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RESUMO 

 

 

A maioria das infecções são causadas por leveduras do gênero Cryptococcus, 
Cândida, Trichosporon e Rodhotorula, doença cosmopolita, sistêmica, que pode 
induzir infecções oportunistas ou não em humanos e animais. Dessa forma, o 
objetivo dessa pesquisa foi isolar e identificar agentes fúngicos a partir de excretas 
de pombos visando caracterizá-los fenotipicamente e genotipicamente para 
confirmação da identidade das espécies. As amostras neste estudo foram coletadas 
no período de julho a outubro de 2018 e consistiam de 10 agrupamentos baseado no 
local da coleta. As amostras foram submetidas a análises morfológicas pelo exame 
microscópico e posteriormente o fungo identificado foi caracterizado pelo teste 
bioquímico. O DNA fúngico extraído desses agrupamentos das amostras foi 
submetido ao teste de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) e o produto da PCR 
realizado o sequenciamento. Os resultados foram obtidos por pools confirmando a 
presença de Cryptococcus spp. na instituição pública de ensino e universidade 
particular, em uns dos pools das amostras provenientes de residências particulares e 
praça pública que foi caracterizado Candida sp. resultou em C. tropicalis. 
Adicionalmente, a Trichosporon spp. identificado na micologia, teve similaridade com 
T. asahii. Esses agentes patogênicos podem afetar idosos, jovens, crianças e 
animais, são considerados de grande importância para área médica e sua presença 
nas excretas de pombos encontrados no meio ambiente, representa ameaça à 
saúde pública.  
 

Palavras-chave: Biologia molecular. Contaminação ambiental. Epidemiologia. 
Saúde pública. 
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ABSTRACT 

 

 

Most infections are caused by yeast of the genus Cryptococcus, Candida, 
Trichosporon and Rodhotorula, a cosmopolitan, systemic disease that can induce 
opportunistic infections or not in humans and animals.  Thus, the objective of this 
research was to isolate and identify fungal agents from pigeon excreta in order to 
characterize them phenotypically and genotypically to confirm species identity. The 
samples in this study were collected from July to October 2018 and consisted of 10 
clusters based on the site of collection. The samples were submitted to 
morphological analysis by microscopic examination and later the identified fungus 
was characterized by biochemical test. The fungal DNA extracted from these 
groupings of the samples was submitted to the Polymerase Chain Reaction (PCR) 
test and the PCR product was sequenced. Results were obtained by pools 
confirming the presence of Cryptococcus spp. in the public educational institution and 
private university, in one of the sample pools from private residences and public 
square that was characterized Candida sp. resulted in C. tropicalis. Additionally, 
Trichosporon spp. identified in mycology, had similarity with T. asahii. these 
pathogens can affect the elderly, young people, children and animals, are considered 
of great importance to the medical field and their presence in the excreta of pigeons 
found in the environment, represents a threat to public health. 
 

Keywords: Molecular biology. Environmental contamination. Epidemiology. Public 
health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A criptococose é uma infecção fúngica oportunista ou primária, conhecida há 

mais de 100 anos, e relacionada a indivíduos imunocomprometidos e 

imunocompetentes (COUTINHO et al., 2002; TELLES FILHO; MORETTI-

BRANCHINI, 2004; PRADO et al., 2009), causada por um complexo de fungos 

patogênicos identificados no gênero Cryptococcus de natureza cosmopolita (DARZÉ 

et al., 2000; BRASIL, 2012; LOCKHART et al., 2013).   

A maioria dos Cryptococcus possuem vida livre e infectam aves, insetos e 

vegetais (TRILLES et al., 2003), podendo também acometer humanos, animais 

domésticos, como caninos e felinos, caprinos, equinos, bovinos e animais silvestres 

(LESTER et al., 2011, SILVA et al., 2012). Considerando os animais de companhia, 

a ocorrência da doença é mais frequente nos gatos do que nos cães (CASTELÁ; 

ABARCA; CABANES, 2008; HEITMAN et al., 2011). Atualmente dois grandes grupos 

são propostos dentro do complexo Cryptococcus de organismos: complexo de 

espécies Cryptococcus neoformans (incluindo var. grubii e neoformans) e o 

complexo de organismos de Cryptococcus gattii (KWON-CHUNG et al., 2017). 

Entre os membros do complexo desses organismos, o C. neoformans é o 

agente mais comum em todo o mundo, e seu habitat natural são as excretas de 

aves, especialmente de Columba livia, pombos domésticos (FARIA et al., 2010). Nos 

grandes centros urbanos, o fungo é considerado um agente oportunista (DARZÉ et 

al., 2000), sendo responsável pela maioria das infecções criptocócicas em indivíduos 

imunocomprometidos (RIVERA et al., 2015).   

O C. gattii é encontrado principalmente em países de clima tropical e 

subtropical (BALTAZAR et al. 2008). A levedura é responsável por 70% a 80% das 

infecções criptocócicas em hospedeiros imunocompetentes, representando grave 

problema de saúde pública (TRILLES et al., 2014; RIVERA et al., 2015). 

Frequentemente as infecções causadas por esse agente evoluem para um 

prognóstico reservado (SORRELL, 2001).  

O C. neoformans acontece em todas as regiões do Brasil, enquanto o C. gattii 

se destaca nas regiões Norte e Nordeste (SANTOS et al., 2008). No entanto, dados 

epidemiológicos brasileiros sugerem tendência macrorregional com disseminação 

para outras regiões (LAZÉRA et al., 1998).  
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A criptococose é adquirida principalmente através da inalação de propágulos 

infectantes que dispersam pelo ar, sendo o pulmão o sítio anatômico primário da 

infecção (REOLON et al., 2004; TRILLES et al., 2014). Os quadros clínicos mais 

comuns desta micose são infecção pulmonar, meningoencefalite e criptococose 

disseminada (DARZÉ et al., 2000; MOREIRA et al., 2006). 

O Cryptococcus acomete indivíduos com déficit imunitário, como 

transplantados de órgãos, em uso prolongado com corticosteroides, tratamento com 

quimioterápicos e pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). É 

o mais importante causador de meningite fúngica em adultos infectados pelo HIV 

(RAJASINGHAM et al., 2017; VU; GARCIA; GELLI, 2019). Esses indivíduos são 

considerados como grupo de risco e os mais suscetíveis a adquirir criptococose.  

Outras leveduras patogênicas correlacionadas são descritas em excrementos 

de pombos como Candida, Rhodotorula e Trichosporon (MAIA, 2009). Rhodotorula 

apesar de estarem amplamente distribuídos surgem como oportunistas em pacientes 

imunossuprimidos (TUON; COSTA, 2008). O gênero Candida é de caráter 

oportunista e compõe microbiotas de homens e animais (STAIB, 1962).  

Locais com acúmulos das excretas de pombos se revelam como importante 

fonte de infecção do Cryptococcus spp., e leveduras associadas (REOLON et al., 

2004), causando severidade da criptococose e outras enfermidades. Devido à alta 

concentração de fungos leveduriformes principalmente em áreas urbanas tornam o 

ambiente propício a disseminação e propagação dos fungos infectantes 

(FAGANELLLO, 2008).  

Tendo em vista a importância das enfermidades causadas por fungos tanto 

para saúde do homem quanto para saúde animal e considerando relatos em 

diversos estados brasileiros evidenciando sua disseminação, este trabalho teve 

como objetivo identificar espécies de Cryptococcus spp., e outros agentes fúngicos 

nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, no estado de Mato grosso. Para que da 

avaliação dos excrementos de pombos possam auxiliar na compreensão dos 

mecanismos de distribuição dos esporos e fornecer dados para futuros estudos 

sobre o acometimento da doença em indivíduos imunocomprometidos e 

imunocompetentes, além disso, proporcionar conhecimento da epidemiologia das 

leveduras nas regiões dos municípios.    
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ECOLOGIA 

 

No Brasil, são comuns os pombos (psitacídeos), aves mansas que possuem o 

nome de Columba livia (TSIODRAS et al., 2008). Passoni et al. (1998) dizem que 

elas apresentam o hábito de raspar o bico e fragmentar pedaços de madeiras em 

decomposição e galhos, que são abrigos principalmente para multiplicação do 

Crytococcus spp. (TSIODRAS et al., 2008). 

 Os pombos se apresentam como carreadores do fungo patogênico 

contaminando o solo e a poeira doméstica, e podem ser encontrados em diversas 

espécies de árvores (LAZÉRA, 1989). A distribuição da variedade C. neoformans 

está relacionada à contaminação do solo pelas excretas dessas aves (REOLON et 

al., 2004). O C. gatti é endêmico em áreas tropicais e subtropicais, e se apresenta 

como fonte primária de infecção em hospedeiros imunocompetentes (PASSONI, 

1999). 

Excretas envelhecidas oferecem substrato orgânico para o desenvolvimento 

do fungo, a competição pelo crescimento de bactérias é reduzida e contribui para um 

aumento populacional de Cryptococcus spp. (REOLON et al., 2004). O substrato 

com sua adaptação bioquímica lhe confere habilidades de assimilar creatina, uma 

amina nitrogenada composta por aminoácidos (NARDELLI et al., 2005) importante 

fonte para o fungo que utiliza o ácido úrico e purinas para sua multiplicação (CHEE; 

LEE, 2005).  

Outros habitats também foram descritos, como ninhos e solos contaminados, 

tornando-se evidente a distribuição cosmopolita e urbana do fungo e da micose 

(LAZÉRA et al., 2000). Dentre as 70 mil espécies existentes, duas (C. neoformans e 

C. gatti) são consideradas como mais importantes quanto a patogenicidade para os 

homens e os animais (KURTZMAN; FELL; BOEKHOUT, 2011). 

 

 

2.2 TAXONOMIA 

 

Os Cryptococcus são compostos por cápsula, parede celular, membrana 
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celular, núcleo e citoplasma com organelas como: corpúsculo de Golgi, mitocôndria, 

ribossomo, retículo endoplasmático e vacúolo (NAYAK et al., 2010), apresentam 

forma de leveduras, basidiomicetos e compreendem o gênero Cryptococcus com 

tamanhos entre 2 a 8µm de diâmetro encapsulado (COSTA et al., 2009).   

No estado teleomórfico, segundo Kurtzman, Fell e Boekhout (2011), o 

complexo C neoformans e C. gatti são classificados no reino Fungi; filo 

Basidiomycota; ordem Tremellales; família Tremelaceae; gênero Filibasidiella. O 

correspondente no estado anamórfico são:  Cryptococcus neoformans (sorotipo A e 

D) e Cryptococcus gatti (sorotipos B e C).        

O complexo de espécies Cryptococcus gattii e o complexo de espécies 

Cryptococcus neoformans são reconhecidos dentro do “agrupamento de 

Cryptococcus” como diversidade genética (KWON-CHUNG et al., 2017).  

As leveduras de Cryptococcus possuem características que os revelam como 

leveduras globosas ovaladas, isoladas ou aos pares, envolvidas com cápsula 

mucopolissacarídica. Apresentam brotamento simples ou duplo colo estreito e ponto 

de ligação entre as células mãe e filha. Em laboratório, a levedura por meio de 

cultivo e em temperatura de 25 a 37ºC apresenta crescimento colonial de coloração 

branca a creme, brilhante, de textura mucoide e margem lisa (WANKE; LAZERA; 

SALMITO, 2008).  

A termotolerância, ou a capacidade do Cryptococcus spp. se desenvolver a 

variadas temperaturas é de fundamental importância, pois os fungos possuem 

inúmeros fatores de virulência que possibilitam a invasão destes no hospedeiro com 

temperaturas entre 37ºC a 39ºC, possibilitando o crescimento e sua multiplicação 

(BARBOSA JÚNIOR et al., 2013). Em tecidos de animais de sangue quente a 

maioria das espécies não sobrevive, devido à temperatura corporal elevada e 

possuem proteção através do sistema imunológico (PFALLER; MCGGINNIS; 

ANAISSIE, 2009). Suas características genotípicas, epidemiológicas e genéticas 

possibilitam classificá-lo em variedades, sorotipos e genótipos moleculares 

(ENANCHE-ANGOULVANT et al., 2007; BOVERS et al., 2008; HUSTON; MODY, 

2009). 

A formação de fenol-oxidase com produção de melanina e cápsula 

polissacarídea, formam os principais fatores de virulência relacionado ao C. 

neoformans, e o componente capsular de glucuroxilomanana, que apresenta 

variação em sua estrutura, determina quatro sorotipos: A, B, C e D, além do sorotipo 
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híbrido AD (IKEDA et al., 1982; KON et al., 2008; MEYER et al., 2009).  

As variedades Cryptococcus neoformans var. neoformans e Cryptococcus 

neoformans var. gattii foram caracterizadas por diferenças epidemiológicas, 

bioquímicas e clínicas. Os estudos filogenéticos demonstraram divergências entre as 

variedades por instituir grupos monofiléticos diferenciados (FRANZOT; SALKIN; 

CASADEVALL, 1999), nomeados pelo seu estágio sexual Filobasidiella neoformans 

e Filobasidiela bacillispora (KWON-CHUNG, 1976a; 1976b; 2006; LIN; HEITMAN, 

2006).  

Através de marcadores moleculares as variabilidades genéticas haviam sido 

identificadas e discriminadas em oito tipos moleculares (ou genótipos) 

predominantes.  Assim, Cryptococcus neoformans corresponde a quatro genótipos: 

VNI, VNII, VNIII e VNIV, com sorotipos A, AD ou D; e Cryptococcus gattii 

corresponde a outros quatro genótipos: VGI, VGII, VGIII e VGIV, com sorotipos B ou 

C (KIDD et al., 2004; LAZÉRA et al., 2005; MARTINS et al., 2007; TRILLES et al., 

2008; NÁGARAJHA et al., 2014). 

Para as duas espécies foram designadas como tipos moleculares para C. 

neoformans: VNI (AFLP1), VNII (AFLP1A / IB), VNIII (AFLP3) e VNIV (AFLP2), para 

C. gattii VGI (AFLP4), VGII (AFLP6), VGIII (AFLP5) e VGIV (AFLP6) (KWON-

CHUNG et al., 2017).   

Espécies como C. albidus, C. diffluens, C. laurentii, C. uniguttulatus possuem 

etiologia grave descrita inicialmente em animais e raros os casos em humanos. No 

entanto, houve mudanças, estas espécies também tem causado doenças em 

humanos (KHAWCHAROENPORN et al., 2007), são espécies descritas em casos de 

infecções quando acomete o indivíduo com imunossupressão e imunocompetentes 

(SHANKAR et al., 2009). 

 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA  

 

O fungo é resistente a condições ambientais e está relacionado a excretas 

secas de aves encontrados no solo, madeira em decomposição, poeira domiciliar, 

habitats como de morcegos e outros animais, que podem representar fontes 

potenciais para infecção (NWEZE et al., 2015).  

A infecção natural pelos agentes da criptococose ocorre por inalação dos 
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propágulos dispersos no ar sob a forma de basidiósporos ou leveduras desidratadas, 

alojando-se nos pulmões podendo se disseminar por via hematogênica, causando 

meningoencefalites (LAZÉRA et al., 2005, DARZÉ et al 2000) (Figura 1). A porta de 

entrada dos fungos em cães e gatos também se dá pela via respiratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema da rota de infecção por Cryptococcus mais aceita atualmente. A levedura 
permanece no ambiente associada a fezes de pombos (C. neoformans) e/ou determinadas árvores 
(C. gattii) e interage com amebas e nematóides no solo. A infecção ocorre quando basidiósporos ou 
partículas fúngicas dessecadas são inaladas nos pulmões, ficando o patógeno latente ou ocorrendo 
multiplicação e estabelecimento de infecção e disseminação ao Sistema Nervoso Central. Com a 
disseminação, células viáveis se multiplicam no líquor e são diagnosticados pela produção de 
melanina ou de cápsula. 
Fonte: Hull e Heitman (2002). 

 

As excretas ressecadas dos pombos são capazes de propagar e pulverizar o 

patógeno, tornando o ambiente propício para sua multiplicação e contaminação 

(LESTER et al., 2011; DEL POETA; CHATUVERDI, 2012).    

O complexo de Cryptococcus spp. são responsáveis por até 80% das 

infecções criptocócicas em hospedeiros imunocompetentes (TRILLES et al., 2014; 

RIVERA et al., 2015), em pacientes imunodeprimidos são eventualmente fatais em 

aproximadamente 20% dos casos, principalmente em países com alta prevalência 

de HIV/AIDS (DESNOS-OLLIVIER et al., 2010). 

Os fatores de risco da criptococose são semelhantes entre as espécies 

(KHAWCHAROENPORN et al., 2007), e relacionada a crianças é letal em 35 a 40% 

dos casos (OLIVEIRA, 2004). A doença ocorre em todas as regiões do país 
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(TRILLES et al., 2008).  

Essas leveduras são cosmopolitas, com frequência isolada em ar, solos, 

frutas e flores, excretas de aves, principalmente de pombos, leitos de animais 

roedores (RANDHAWA; KOWSHIK; KHAN, 2003; KHAWCHAROENPORN et al., 

2007; SILVA; CAPUANO, 2008), e em folhas de eucaliptos (KURTZMAN; FELL; 

BOEKHOUT, 1998; BARNETT et al., 2000; TAY et al., 2008). 

Tortora et al. (2010) confirmam que há contaminação do solo por 

Cryptococcus spp. oriundos de excretas pombos e de outras aves, também 

encontradas nas janelas de prédios urbanos, poleiros, ninhos de pombos e troncos 

ocos de diferentes espécies de árvores que contribuem para disseminação do fungo 

no ambiente. A mortalidade de seres humanos com criptococose é estimada em 

10% nos países desenvolvidos, chegando a 43% nos países em desenvolvimento 

(KON et al., 2008). 

O Ministério da Saúde aponta a criptococose como a primeira manifestação 

oportunista em 4,3% dos casos da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA).  

Estima-se que aproximadamente 625 mil vidas, com um fardo global de cerca de 1 

milhão de casos por ano são acometidas pelo fungo do gênero Cryptococcus, com 

prevalência principalmente em indivíduos com imunodepressão (BRASIL, 2012). No 

adulto infectado pelo HIV, a criptococose meníngea é a causa mais comum e 

importante no mundo (RAJASINGHAM et al., 2017). Dentre as micoses sistêmicas, a 

criptococose foi a 13ª causa de morte por infecções criptocócicas com maior número 

em pacientes com HIV (PRADO et al., 2009; SOARES, 2015).  

O Brasil é um dos países com maior incidência, entre 1.001 a 2.500 casos da 

doença. No Rio de Janeiro a incidência média anual relatada foi de 4,5 casos de 

meningite por 106 habitantes, com predominância em pacientes do sexo masculino 

(REOLON et al., 2004; LEIMANN; KOIFMAN, 2008). 

Segundo Reolon et al. (2004) em Porto Alegre detectaram nas amostras 

contendo o fungo 100% de positividade. Faria et al. (2010) registraram 26,9% de 

positividade em amostras ambientais de Pelotas. Abegg et al. (2006), no Rio Grande 

do Sul, analisaram excretas de aves mantidas em cativeiros com 87% de amostras 

positivas para C. neoformans e 13% para C. gatti. Em Araçatuba (SP) foi observado 

8% de amostras positivas para Cryptococcus neoformans var. neoformans 

(COLOMBO et al., 2015). Já em Caratinga (MG) a positividade nas leveduras foi de 

90% para Cryptococcus spp. (CONTIN, et al., 2011). Filiú et al. (2002) 
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diagnosticaram C. neoformans em 50% das 20 amostras de excretas de aves de 

cativeiro em Campo Grande (MS). Kobayashi et al. (2005) em Goiânia demonstram 

que a positividade dos isolados de excretas de pombos foi de 20,3%. Na cidade de 

Londrina encontrou-se 0,84% de positividade (YAMAMURA et al., 2013). Em Cuiabá, 

foi observada presença de C. neoformans em 12% nas amostras ambientais 

(TAKAHARA et al., 2013). Na cidade de Goiânia - GO, nas seis culturas isoladas 

foram 10% de positividade para Cryptococcus spp. (FERREIRA; CARDOSO, 2018). 

 

 

2.4 SINAIS CLÍNICOS 

 

Diversos tipos de leveduras podem ser transmitidas pelas aves migratórias 

tanto ao homem quanto aos animais, em especial o Cryptococcus spp. (TSIODRAS 

et al., 2008). Geralmente a infecção ocorre pela inalação dos fungos que se instalam 

nos pulmões (SCAIN, 2011) e dissemina através da corrente sanguínea ou linfática, 

acometendo o cérebro causando meningite (CICHON et al., 2011). 

Cryptococcus spp. são leveduras que geralmente quando causam infecção o 

indivíduo pode possuir ou não doenças pré-existentes como artrite-reumatóide, 

cirrose, hipertireoidismo, leucemia aguda, HIV, neutropenia e em terapia com 

corticosteroide (KIELSTEIN et al., 2000), essas espécies são geralmente descritas 

em casos de infecções como queratite, peritonite, meningite, infecções pulmonares e 

fungemia em seres humanos e animais (SHANKAR et al., 2009).       

Infecções recorrentes tendem acontecer em pacientes com AIDS que já 

possuíam infecção pulmonar, reativando assim esses propágulos ou esporos que, 

passando para o sistema circulatório, podem desencadear a meningoencefalites 

(HULL; HEITMAN, 2002) o envolvimento com as meninges podem ocasionar: 

cefaleia, sonolência, vertigem, tonturas, desorientação, ambliopia, hiporreflexia, 

febre e rigidez de nuca. Devido ao seu alto tropismo pelo sistema nervoso central e 

aumento da pressão intracraniana, há diminuição do sangue circulante podendo 

levar a óbito (CRISSEY; LANG; PARISH, 1995). Classificada em primária e 

secundária, a criptococose pulmonar se manifesta envolvendo qualquer porção, 

bilateral ou não do pulmão (KOHNO, 1999).  

A criptococose cutânea no ser humano é a mais comum, apresentando 

gravidade em pessoas imunocomprometidas como portadoras do vírus HIV, 
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transplantados, com neoplasias ou sob tratamento imunossupressor (FALLAH et al., 

2011). No entanto, associado a traumatismo cutâneo foram descritos casos de 

criptococose em pessoas imunocompetentes (VÁZQUEZ-OSÓRIO et al., 2016). 

A infecção proporcionada pelo cryptococcus spp. segue de acordo com a 

forma de disseminação do fungo, tanto no homem quanto nos animais, podendo 

dessa forma desencadear quadros sindrômicos de diferentes tipos, como síndrome 

respiratória, síndrome neurológica, síndrome ocular e síndrome cutânea (QUEIROZ 

et al., 2008). Em animais domésticos os felinos são mais acometidos que os cães e 

outras espécies de animais, as infecções são similares e desencadeadas pelos dois 

agentes (C. neoformans e C. gatti) (NELSON; COUTO, 2010; HEITMAN et al., 

2011). 

Os felinos podem apresentar, secreção nasal e nos olhos, cegueira. Febre, 

tosse, incoordenação, variadas infeções respiratórias de difícil tratamento. Alguns 

gatos apresentam quadros cutâneos caracterizados por lesões granulomatosas na 

cavidade nasal, chamadas popularmente como “nariz de palhaço”, uma vez que os 

seios nasais dos gatos possuem uma filtragem mais eficiente de pequenas 

partículas (MENDONÇA et al., 2002; PETRAGLIA, 2008).  

Nos caninos são afetados o cérebro, meninges, seios paranasais 

ocasionando: incoordenação, movimentos em círculos, rotação da cabeça, 

hiperestesia, granulomas em tecido adiposo (MALIK et al., 2006), e alterações 

patológicas significativas como linfadenite criptocócica, meningoencefalite, 

amigdalite e rinite com criptococomas nasais, linfadenite criptocócicas, pneumonia 

criptococose pseudocística (HEADLEY et al. 2015). 

Em caprinos, com quadro clínico de apatia, anorexia, dispneia, prostração, 

edema submandibular, abscessos, hidrotórax e hidropericárdio, atrofia de tecido 

adiposo (OLIVEIRA et al., 2011). A criptococose associada a quadros de mastites e 

pneumonias tem sido associada em bovinos, caprinos e ovinos, podendo assim 

infectar o resto do rebanho (LEMOS et al., 2007).  

Nos bovinos, a mastite criptocócica é a mais comum da doença, seguidos dos 

mais variados sinais clínicos (LIN; HEITMAN, 2006) os principais são incoordenação 

e paralisia dos membros pélvicos, decúbito esternal e lateral, salivação, perda da 

sensibilidade, paralisia da cauda, diminuição do reflexo anal, trismo mandibular, 

cegueira, opistótono, movimentos de pedalagem e dilatação das pupilas (MACÊDO 

et al. 2007), inapetência, depressão, pressão da cabeça contra obstáculos, torneio, 
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dismetria, ataxia, evoluindo para decúbito lateral movimentos de pedalagem, 

nistagmo e ausência do reflexo anal e de flexão dos membros (SILVA et al., 2010). 

Em equinos a infecção tem sido associada a quadros de pneumonia (KOMMERS et 

al., 2005). Em animais selvagens como os coalas, a criptococose também tem sido 

descrito e o sintoma mais comum seria colonização nasal e lesões de pele 

(KROCKENBERGER et al., 2002).  

Os animais domésticos assim como nos humanos podem apresentar fatores 

que pré dispõem a criptococose como diabetes, processos cirúrgicos, câncer e 

terapias com corticoides, assim como o vírus da imunodeficiência felina (FIV) e 

Leucemia Felina (FeLV) prevalentes no gato (TABOADA et al., 2005). 
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3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

 

 

Os exames da criptococose têm sido baseados nos testes direto e isolamento, 

identificação bioquímica e imunodiagnóstico (HUSTON; MODY, 2009). A pesquisa 

direta e a cultura constituem o exame mais prático, por serem técnicas realizadas 

com facilidade, apresentando, portanto, menor custo para os laboratórios (MOREIRA 

et al., 2006), contudo podem apresentar limitações, sendo complementados com 

técnicas moleculares que auxiliarão com precisão e rapidez no diagnóstico 

(WENGENACK; BINNICKER, 2009; CEZAR, 2012). 

 

 

3.1 CULTURA  

 

Macroscopicamente as colônias sugestivas que exibem aspectos compatíveis 

com leveduras de Cryptococcus spp., cultivadas em ágar sabouraud, apresentam 

consistência cremosa, coloração marrom escura, textura lisa e aspecto brilhante. A 

literatura mostra que em meios de cultura com substrato fenólicos Cryptococcus spp. 

produzem pigmento marrom, enquanto esse fenômeno raramente ocorre com outras 

espécies (KON et al., 2008). Na cultura não há meio seletivo que promova apenas 

crescimento do gênero Cryptococcus, o ideal que seja utilizado um meio como ágar 

Niger ou ágar sabouraud que promova a identificação presuntiva das colônias 

(MORETTI et al., 2008). 

 

 

3.2 EXAME DE MICROSCOPIA DIRETA 

 

A visualização de leveduras capsuladas presentes no espécime clínico em 

preparações com tinta nanquim e lactofenol-azul-algodão, realizados por isolamento 

do microrganismo em meio de cultura, são confirmados, principalmente, pela 

presença dos agentes da criptococose (OSUNA et al., 2008).   

Caso as leveduras capsulares sugestivas de cryptococcus não sejam 

visualizadas pela microscopia e micromorfologia, um grupo de provas bioquímicas 

da cultura fúngica poderão ser realizadas como complemento para sua identificação 
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(DE HOOG et al., 2000; LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004).  

 

 

3.3 TESTES BIOQUÍMICOS 

 

No teste da urease, a enzima do Cryptococcus é produzida da colônia 

hidrolisada pela ureia, ocorrendo alcalinização do meio ocasionado pela produção de 

amônia, que altera o pH de neutro para básico, havendo mudança da coloração de 

amarelo para rosa intenso, indicativo de urease positiva (MACHADO, 2015). Essas 

características morfológicas e bioquímicas são distintas do Cryptococcus spp, no 

entanto, para Trichosporon spp., Rhodotorula spp. e Candida lipolytica esse teste 

pode também dar positivo (AMARO, 2006). 

A quimiotipagem para diferenciar as espécies de C. gattii e C. neoformans é 

comumente utilizada em meio ágar-canavanina-glicina-azul de bromotimol (teste de 

CGB) (KWON-CHUNG; POLACHECK; BENNETT, 1982; LUGARINI, 2007), apenas 

o C. gatti é resistente, utilizando para seu crescimento a glicina como fonte de 

carbono e nitrogênio, mudando a cor original do meio amarelo-esverdeado para 

azul-cobalto, tornando o teste positivo, no entanto, as cepas do C. neoformans com 

habilidades de resistir às concentrações de L-canavanina não alteram a coloração 

do meio (KWON-CHUNG; POLACHECK; BENNETT, 1982; NAKAMURA et al., 1998; 

IIINAIT-ZARAGOZI et al., 2003). 

 

 

3.4 TESTES MOLECULARES 

 

Os métodos moleculares atualmente são capazes de detectar e determinar 

sequências do gene do gênero de C. neoformans e C. gatti, tanto das amostras 

clínicas quanto de cultura, porém são pouco utilizados em laboratórios clínicos. 

Portanto, nos estudos da epidemiologia molecular, na identificação e tipagem dos 

agentes os testes moleculares ofertam alta sensibilidade e especificidade nos 

resultados (MAGEE et al., 2003; PASCHOAL et al., 2004; BOVERS et al., 2007). 

A técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) tem sido ferramenta 

essencial que possibilita multiplicação de cópias de DNA in vitro de uma região 

específica de DNA, com sucesso nos resultados da identificação de Cryptococcus 
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spp.   

Outras alternativas existentes derivadas da PCR também são utilizadas, 

como: Nested PCR, multiplex PCR e Real Time PCR (MULLIS; FERRÉ; GIBBS, 

1995; RAPPELLI et al.,1998; LEAL et., 2008), e o sequenciamento das regiões 

Internal Transcribed Spacer (ITS) e Intergenic Spacer (IGS) (MCTAGGART et al., 

2011), constituintes do DNA ribossomal, são exemplos de técnicas que vem sendo 

estudado e utilizado para identificação das espécies. Para identificação de bactérias, 

micobactérias, protozoários, vírus, fungos, entre outros, o sequenciamento de ácidos 

nucleicos tornou-se uma ferramenta importante para identificar através do teste 

molecular esses microrganismos, que se baseiam em preparação do DNA alvo, 

geração de fragmentos complementares à fita molde do DNA (com a utilização de 

terminadores), separação dos fragmentos em um polímero, detecção dos 

fragmentos e análise dos dados (SOPER et al., 1998). Para identificação de espécie 

de fungos inclusive do gênero Cryptococcus, o sequenciamento da região ITS, foi 

considerada “código de barras” para fungos e está sendo bastante utilizada 

(WENGENACK; BINNICKER, 2009; FERREIRA-PAIM et al., 2011; SCHOCH et al., 2012). 

Contudo, diversos métodos têm sido usados para determinar a genotipagem 

de leveduras do gênero Cryptococcus spp.: a PCR fingerprinting, RAPD, (Restriction 

Lenght Polymorphism) PCR-RFLP, polimorfismos de comprimento de fragmentos 

amplificados AFLP, datilografia por microssatélites, tipificação de sequência 

multilocus MLST e (Whole Genome Sequencing) WGS (MEYER; MITCHEL, 1995; 

BOEKHOUT et al., 2001; HAGEN et al., 2010; IIINAIT-ZAGAROZI et al., 2010; 

MEYER et al., 2009; LOFTUS et al., 2005; D’SOUZA et al., 2011).   

Para detecção e identificação do C. neoformans e C. gatti a PCR aninhada 

destaca-se entre as técnicas mais utilizadas, sendo muito útil quando a alta 

sensibilidade e especificidade são desejáveis (BIALEK et al., 2002). Para detecção 

de C. neoformans e C. gatti, Rappelli et al. (1998) influenciaram muito nessa área, 

desenvolvendo o protocolo nested PCR a partir de amostras de pacientes com 

neurocriptococose. Trilles et al. (2014) combinaram amplificação de círculo de 

rolamento hiperbranched (HRCA), com base no locus PLB1, com uma PCR semi-

aninhada, sendo essa técnica específica e altamente sensível. Este método a partir 

de amostras clínicas possui grande potencial para diagnóstico direto de criptococose 

(TRILLES et al., 2014).  

Das quase 70 mil espécies de fungos descritas, um diagnóstico preciso é 
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muito difícil, sendo relatadas apenas aproximadamente 270 espécies causadoras de 

doenças infecciosas em humanos (SULLIVAN; MORAN; COLEMAN, 2011; 

TAYLOR; LATHAM; WOOLHOUSE, 2001). Em relação aos métodos convencionais, 

neste contexto, a técnica de PCR tem tido muita força por não ser trabalhosa e 

produzir rapidez nos resultados, sendo capaz de detectar uma carga fúngica muita 

baixa de uma pequena amostra (SIDRIM et al., 2010).  

As técnicas moleculares vieram para analisar a partir dos isolados das 

leveduras, regiões do genoma do fungo, onde é possível detectar variedades, 

sorotipos e determinar a espécie, podendo auxiliar no diagnóstico com rapidez e 

precisão, diferenciando quadros clínicos e complexos da doença (RIVERA et al., 

2015). 
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5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Isolar e identificar agentes fúngicos, a partir de excrementos de pombos 

coletados em distintos locais no município de Cuiabá e Várzea Grande-MT. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar a presença de agentes fúngicos em excretas de pombos 

coletadas em áreas pré-estabelecidas na região de Cuiabá e Várzea Grande. 

 Caracterizar fenotipicamente através de técnicas bioquímicas os isolados 

ambientais dos agentes fúngicos. 

 Confirmar a identidade genotípica dos isolados fúngicos através de técnicas 

moleculares. 
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Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 2019. 
 
 

RESUMO 

 
 
A maioria das infecções são causadas por leveduras do gênero Cryptococcus, 
Cândida, Trichosporon e Rodhotorula, doença cosmopolita, sistêmica, que pode 
induzir infecções oportunistas ou não em humanos e animais. Dessa forma, o 
objetivo dessa pesquisa foi isolar e identificar agentes fúngicos a partir de excretas 
de pombos visando caracterizá-los fenotipicamente e genotipicamente para 
confirmação da identidade das espécies. As amostras neste estudo foram coletadas 
no período de julho a outubro de 2018 e consistiam de 10 agrupamentos baseado no 
local da coleta. As amostras foram submetidas a análises morfológicas pelo exame 
microscópico e posteriormente o fungo identificado foi caracterizado pelo teste 
bioquímico. O DNA fúngico extraído desses agrupamentos das amostras foi 
submetido ao teste de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) e o produto da PCR 
realizado o sequenciamento. Os resultados foram obtidos por pools confirmando a 
presença de Cryptococcus spp. na instituição pública de ensino e universidade 
particular, em uns dos pools das amostras provenientes de residências particulares e 
praça pública que foi caracterizado Candida sp. resultou em C. tropicalis. 
Adicionalmente, a Trichosporon spp. identificado na micologia, teve similaridade com 
T. asahii. Esses agentes patogênicos podem afetar idosos, jovens, crianças e 
animais, são considerados de grande importância para área médica e sua presença 
nas excretas de pombos encontrados no meio ambiente e representa ameaça à 
saúde pública.  
 

Palavras-chave: Biologia molecular. Contaminação ambiental. Epidemiologia. 
Saúde pública. 
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CAMPOS, G.R Molecular and Mycotic Identification of Fungal Agents From the 
Feces of the Domestic Pigeon (Columba Livia) Within the Region of Cuiabá and 
Várzea Grande, Mato Grosso. 2019. Masters of Science Dissertation (Master's 
Degree Animal Bioscience) - University of Cuiabá, Cuiabá, 2019. 
 
 

ABSTRACT 

 

 

Most infections are caused by yeast of the genus Cryptococcus, Candida, 
Trichosporon and Rodhotorula, a cosmopolitan, systemic disease that can induce 
opportunistic infections or not in humans and animals.  Thus, the objective of this 
research was to isolate and identify fungal agents from pigeon excreta in order to 
characterize them phenotypically and genotypically to confirm species identity. The 
samples in this study were collected from July to October 2018 and consisted of 10 
clusters based on the site of collection. The samples were submitted to 
morphological analysis by microscopic examination and later the identified fungus 
was characterized by biochemical test. The fungal DNA extracted from these 
groupings of the samples was submitted to the Polymerase Chain Reaction (PCR) 
test and the PCR product was sequenced. Results were obtained by pools confirming 
the presence of Cryptococcus spp. in the public educational institution and private 
university, in one of the sample pools from private residences and public square that 
was characterized Candida sp. resulted in C. tropicalis. Additionally, Trichosporon 
spp. identified in mycology, had similarity with T. asahii. these pathogens can affect 
the elderly, young people, children and animals, are considered of great importance 
to the medical field and their presence in the excreta of pigeons found in the 
environment, represents a threat to public health. 
 

Keywords: Molecular biology. Environmental contamination. Epidemiology. Public 
health. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os membros do genero Cryptococcus spp. são fungos patogênicos 

oportunistas responsáveis pelo desencadeamento de micose predominantemente  

pulmonar, e com tropismo pelo sistema nervoso central (KON et al., 2008). No Brasil 

segundo dados do SUS, estima-se uma prevalência da criptococose humana que 

varia entre 8% a 12%, associada a AIDS segundo dados nos centros de referência 

da região sudeste (BRASIL, 2012). A forma mais comum em indivíduos com HIV 

positivo é a meningite criptocócica, representando índices relevantes de letalidade 

com taxas variando entre 10% a 20% (WHO, 2011; COSTA et al., 2014; VIDAL; 

BOULWARE, 2015). No período de 1991-2006, no Estado de São Paulo 4,74% dos 

pacientes tiveram como causa da morte a criptococose associada a HIV (SOARES, 

2015).  

Em Goiás no período 2000 a 2012, houve 35 mortes por criptococose como 

causa básica e 253 óbitos associados a outros problemas de saúde como a AIDS, e 

relataram neste mesmo período que a região Centro-Oeste foi a segunda região com 

maior taxa de óbitos por criptococose (SOARES, 2015). Os fungos Cryptococcus 

neoformans e outras espécies não identificadas porém classificadas como 

Cryptococcus spp. presentes em excrementos de pombos relatado por Takahara et 

al. (2013), revelaram que na cidade de Cuiabá, Mato Grosso há risco de exposição 

de indivíduos imunossuprimidos e mesmo imunocompetentes em atividades 

cotidianas ou que vivem em microambientes.  

Para saúde pública além do Cryptococcus spp. existem outras leveduras 

descritas nas literaturas como patogênicas, esse incluem membros do gêneros de 

Candida e outros patógenos emergentes como Rhodotorula spp. e Trichosporon 

asahii (COSTA et al. 2009; FORASTIERO et al., 2015; MEDINA et al., 2017). O 

aumento desses fungos na natureza causam danos ao ambiente e aparecem como 

ameaça à saúde pública através do contato direto ou indireto. Por serem constantes 

no dia-a-dia, (PASSONI et al., 1998; SILVA et al., 2012) podem causar 

comprometimento sistêmico sobretudo, em hospedeiro com estado imunológico 

comprometido (CHIESA, 2016). 

Candida spp. são responsáveis por 80% das infecções invasivas (COLOMBO; 

GUIMARÃES, 2003), compondo a pele e a mucosa do homem e de animais hígidos 

(STAIB, 1962), colonizando diversos sítios anatômicos principalmente em pacientes 
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internados (GIOLO; SVIDZINSKI, 2010). 

Trichosporon spp. essas espécies podem causar infecções superficiais, 

profundas e mucosas, comumente em humanos são encontrados como parte da 

microbióta na cavidade gastrointestinal e oral (HAUPT, et al., 1983; SUGITA, 2011), 

e em indivíduos assintomáticos o agente foi encontrado nas amostras analisadas da 

região perigenital (SILVESTRE; MIRANDA; CAMARGO, 2010). Trichosporon asahii, 

é a espécie que predomina em infecções e colonizações em humanos (LI et al., 

2005; SUN et al., 2012; TSAI et al., 2012; HAZIROLAN et al., 2013).  Rhodotorula 

spp. acomete principalmente pacientes imunocomprometidos, causam infecções 

invasivas e são reconhecidos como patógeno oportunista (ALMEIDA et al., 2008). 

As espécies de Cryptococcus, Candida, Rhodotorula, Trichosporon 

encontrados em excretas de aves, tem possibilidade de dispersão e a exposição a 

população são de relevância médica (CALDAS, 2017). 

Com base nisso, é importante conhecer as leveduras patogênicas sua 

ocorrência no meio ambiente, a fim de fornecer informações para melhorias na 

saúde da população humana e animal. Desse modo, o estudo objetiva isolar e 

identificar agentes fúngicos, a partir de excrementos de pombos coletados em 

distintos locais no município de Cuiabá e Várzea Grande no estado de Mato Grosso. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

COLETA DE AMOSTRAS E LOCAL DE ESTUDO 

 

As coletas foram constituídas de excretas de pombos e aconteceram no 

período de julho a outubro de 2018, distribuídos em distintos locais no município 

Cuiabá e Várzea Grande, Mato Grosso.   

Foram colhidas 79 amostras agrupadas em 7 locais distribuídos na região, os 

locais escolhidos para coleta foi considerando o perímetro urbano: 08 em residência 

particular, 11 em Clínica de saúde e 13 em residência particular,10 em instituição 

pública de ensino, 13 em universidade particular, 12 em instituição pública de ensino 

e 12 em praça pública (Figura 2). 
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Figura 2: Mapa satélite do município de Cuiabá e Várzea Grande, locais de coleta dos agentes 
fúngicos. 

 

 

 

Os parâmetros dos locais selecionados para coleta das excretas de pombos 

obedeceram as seguintes regras: 1º as amostras foram coletadas considerando a 

presença de pombos próximos aos depósitos de dejetos encontrados nos ambientes 

públicos ou domiciliares. 2º as excretas depositadas nas superfícies desses locais 

apresentaram aspectos ressecados, sendo colhidas por meio de raspagem com 

curetas estéreis em quantidades suficientes (>1 grama) acondicionados em frascos 

estéreis, os recipientes eram rotulados, identificados e armazenadas para futura 

pesagem.  

 

PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

As análises laboratoriais foram realizadas no laboratório de micologia animal, 

Universidade Estadual de Londrina, e processadas em câmara de fluxo laminar. A 

pesagem foram nas porções de 1 grama. Em seguida as excretas foram maceradas 

utilizando-se pistilo e gral esterilizada. O produto macerado foi transferido em frasco 

erlenmeyer estéril contendo 9ml de solução salina 0,9% estéril. A vedação do 

erlenmeyer se deu com parafilme objetivando agitação vigorosa, a qual foi procedida 

em tempo igual à 1 minuto. A suspensão permaneceu em repouso por 15 minutos à 

6: Lat: -15.558307 e Lng: -56.041457; 4: Lat: -15.604876 e Lng: -56.084497; 2:Lat: -15.625580 e 
Lng: -56.066371; 1: Lat: -15.613205 e Lng: -56.099129; 3:Lat: -15.622958 e Lng: -56.087201; 5: 
Lat: -15.655452 e Lng: -56.087696; 7: Lat: -15.529942 e Lng: -56.045779. (fonte: Google maps).  

 



48  

temperatura ambiente.  

Foi aspirado o sobrenadante (em volume de 4ml) e cloranfenicol 5 mg 

(volume de 1ml) permanecendo em repouso por 10 minutos. Após realizado agitação 

foi aspirado 0,8ml do produto para semeadura com alça de platina em placas de 

pétri contendo meio ágar sabouraud dextrose, acrescido de cloranfenicol 0,4 g/L e 

incubadas a 25ºC e 37ºC por período de 24 e 48 horas (MINAMI, 2003). Os 

resultados dos testes foram obtidos por pools das amostras. 

 

ISOLAMENTO E CULTURA  

 

O isolamento e cultura foi realizado seguindo Araújo Junior et al. (2015) no 

qual, foram realizadas repiques das colônias de leveduras sugestivas de fungos 

patogênicos em placas de pétri contendo ágar sabouraud dextrose a 2%. As que 

exibiram aspecto compatível com leveduras de Cryptococcus spp., apresentaram 

consistência cremosa, coloração de branca a marrom, textura lisa, cremosa e 

aspecto brilhante foram subcultivadas em temperatura entre 25ºC e 37ºC por 48 

horas, para aquisição de colônias puras e exuberantes.  

 

TERMOTOLERÂNCIA A 37ºC 

 

Com crescimento macro e micromorfológico as colônias características para 

cryptococcus spp. foram semeadas em tubos contendo ágar Sabouraud e incubadas 

a 37ºC por um período de 7 dias (SIDRIM et al., 2010). As espécies possuíram 

crescimento puros e exuberantes quando expostas a temperatura supracitada.  

 

CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA 

 

- Identificação microscópica: 

De toda colônia suspeita de Cryptococcus foi possível realizar análise 

morfológica e as leveduras foram submetidas a coloração com tinta nanquim e 

lactofenol-azul-algodão, no qual foi possível visualizar microscópicamente a 

estrutura fúngica com características arredondadas e ovaladas envolta por capsula 

mucopolissacarídea, apresentando brotamento simples e duplo colo estreito ligando 

as células mãe e filha identificando Cryptococcus spp.  
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TESTES BIOQUÍMICOS 

 

- Teste da uréase 

Um inóculo da colônia de leveduras que apresentaram crescimento macro e 

micromorfológico característico para Cryptococcus spp. foram semeados com alça 

de platina para o tubo contendo uréia-ágar-base (CHRISTENSEN, 1946), Em 

seguida foi realizado homogeneização com agitação, a incubação foi feita de 3 a 5 

dias à 250 C, a apresentação da cor rósea intenso foi indicativo de Cryptococcus spp. 

 

- Teste Canavanina-Glicina-Azul de Bromotimol (CGB) 

A diferenciação da espécie de Cryptococcus spp. em meio canavanina-

glicina-azul de bromotimol (CGB), se mostrou positivo para Cryptococcus spp. 

(KWON-CHUNG; POLACHECK; BENNETT, 1982). 

 

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DOS FUNGOS 

 

A técnica para extração do DNA foi realizado com o kit comercial QIAamp® 

DNA Mini (Qiagen, Hildenberg, Alemanha), após lise das células da levedura com 

nitrogênio líquido. A caracterização molecular do fungo foi realizada pela técnica de 

PCR utilizando os primers universais (ITS 1 e 4) iniciadores que amplificam as 

regiões Internal transcribed spacer (ITS) 1 e 2 e o gene 5,8 s de rRNA de fungos. Os 

controles positivos consistiram em DNA de fungo utilizado em estudo anterior 

(HEADLEY et al. 2015), água livre de DNAase (Invitrogen Corp. Carlsbad, CA, EUA) 

foi utilizado como controle negativo; os controles positivos e negativos foram 

incluídos em cada PCR.  

Os produtos amplificados foram separados por eletroforese em gel de 

agarose a 2% e corados com brometo de etídio, a banda foi visualizada sob luz 

ultravioleta, os fragmentos foram removidos e purificados através do “QIAquick Gel 

Extraction Kit” (Qiagen; Hilden, Alemanha) e submetido para sequenciamento. A 

identidade dos nucleotídeos foi comparada com aqueles já depositados em 

GenBank pela utilização do programa BLAST (Basic Local Alignment Search Tool; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) e depois alinhados com o Mega 6.1 (TAMURA 

et al., 2013).  
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RESULTADOS  

 

Durante a coleta nos locais selecionados, apesar da higienização foram 

observados uma concentração significativa de pombos, filhotes em estado de 

decomposição, ovos e uma grande quantidade de excretas dessa ave. Nestes locais 

foi observado que não havia presença de barreiras mecânicas ou físicas que 

impedisse o acesso dessas aves, recurso bastante utilizado para evitar o acesso dos 

pombos dificultando sua aproximação nas janelas e condicionadores de ar. 

 

ISOLAMENTO MICOLÓGICO  

 

Para cada isolado suspeito foi realizado o exame da pesquisa de cápsula na 

microscopia (Figura 3), quando positivo realizou-se as provas bioquímicas. 

Figura 3. Cryptococcus spp. observada pelo contraste da preparação de tinta nanquim (bar, 
20 µm). 

 

 
Fonte: Laboratório de Patologia Animal, UEL. 

Os resultados foram obtidos por pools sendo: no grupo 1 na região de Cuiabá 

(n=10), em instituição pública de ensino foram isolado Cryptococcus spp. e 

Rhodotorula sp.; 2 (n=8), em residência particular foi isolado leveduras; 3 (n=13) em 

universidade particular foi isolado Cryptococcus spp. e Rhodotorula sp.; 4, (n=11) em 

clínica de saúde foi isolado filamentosos; 6, (n=13) em residência particular foi 

isolado leveduras; 5 na região de Várzea Grande foi isolado (n=12) em instituição 

pública de ensino Trichosporon sp.; 7, (n=12) em praça pública foi isolada leveduras 

(Tabela 1). 
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DOS ORGANISMOS ISOLADOS 

 

A PCR amplificou os produtos esperados de cada pool das amostras. 

Entretanto, nem todos os produtos das PCR tinham quantidade de DNA adequado 

para o sequenciamento. Os resultados da comparação entres os nucleotídeos 

sequenciados e aqueles depositados no GenBank estão resumidos na Tabela 1. 

Cryptococcus spp. foi confirmado nas amostras dos pools provenientes de uma 

instituição pública e uma universidade particular. As leveduras identificadas em duas 

residências particulares e uma praça pública tinha nucleotídeos com mais de 99% de 

similaridade com membros do genro Candida, resultando em C. tropicalis em 

somente um dos pools de amostras. Adicionalmente, a Trichosporon spp. 

identificado na micologia, tinha mais que 100% de nucleotídeo similaridade com T. 

asahii. 

 

Tabela 1. Organismos fúngicos encontrados nos excrementos de pombos na região de Cuiabá-
Várzea Grande, Mato Grosso.  

#Pool 
 

Região 
geográfica 

Localização da coleta População 
Estimada 

Isolamento 
fúngico 

 
Caracterização 

molecular 

1 Cuiabá Instituição púbica de 

ensino (n=10) 

500 Cryptococcus spp. Cryptococcus spp. 

 Rhodotorula sp. Não sequenciado 

2 Cuiabá Residência (particular) 

(n=8) 

10 Leveduras Candida sp 

3 Cuiabá Universidade particular 

(n=13) 

3.282 Cryptococcus spp. Cryptococcus spp. 

 Rhodotorula sp. Não sequenciado 

4 Cuiabá Clínica de saúde (n=11) 200 Filamentosos Não identificado 

5 Várzea 

Grande 

Instituição pública de 

ensino (n=12) 

650 Trichosporon sp Trichosporon asahii 

6 Cuiabá Residência (particular) 

(n=13) 

15 Leveduras Candida tropicalis 

7 Várzea 

Grande 

Praça pública (n=12) 300 Leveduras Candida sp 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste trabalho, mostraram identificação dos agentes fúngicos 

Cryptococcus spp., Trichosporon asahii, Candida tropicalis, Candida sp. As amostras 

foram colhidas em grupos com fluxo significativo de pessoas, animais e uma 
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concentração de pombos e outras aves. Segundo Xavier (2019), locais públicos 

podem servir como fonte para agentes infecciosos dispostos em excretas de pombos 

(Columba livia).  

Com relação a essas leveduras presentes, nas excretas de aves, pode-se 

observar que os fungos têm sido comumente detectados no trato digestivo de aves 

migratórias, bem como na microbiota da cloaca, orofaringe e fezes de aves 

domésticas (XAVIER et al., 2019).  

A presença dos fungos Cryptococcus spp, Trichosporon asahii, Candida 

tropicalis e Candida sp. presentes neste estudo, também foram descritos por 

Yamamura et al. (2013) em seus estudos como sendo oportunistas e de grande 

potencial patogênico capazes de disseminar no ambiente e causar infecções nos 

homens e animais.  

Os resultados obtidos neste estudo são semelhantes com aqueles descritos 

por Costa et al. (2009), realizado na cidade de Fortaleza, Ceará no Nordeste do 

Brasil, que 41% (41/100) das amostras das excretas de pombos demonstraram 

espécies isoladas de Cryptococcus spp. e outras como Rhodotorula spp., 

Trichosporon spp. e Candida spp.  

Colombo et al. (2015) na cidade de Araçatuba, SP, detectaram a presença de 

Cryptococcus spp. correlacionada com outros gêneros de leveduras oportunistas 

com potencial patogênico são eles Cryptococcus spp., Rhodotorula spp. e Candida 

spp.   

Xavier et al. (2019) identificaram e caracterizaram microrganismos de fezes 

animais incluindo de pombos, coletadas em telhas de edifício universitário de Minas 

Gerais, a identificação microbiana revelou a presença dos fungos nos 27 isolados a 

partir de excrementos como: 7% de Cryptococcus spp. 11% de Candida spp., 7% de 

Trichosporon asahii e 15% de bactéria Klebsiela pneumoniae. Segundo Delahoy 

(2018), animais podem ser portadores de muitos patógenos por partilhar ambientes 

contendo excretas contaminadas com potencial para infectar seres humanos e 

outros animais, representando risco para saúde. Além do Cryptococcus spp, várias 

leveduras como Candida spp, e outro patógeno emergente Trichosporon asahii são 

descritos em literaturas com potencial patogênico (FORASTIERO et al., 2015; 

MEDINA et al., 2017).  

A existência de fontes ambientais na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, 

Mato Grosso, constituem microfocos para o fungo com potencial de contaminação, 
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seja pela dispersão de propágulos aerossolizados no ambiente provenientes de 

fezes secas carreados pela ação do vento, seja pela inalação das partículas, o que 

acarreta doenças no indivíduo, representando risco populacional (LEITE-JR et al., 

2016). Isto posto, enfatiza-se a necessidade da implantação de medidas preventivas, 

como a higienização de locais de acesso público, a fim de diminuir os focos de 

exposição, revelando a importância que os pombos como carreadores representam 

na disseminação do Cryptococcus spp. e o potencial patogênico que estes 

representam aos homens e aos animais (SOUZA, 2013).   

A positividade da levedura de Cryptococcus spp. encontrada na instituição de 

ensino público e universidade particular demonstrou a exposição de inúmeras 

pessoas desde crianças, estudantes, docentes, variados funcionários e pessoas 

atendidas nas suas diversas especialidades como idosos, jovens e os animais na 

clínica veterinária evidenciando também, isolamento de leveduras correlatas com 

risco de aquisição da criptococose em indivíduos imunodeprimidos e 

imunocompetentes.   

Pela primeira vez no Brasil, foi relatado por Silva (1960) o isolamento no solo 

de cepas virulentas da criptococose. Vários outros autores no decorrer dos anos 

apresentaram em estudos a levedura patogênica como descritos por Pedroso, 

Ferreira e Candido (2009) na cidade de Ribeirão Preto, a positividade foi de 21% nas 

62 amostras de fezes de pombos. Reolon et al. (2004) desenvolveu um trabalho em 

Porto Alegre-RS, com grande ocorrência de cryptococcus spp. obtendo 100% de 

positividade nas amostras analisadas, a mesma positividade descritas 

posteriormente por Faria et al (2010) na cidade de Pelotas-RS, que relataram a 

presença do fungo com 100% de positividade nas setenta amostras coletadas.  

Na cidade de Caratinga-MG, de acordo com Contin et al. (2011) das 30 

amostras pesquisadas 27 foram positivos para Cryptococcus spp. observado alta 

prevalência desse fungo. Takahara et al. (2013) afirmam que em locais de Cuiabá e 

Várzea Grande, teve positividade de 12% para Cryptococcus sp. nas excretas de 

pombos, havendo semelhança com este estudo realizados nas mesmas cidades que 

dos 7 grupos das amostras 2 foram positivas para Cryptococcus spp. Lima et al. 

(2015) no Rio Grande do Sul em um hospital, analisaram 40 amostras de excretas 

com 32,5% de positividade para Cryptococcus. Caldas (2017) identificou 42,2% de 

positividade nas excretas coletadas. Ferreira e Cardoso (2018) na cidade de 

Goiânia-GO, observaram 10% de positividade nas seis culturas isoladas. 
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As amostras representadas neste estudo foram as colhidas das apenas 

excretas de pombos. Considerando os trabalhos realizados no Brasil foi possível 

observar através das amostras provenientes das excretas de pombos, a positividade 

nos isolados dos fungos variando entre 3,4 a 31,3 %. Horta et al. (2002) em 31,3%; 

Casali et al. (2003), em 27,8%; Montenegro; Paula, (2000) em 26,3%; Silva e 

Capuano, (2008), em 25%; Kobayashi et al. (2005) em 23,2%; Baroni et al., (2006) 

em 15,5%; Soares et al. (2006) em 13,9; Takahara et al. (2013) em 12%, Passoni et 

al. (1998) em 3,4%. Segundo consenso em criptococose (2008), a levedura não 

cresce em temperaturas 41ºC, são considerados raros aqueles que sobrevivem 

nestas temperaturas por ser sensível a luz solar (MITCHELL; PERFECT, 1995). Essas 

leveduras em fezes de pombos podem sobreviver por até mais de dois anos, tanto em 

excretas úmidas como dessecadas (MONTENEGRO; PAULA, 2000; GRANADOS; 

CASTAÑEDA, 2005; BARONI et al., 2006; ROSARIO; ACOSTA, 2008).  

As leveduras presentes nas excretas de pombos servem de reservatórios e 

são fontes de infeções desses fungos. Devido sua grande importância para saúde 

faz-se necessárias medidas que visem redução das aves, através higienização, 

aeração, iluminação e ventilação adequada (FILIÚ et al., 2002, ABEGG et al. 2006).  

Os resultados neste estudo evidenciaram em locais públicos e particulares da 

cidade de Cuiabá e Várzea Grande, Mato Grosso, a presença dos agentes 

causadores da criptococose. Futuros estudos se fazem necessários com 

mapeamento melhor da cidade, conhecer os nichos ecológicos e colher um número 

maior de amostras para detectar cepas isoladas nas excretas de pombos, afim de 

investir em correlações epidemiológicas à partir de estirpes encontradas nessa 

região. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Pontos seletos fez amostragem de excretas de pombos e o resultado foi de 

leveduras de Cryptococcus spp., Trichosporon asahii, Candida tropicalis e Candida 

sp. presentes nas áreas urbanas da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, no estado 

de Mato Grosso. Mesmo em locais públicos, os ambientes são considerados 

relevantes demonstrando que a presença do pombo é de risco. 

Nos locais de coleta haviam presença de pessoas como idosos, jovens, 
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crianças e animais como gatos e cães, nas residências foram evidenciadas presença 

de cães, gatos e galinhas, a presença de excrementos de pombos nesses locais 

constitui em focos de infecção.  

Os resultados da identificação fúngica por Cryptococcus spp. e outros como 

Trichosporon asahii, Candida tropicalis, Candida sp. provenientes de áreas como 

escola pública de ensino e universidade particular, residências e praças se tornam 

uma preocupação pela exposição dos homens e animais a esses patógenos, 

principalmente aqueles que podem estar com imunidade comprometida. Esses 

microrganismos têm sido relatados como agentes etiológicos de diversas infecções 

como infecções de pele, queratite, abcesso pulmonar, meningite e fungemia. A 

presença dos fungos nas amostras analisadas nesse estudo, é de importância 

médica, os resultados encontrados revelam a necessidade de conhecer a eco-

epidemiologia do fungo, e consequentemente sua distribuição e manutenção na 

natureza. 
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