were diffuse and moderate infi ltrates of lymphocytes, 
plasma cells, macrophages and heterophils within the tracheal submucosa and areas of fi brosis and osseous metaplasia of 
the tracheal cartilage. In the air sacs, there were multiple yellowish-brown foci of caseous necrosis, which were surrounded 
by infl ammatory infi ltrate of macrophages and multinucleated giant cells. In the lungs, there were foci of caseous necro-
sis surrounded by macrophages. In the tracheal lumen, mites sections were observed. Clusters of nucleated erythrocytes 
and brown granular pigment were seen within the longitudinal section of the mites. Prussian blue (Perls) special staining 
evidenced no hemosiderin content in the mite’s tissues, in which no melanin could be detected, as well. 
Discussion: The parasitism by S. tracheacolum in canaries was fi rst described in South Africa. In such cases, the mite 
induced clinical respiratory disease and killed the birds. Subsequently, reports of parasitism by these mites included several 
additional bird species, of which, Cockatiel (Nymphicus hollandicus) has been the most frequently affected and there are 
only a few reports of the condition in canaries. Clinically, hosts have diffi culty breathing, exercise intolerance, coughing and 
sneezing. Depending on the severity, infection can persist for months or lead to death by suffocation or weakness. Clinical 
signs and death are related to the appearance of the lesions induced by the mites. Mite eggs are deposited in the lungs and 
the larvae hatch soon after oviposition. After the fi rst meal, the female protonymph migrates to the posterior parabronchia, 
while the male protonymph remains in the lungs, where it completes the development. The adult mites full of eggs tend 
to occupy the parabronchia, the syrinx and the trachea. The negative results on Prussian blue and melanin bleach methods 
indicate that the dark pigment present within the tissues from the mites is neither hemosiderin nor melanin, respectively. In 
parasitism due to Plasmodium sp. (malaria), hemozoin, an iron-containing pigment associated with erythrocytic changes 
induced by the protozoan, has not been detectable by the Prussian blue staining. It is suggested that the dark color observed 
in the mites in this study could be associated with a similar pigment. The clinical respiratory diseases in birds are generally 
nonspecifi c. The paper focuses on the importance of the confi rmation of the diagnosis by the necropsy and histopathologi-
cal examinations, as well as on the characterization of this respiratory parasitic disease of birds. 

Descritores: traqueia, sacos aéreos, pulmão, Sternostoma tracheacolum, Mesostigmata, Rhinonyssidae, Serinus canaria 
domestica, ave.
Keywords: trachea, air sacs, lung, Sternostoma tracheacolum, Mesostigmata, Rhinonyssidae, Serinus canaria domestica, birds.
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INTRODUÇÃO

Os ácaros que parasitam aves incluem-se em 
três grandes grupos: Mesostigmata, Prostigmata e 
Astigmata. A Família Rhinonyssidae (Mesostigmata) 
apresenta a maior diversidade de ácaros endoparasitas 
hematófagos obrigatórios do sistema respiratório de aves 
[7]. De maneira geral, esses ácaros não causam lesões 
signifi cativas, à exceção de Sternostoma tracheacolum, 
que invade a traqueia, os pulmões e os sacos aéreos e 
compromete a respiração das aves [5,9].

A transmissão dos ácaros da Família Rhi-
nonyssidae ainda é pouco compreendida; no entanto, 
estudos sugerem que ela ocorra por contato direto da 
cavidade nasal de uma ave infectada com a cavidade 
nasal de aves saudáveis através da narina externa ou, 
indiretamente, pelo contato de aves saudáveis com 
água, ninhos, poleiros ou fômites contendo o ácaro [1].

Esse relato descreve os aspectos anatomo-
patológicos de um caso de parasitismo pelo ácaro 
Sternostoma tracheacolum em um canário belga 
(Serinus canaria domestica).

RELATO DO CASO

Um canário belga (Serinus canaria domestica), 
fêmea e jovem, encaminhado para necropsia era prove-
niente de um plantel comercial de canários com 200 pás-
saros. Houve mortalidade de, aproximadamente, 10% 
que foi associada à pododermatite bacteriana e a casos de 
dispneia intensa caracterizada por respiração com o bico 
aberto. Na necropsia, além das lesões podais caracteri-
zadas por crescimento excessivo das unhas e deposição 
de crostas sobre a pele dos dígitos, foram observados na 
traqueia múltiplos pontos enegrecidos de aproximada-
mente 1,0 mm (Figura 1A) e nos sacos aéreos torácicos 
craniais e caudais múltiplas áreas enegrecidas (Figura 
1B). Os pulmões estavam difusamente avermelhados. 
O exame microscópico direto desses pontos na traqueia 
revelou ácaros de corpo ovalado, com setas escassas e 
curtas; gnatossoma distinto, anteroventral e triangular, 
no qual eram observadas quelíceras com extremidade 
afi lada e aspecto de lança, além de palpos curtos; e qua-
tro pares de pernas robustas com unhas distais curvas. 
Os ácaros apresentavam também escudo dorsal granular, 
escudo esternal mais longo que largo com três pares 
de setas curtas, escudo genitoventral reduzido, escudo 
anal ausente e ânus terminal e transversal (Figura 1C). 

No exame histopatológico, havia na traqueia 
desprendimento do epitélio superfi cial, infi ltrado difuso 

moderado de linfócitos, plasmócitos, macrófagos e 
heterófi los na submucosa, além de áreas de fi brose e 
metaplasia óssea da cartilagem traqueal (Figura 1D). 
Foram observadas seções transversais e longitudinais 
de ácaros no lúmen traqueal, em meio a células infl a-
matórias e debris celulares. Ao corte longitudinal, o 
ácaro era revestido por cutícula com áreas quitinizadas 
amareladas, refringentes e mais evidentes nas porções 
anteriores do parasita. Havia feixes de músculo estriado 
e, no interior do idiossoma, agrupamentos de hemácias 
nucleadas de ave e vários aglomerados de pigmento 
acastanhado granular (Figura 1E). Na coloração espe-
cial de Azul da Prússia para ferro (Perls), essas áreas 
pigmentadas não foram coradas e, na técnica para 
remoção de melanina, esta não foi identifi cada. 

Nos sacos aéreos, havia múltiplos focos de 
necrose caseosa com conteúdo amarelo-acastanhado, 
relativamente refringente, tamanho e forma irregula-
res, nas porções centrais. Os focos necróticos eram 
circundados por infi ltrado infl amatório de macrófagos 
e células gigantes multinucleadas (Figura 1F). Nos 
pulmões, foram observados focos de necrose caseosa 
circundados por infi ltrado infl amatório de macrófagos. 
Nos dígitos, evidenciou-se pododermatite acentuada 
com grande quantidade de colônias bacterianas e le-
veduras fúngicas morfologicamente compatíveis com 
Candida sp.

DISCUSSÃO

O parasitismo por Sternostoma tracheacolum 
em canários foi, primeiramente, descrito na África do 
Sul, onde o ácaro causou doença respiratória clínica 
e a morte desses passeriformes [8]. No Brasil, sua 
ocorrência foi registrada em 1951 [5]. Posteriormente, 
casos de parasitismo por S. tracheacolum foram asso-
ciados com várias espécies de aves [3,10]. A calopsita 
(Nymphicus hollandicus) é a espécie mais frequente-
mente acometida [6] e poucos são os relatos da infecção 
em canários [3,4]. No caso aqui exposto, o parasitismo 
pelo ácaro, mas também a perda de condição física de-
terminada pela pododermatite bacteriana concorreram 
para a morte do pássaro.

Os hospedeiros, geralmente, apresentam difi -
culdade respiratória, intolerância ao exercício, tosse 
e espirro. Dependendo da gravidade, a infecção pode 
persistir por vários meses, ou levar ao óbito por asfi xia, 
ou debilidade [6,10]. A evolução do quadro clínico do 
canário desse relato não constava no histórico.
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Os sinais clínicos e a morte estão relacio-
nados ao aparecimento de lesões induzidas pelo 
ácaro. Os ovos são depositados nos pulmões, as 
larvas eclodem logo após a oviposição e fazem as 
ecdises. Após a primeira refeição, a protoninfa fêmea 
migra para os parabrônquios posteriores, enquanto 
a protoninfa macho permanece nos pulmões, até 
completar seu desenvolvimento. Os ácaros adultos 
repletos de ovos tendem a ocupar os parabrônquios, 
a siringe e a traqueia [1].

Os achados de necropsia e histopatológicos 
observados na traqueia, nos sacos aéreos e nos pul-
mões são semelhantes aos descritos na literatura. 
Microscopicamente, cortes transversais e longitudi-
nais de ácaros são associados com broncopneumonia, 
aerossaculite e pode haver cistos subpleurais [3,10]. 
O material amarelo-acastanhado refringente obser-
vado nos sacos aéreos indica ser derivado de ácaros 
mortos, os quais corroboram para as lesões, o que é 
evidenciado pela necrose e pelo infi ltrado infl amatório 
crônico circunjacentes.

Na avaliação histológica observou-se pig-
mento escuro no interior dos ácaros. Os resultados 
negativos na reação do Azul da Prússia e na remo-
ção da melanina indicam que tal pigmento não é 

hemossiderina, nem melanina. No parasitismo por 
Plasmodium sp., agente etiológico da malária, há 
produção de hemozoína, um pigmento resultante 
das alterações eritrocitárias induzidas pelo protozo-
ário e que contém ferro, o qual, por não ter a forma 
trivalente da hemossiderina, não reage com o Azul 
da Prússia [2]. Isso indica que a digestão do sangue 
pelo ácaro provoca alterações na hemoglobina que 
impedem que ela seja revelável pela clássica reação 
e, provavelmente, são metabólitos das hemácias que 
determinam a cor escura do parasita visualizada 
macroscopicamente.

Os sinais clínicos de doença respiratória em 
aves são, geralmente, inespecífi cos, mas no parasitismo 
por Sternostoma tracheacolum, a transiluminação da 
traqueia facilita o diagnóstico clínico [6]. A confi r-
mação do diagnóstico pelos exames de necropsia e 
histopatológico, com identifi cação do parasito e das 
lesões no sistema respiratório são importantes para a 
caracterização das doenças respiratórias que ocorrem 
em passeriformes.

Declaration of interest. The authors report no confl icts of 
interest. The authors alone are responsible for the content and 
writing of the paper.

Figura 1. Sternostoma tracheacolum em um canário belga (Serinus canaria domestica). A: traqueia com múltiplos pontos enegrecidos de aproximadamente 
1,0 mm (setas). B: Sacos aéreos torácicos com múltiplas áreas enegrecidas (seta). C: S. tracheacolum em exame microscópico direto (vista ventral) gnatos-
soma (g), escudos ventrais (ev), pernas robustas (p) [Obj.20]. D: Traqueia com desprendimento do epitélio superfi cial (seta vermelha), fi brose da submucosa 
(asterisco) e metaplasia óssea da cartilagem traqueal (seta preta) com seção longitudinal do ácaro no lúmen. [HE, Obj.10]. E: Maior aumento do ácaro 
evidenciando gnatossoma (g), feixes de músculo estriado (m), interior do idiossoma com coleções de hemácias nucleadas de ave (h) e vários aglomerados 
de pigmento acastanhado (pi). [HE, Obj.20]. F: Saco aéreo com necrose caseosa e coleções de material amarelo-acastanhado relativamente refringente 
(asterisco) circundado por infi ltrado infl amatório de macrófagos e células gigantes multinucleadas (seta). [HE, Obj.40].
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