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RESUMO

As aves são portadoras de doenças infecciosas e parasitárias importantes na saúde 

pública e na conservação da vida silvestre. Os protozoários intracelulares 

Toxoplasma gondii, Neospora caninum e Sarcocystis sp. pertencem ao filo 

Apicomplexa e infectam vários animais, inclusive as aves. As aves atuam como 

hospedeiras intermediárias de T. gondii e de Sarcocystis sp. e podem ser 

bioindicadoras da presença dos protozoários no ambiente. A presente dissertação 

foi dividida em dois capítulos. O capítulo I objetivou verificar a ocorrência de 

anticorpos anti-T. gondii, anti-N. caninum e anti-Sarcocystis sp. em filhotes de 

papagaios-de-cara-roxa de vida livre. Amostras de plasma de 51 filhotes de 

papagaios-de-cara-roxa foram testadas para anticorpos anti-T. gondii, anti-N. 

caninum e anti-Sarcocystis sp. por meio da reação de imunofluorescência indireta

(RIFI). Não foram detectados anticorpos anti-T. gondii, anti-N. caninum e anti-

Sarcocystis sp. nas amostras de plasma dos filhotes de papagaios-de-cara-roxa 

sugerindo que as aves não foram expostas aos protozoários. O capítulo II objetivou 

verificar a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii, anti-N. caninum e anti-Sarcocystis 

sp. e detectar DNA de T. gondii, N. caninum e Sarcocystis sp. em rapinantes. 

Amostras de soro de 72 rapinantes foram testadas para anticorpos anti-T. gondii,

anti-N. caninum e anti-Sarcocystis sp. por meio da RIFI. A reação em cadeia da 

polimerase (PCR) foi realizada em 44 amostras utilizando sequências de primers 

que avaliaram a região B1  de T. gondii, a região Nc5 de N. caninum, as regiões 

18SrRNA e ITS1 de Sarcocystis sp. Na RIFI, das 72 amostras, 6(8,3%) foram 

positivas para T. gondii, 2 (2,7%) para N. caninum e 8 (11,1%) para Sarcocystis sp. 

Foi detectado DNA de Sarcocystis sp. avaliando a região 18SrRNA em duas 

amostras. Os resultados demonstraram que os rapinantes foram expostos aos 

protozoários, possivelmente por contaminação ambiental ou por predação de 

espécies infectadas. Ressalta-se a ocorrência destes protozoários nas aves de 

rapina e a importância do manejo sanitário e alimentar destas espécies em cativeiro. 

Palavras-chave: Amazona brasiliensis; aves de rapina; protozoários; Apicomplexa,

RIFI 



ABSTRACT 

Birds carry several infectious and parasitic diseases of importance in public health 

and wildlife conservation. Toxoplasma gondii, Neospora caninum and Sarcocystis sp. 

are obligate intracellular parasites within the phylum Apicomplexa. This dissertation 

was split into two chapters. Chapter I aimed to evaluate the presence of antibodies 

against T. gondii, N. caninum and Sarcocystis sp. in wild red-tailed Amazon parrot 

nestlings in Rasa Island, Brazil. Plasma samples of 51 free-living A. brasiliensis

nestlings were tested for antibodies anti-T. gondii, anti-N.caninum and anti-

Sarcocystis sp. using the immunofluorescence antibody test (IFAT). No antibodies 

were found to any of the three protozoa suggesting that wild red-tailed Amazon 

parrot nestlings from Rasa Island had not been exposed to these parasites. Chapter 

II aimed to evaluate the presence of antibodies anti-T. gondii, anti-N.caninum and

anti-Sarcocystis sp.  and detected DNA from T. gondii, N. caninum and Sarcocystis 

sp. in raptors. Serum samples from 72 captive raptors were tested for antibodies anti-

T gondii, anti-N. caninum and anti-Sarcocystis sp. using the indirect 

immunofluorescence antibody test (IFAT). Polymerase chain reaction (PCR) was 

performed on 44 samples using primer sequences that evaluated the B1 region of 

the T. gondii, the Nc5 region of the N. caninum, and the 18SrRNA and ITS1 regions 

of the Sarcocystis sp. The IFAT results showed, 6 (8.3%) were positive for T. gondii,

2 (2.7%) for N. caninum and 8 (11.1%) for Sarcocystis sp. Sarcocystis  sp. DNA was 

detected in two samples. The results showed that raptors were exposed to the 

protozoans, possibly due to environmental contamination or predation of infected 

animals. Evidence shows the occurrence of these protozoans in captive birds and the 

importance of sanitary and feeding management of these species in captivity. 

Key-words: Amazona brasiliensis, raptors, protozoa, Apicomplexa, IFAT 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 
O Brasil, com 1919 espécies de aves, está entre os países com maior riqueza 

e diversidade de avifauna (PIACENTINI et al., 2015). As aves podem ser portadoras 

de doenças infecciosas e parasitárias de potencial significância na saúde pública e 

na conservação da vida silvestre (BARBOSA et al., 2011). 

A investigação epidemiológica de agentes parasitários, bem como a maneira 

como estes agentes se comportam na população de aves silvestres é importante 

para a conservação e para o delineamento de medidas de controle e prevenção 

(POOLEY, 2005; BARBOSA et al., 2011). 

O Toxoplasma gondii e o Neospora caninum são protozoários intracelulares 

obrigatórios do filo Apicomplexa e biologicamente similares. Possuem distribuição 

mundial e infectam várias espécies de animais domésticos e selvagens, inclusive as 

aves (FIALHO et al., 2009; DONAHOE et al., 2015). 

A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii. É uma 

doença de importância na saúde pública por ser cosmopolita, apresentar-se como 

infecção oportunista nos casos de imunossupressão e por causar impactos 

econômicos na produção animal devido às perdas por morte e aborto (FIALHO et al., 

2009). O ciclo do T. gondii possui três formas infectantes, os oocistos, bradizoítos e 

taquizoítos (FIGURA - 1). Várias espécies de mamíferos e aves podem servir como 

hospedeiros intermediários, entretanto somente os felídeos atuam como hospedeiro 

definitivo, pois eliminam oocistos no meio ambiente, servindo como fonte de infecção 

para outros animais (TENTER et al., 2000; DUBEY, 2010). 
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FIGURA 1: Ciclo de vida do Toxoplasma gondii 

 
Fonte: Adaptado de Dubey 2010 

Fonte: Gennari e Soares (2012). 

A infecção por T. gondii ocorre principalmente pela ingestão oral de oocistos 

infectantes no ambiente, ingestão oral de cistos teciduais nas vísceras e carnes dos 

hospedeiros intermediários e transmissão transplacentária de taquizoítos 

(SCHLÜTER et al., 2014). Os taquizoítos já foram encontrados no sangue, urina, 

sêmen e leite, o que amplia as fontes de infecção pelo agente (ARANTES et al., 

2009; MEIRELLES et al., 2014).  

O diagnóstico é feito por meio de métodos sorológicos, biológicos e 

moleculares (TENTER et al., 2000). 

As aves têm um papel significativo na epidemiologia da toxoplasmose e são 

consideradas importantes hospedeiras intermediárias deste protozoário, pois podem 
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se infectar por meio da ingestão de oocistos esporulados no ambiente atuando como 

bioindicadoras de contaminação ambiental e por ingestão de cistos teciduais, no 

caso das aves predadoras (CABEZÓN et al., 2011;VERMA et al., 2016). 

Desde a década de 70, infecções por T. gondii têm sido relatadas em diversas 

espécies de aves, tanto domésticas como silvestres. Muitos trabalhos demonstraram 

a ocorrência de anticorpos anti T. gondii em galinhas de criação extensiva em vários 

países (DUBEY, 2002a; DUBEY et al., 2003a; DUBEY, 2010). No Brasil, estudos 

com galinhas de criação extensiva, utilizando o teste de aglutinação modificada 

(MAT) e a reação de imunofluorescência indireta (RIFI) como técnicas sorológicas, 

foram feitos no Recife (FERNANDES et al., 2016), Espirito Santo (BELTRAME et al., 

2012), São Paulo (DUBEY et al., 2002b), Paraná (DUBEY et al., 2003b), e no Rio 

Grande do Sul (CAMILLO et al., 2015) e encontraram valores de ocorrência que 

variaram de 3% a 74%. 

A infecção pelo protozoário também ocorre em aves silvestres. Estudos de 

soroprevalência já foram feitos em aves de vida livre das ordens Columbiformes, 

Passeriformes, Falconiformes, Accipitriformes e Gruiformes e foram encontrados 

valores de ocorrência que variaram de 5% a 79% (CABEZÓN et al., 2011; TIDY et 

al., 2017). O protozoário já foi isolado de tecido de gansos, pardais, corvos, gaviões 

e corujas (DUBEY, 2010; LOVE et al, 2016). 

No Brasil, há pouca investigação sobre a prevalência de T. gondii em aves 

silvestres. Gennari et al., (2014), investigando a ocorrência de anticorpos anti-T. 

gondii em 202 aves de 37 espécies em São Paulo, encontraram anticorpos em 73 

(36,1%) das 202 aves, com titulação variando de 1:5 a 1:160. Em outro estudo com 

pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus), anticorpos anti-T. gondii foram 

encontrados em 72 (72%) das 100 amostras analisadas (GENNARI et al., 2016).  

Apesar de ter sido isolado de algumas espécies de aves, a epidemiologia do 

Toxoplasma gondii ainda não está bem esclarecida e há carência de dados 

principlamente em aves silvestres no Brasil (GENNARI, 2014; ANDRADE, 2016). 
O parasito Neospora caninum foi cultivado e nomeado em 1988, sendo 

anteriormente classificado como Toxoplasma gondii por suas similaridades 

taxonômicas. Os canídeos domésticos e algumas espécies de canídeos selvagens 

são os hospedeiros definitivos e vários animais endotérmicos são os hospedeiros 

intermediários (DONAHOE et al., 2015). 
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As formas infectantes de N. caninum são os taquizoítos, bradizoítos e os 

esporozoítos contidos nos oocistos esporulados (FIGURA 2) (GOODSWEN, 

KENNEDY & ELLIS, 2013). 
 
 

 
Fonte: Adaptado de GOODSWEN, KENNEDY & ELLIS, 2013 

 

Os hospedeiros definitivos se infectam ingerindo cistos teciduais dos 

hospedeiros intermediários e ingerindo oocistos esporulados livres no meio-

ambiente. A transmissão vertical ou transplacentária também ocorre e é uma 

importante forma de manutenção do agente nos rebanhos (DUBEY, 2003c; DUBEY 

e SCHARES, 2011). 

O protozoário causa aborto em animais de produção e alterações 

neurológicas em animais de companhia. Uma vez que causa aborto é um parasito 

de importância mundial pois aumenta os prejuízos econômicos nos rebanhos 

(DUBEY et al, 2007; DUBEY e SCHARES, 2011). 

FIGURA 2 – Ciclo de vida do Neospora caninum 
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Por afetar o sistema reprodutivo de bovinos e causar perdas econômicas na 

pecuária, a neosporose tem sido alvo de muitas pesquisas no mundo inteiro 

(DUBEY, 2003c; DONAHOE et al., 2015) e consideráveis avanços foram feitos na 

compreensão da biologia desse protozoário (CERQUEIRA-CÉZAR et al., 2017).  

Muitos estudos sorológicos foram conduzidos em animais domésticos e 

silvestres. Anticorpos específicos contra N. caninum foram encontrados no gado 

bovino, em ovelhas, cabras, cavalos, búfalos, camelos, lobos, raposas, capivaras, 

cachorros-do-mato, gambás além de cães e gatos (DUBEY et al., 2007, DONAHOE 

et al., 2015). 

As aves começaram a ser investigadas como possíveis hospedeiras de N. 

caninum a partir de 1995, quando ainda se desconhecia que os cães eram 

hospedeiros definitivos do parasito. O primeiro trabalho investigando N. caninum em 

aves foi realizado por Baker et al., (1995). No experimento foram utilizadas nove 

aves carnívoras. As aves ingeriram camundongos infectados com cistos teciduais de 

N. caninum porem não houve soroconversão e as aves não eliminaram oocistos do 

parasito. 

A importância das aves domésticas na epidemiologia da neosporose foi 

relatada em estudos de fatores de risco que demonstraram associações 

significativas entre o número de cães, a presença de aves e o aumento de 

soropositividade nos rebanhos bovinos (OTRANTO et al., 2003).  

No estudo de Furuta et al., (2007), galinhas poedeiras e ovos embrionados 

foram inoculados com taquizoítos de N. caninum por via intraperitoneal e pela 

cavidade alantoidiana, respectivamente. Os resultados demonstraram que os ovos 

embrionados infectados pelo parasito foram eficazes como modelo experimental 

para infectar cães. O estudo não detectou transmissão vertical em galinhas.  

Estudos experimentais realizados por MINEO et al., (2009) demontraram que 

os pombos (Columba livia) também são suscetíveis à infecção de N. caninum, 

produzem IgG e atuam como possíveis hospedeiros intermediários do parasito. Por 

outro lado, espécies de aves carnívoras quando infectadas experimentalmente não 

apresentaram sinais de infecção (MINEO et al., 2011). 

 No Brasil, estudos com galinhas de criação extensiva, utilizando RIFI, foram 

feitos na Amazônia, no Paraná, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul e 

encontraram valores de ocorrência que variam de 14 a 70% (CAMILLO et al., 2015; 

CERQUEIRA-CEZAR et al., 2017). 
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 O papel das aves no ciclo do N. caninum ainda é incerto e a literatura é 

escassa, principalmente em aves silvestres no Brasil (CERQUEIRA-CEZAR et al., 

2017). 

Os parasitos Sarcocystis spp. são protozoários intracelulares obrigatórios do 

filo Apicomplexa que infectam vários animais, inclusive as aves. Os hospedeiros 

definitivos são animais carnívoros predadores, que se infectam ingerindo os cistos 

teciduais. Os hospedeiros intermediários são animais que ingerem água ou 

alimentos contaminados com esporocistos eliminados nas fezes dos hospedeiros 

definitivos. Normalmente os bradizoítos só são infectantes para os hospedeiros 

definitivos e os oocistos só são infectantes para os hospedeiros intermediários 

(PRAKAS et al., 2012; DUBEY et al., 2001). 

O gênero Sarcocystis possui mais de 200 espécies descritas com base nas 

características morfológicas distintas e especificidade aos hospedeiros. É difícil 

estabelecer distinção morfológica entre as espécies, ou mais de uma espécie é 

capaz de infectar o mesmo hospedeiro (PRAKAS et al., 2012; DUBEY et al, 2015). 

As aves podem ser hospedeiras intermediárias de mais de 30 espécies de 

Sarcocystis (KUTKIENÈ et al., 2012; DUBEY et al., 2016), e algumas destas 

espécies podem ser patogênicas para o hospedeiro intermediário. 

As espécies Sarcocystis falcatula e Sarcocystis calchasi são extremamente 

patogênicas para Passeriformes, Psittaciformes e Columbiformes. A doença 

causada por S. falcatula é geralmente hiperaguda e causa grave lesão pulmonar, já 

S. calchasi pode causar um quadro severo de meningoencefalite nestas aves 

(OLIAS et al., 2011; GODOY et al., 2014). 

O diagnóstico de sarcocistose é feito por meio da demonstração histológica 

de esquizontes nos vasos sanguíneos e nos órgãos, e da observação de cistos na 

musculatura (DUBEY et al., 2016). No entanto, essas técnicas podem não ser 

adequadas para a identificação precisa da espécie infectante uma vez que, além do 

gênero apresentar grande número de espécies, estas, apresentam características 

morfológicas semelhantes. Os métodos de diagnóstico moleculares como a Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR) e Técnica de Polimorfismo do Comprimento dos 

Fragmentos de Restrição (RFPL) vêm sendo utilizados para esclarecer qual é a 

espécie infectante, identificar novas espécies e avaliar aspectos coevolutivos entre 

parasito e hospedeiro (ORYAN et al., 2011; GJERDE, 2013; GJERDE et al., 2018).  
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No Brasil é baixo o relato de estudos relacionados à sarcocistose, seja em 

animais domésticos ou em animais silvestres, e em aves silvestres a literatura ainda 

é mais escassa. 

A partir da necessidade de novas pesquisas da ocorrência destes 

protozoários em aves silvestres cativas e de vida livre, o trabalho foi desenvolvido e 

dividido em dois capítulos. O capitulo I - Ocorrência de anticorpos anti- Toxoplasma 

gondii, anti-Neospora caninum e anti-Sarcocystis sp. em filhotes de papagaios-da-

cara-roxa (Amazona brasiliensis) de vida livre e o capítulo II - Diagnóstico sorológico 

e molecular de Toxoplasma gondii, Neospora caninum e Sarcocystis sp. em 

rapinantes. 

 
 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo geral 
 

Verificar a presença dos protozoários Toxoplasma gondii, Neospora caninum 

e Sarcocystis sp. no sangue de rapinantes em cativeiro e filhotes de papagaios-da-

cara-roxa (Amazona brasiliensis) de vida livre. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

Detectar anticorpos séricos anti-T. gondii, anti-N. caninum e anti-Sarcocystis 

sp. em rapinantes e papagaios-da-cara roxa de vida livre. 

Realizar diagnóstico molecular para detectar DNA de T. gondii, N. caninum e 

Sarcocystis sp. em rapinantes. 
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2. CAPÍTULO I - OCORRÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-Toxoplasma gondii, 
ANTI-Neospora caninum e ANTI-Sarcocystis sp. EM FILHOTES DE PAPAGAIO-
DE-CARA-ROXA (Amazona brasiliensis) 
 

RESUMO 
 

O papagaio-da-cara-roxa (Amazona brasiliensis) é um psitacídeo endêmico da 

floresta atlântica, considerado uma espécie quase ameaçada de extinção e 

bioindicadora por sua sensibilidade as mudanças no ambiente. Os protozoários 

intracelulares, Toxoplasma gondii, Neospora caninum e Sarcocystis sp. infectam 

vários animais inclusive as aves. O objetivo do presente estudo foi detectar a 

presença de anticorpos contra T. gondii, N. caninum e Sarcocystis sp. em filhotes de 

papagaios-da-cara-roxa (Amazona brasiliensis) de vida livre. No período de 

dezembro de 2013 a janeiro de 2014, foram coletadas amostras de sangue de 51 

filhotes de Amazona brasiliensis da Ilha Rasa, área de proteção ambiental em 

Guaraqueçaba. As amostras de sangue foram armazenadas a -20ºC até a 

realização da Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI). Os plasmas foram 

diluídos em PBS (pH 7,2) na diluição 1:16 para T. gondii, 1:50 para N. caninum e 

Sarcocystis sp. e avaliados em lâminas de RIFI contendo taquizoítas da cepa RH de 

T. gondii, cepa NC-1 de N. caninum e merozoítos da cepa SN37R de S. neurona. O 

conjugado anti-chicken IgG foi utilizado na diluição de 1:50. Não foram detectados 

anticorpos anti-T. gondii, anti-N. caninum e anti-Sarcocystis sp. nas amostras de 

plasma dos filhotes de papagaios-da-cara-roxa sugerindo que as aves não foram 

expostas aos protozoários.  

 
 
 
 
 
Palavras chaves: Psitacídeos, protozoários, Apicomplexa, RIFI, conservação. 
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ABSTRACT 
 

 

The red-tailed Amazon parrot (Amazona brasiliensis) is a near threatened species of 

psittacine, endemic to Atlantic Forest and designated a bioindicator due to its 

sensitivity to environmental qualitative status and changes. Toxoplasma gondii, 

Neospora caninum and Sarcocystis sp. are intracellular protozoans which infect 

various animals including birds. The aim of this study was to evaluate the presence 

of antibodies against T. gondii, N. caninum and Sarcocystis sp. in wild red-tailed 

Amazon parrot nestlings in Rasa Island, Brazil. From December 2013 to January 

2014, blood samples were collected from 51 Amazona brasiliensis nestlings parrots 

from the Environmental Protection Area of Guaraqueçaba and stored at – 20 °C until 

immunofluorescence antibody test (IFAT) were performed. Plasma samples were 

diluted in PBS (pH 7.2) at 1:16 dilution for T. gondii, 1:50 for N. caninum and S. 

neurona and evaluated on Antigen slides containing tachyzoites of T. gondii strain 

RH, strain NC-1 from N. caninum and merozoites from S. neurona strain SN37R.  An 

anti-chicken IgG antibody conjugated to a FITC was used as a secondary antibody at 

1:50 dilution. No antibodies were found to any of the three protozoa suggesting that 

wild red-tailed Amazon parrot nestlings from Rasa Island had not been exposed to 

these parasites. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Amazona brasiliensis, protozoa,  Apicomplexa, IFAT,  conservation. 
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2.1 INTRODUÇÃO 
 
 As aves são portadoras de doenças infecciosas e parasitárias e o 

monitoramento destas doenças é importante no contexto ambiental e de saúde 

pública, pois estes animais podem atuar como sentinelas refletindo precocemente as 

alterações ambientais (POOLEY, 2005, BARBOSA et al., 2011). 

 Os protozoários do filo Apicomplexa, Toxoplasma gondii, Neospora caninum e 

Sarcocystis neurona infectam várias espécies de animais domésticos e selvagens 

incluindo as aves (DUBEY et al., 2007; DUBEY & JONES, 2008; DUBEY et al., 

2015).  

 A toxoplasmose, zoonose importante na saúde pública, é causada pelo T. 

gondii. Os felídeos são os hospedeiros definitivos, eliminam oocistos no meio 

ambiente servindo como fonte infecção para outros animais e podem se infectar por 

meio da predação de hospedeiros intermediários como roedores e aves (FIALHO, 

2009). 

 As aves tem um papel importante na epidemiologia da toxoplasmose e 

algumas espécies são consideradas marcadoras de contaminação ambiental por 

oocistos de T. gondii já que possuem o hábito de se alimentar também no solo 

(CABÉZON et al., 2011; GENNARI et al., 2014).  

 O parasito Neospora caninum é considerado o principal agente causador de 

abortos em bovinos no mundo. O parasito infecta várias espécies de animais e tem o 

cão, o coiote, o dingo e o lobo como hospedeiros definitivos (DUBEY & SCHARES, 

2011). Muitos estudos sorológicos foram conduzidos em animais domésticos e 

selvagens (DONOHOE et al., 2015, CERQUEIRA-CÉZAR et al., 2017). 

 O papel das aves silvestres no ciclo do Neospora caninum ainda é incerto 

apesar da detecção de anticorpos anti-N. caninum e DNA em tecidos de aves de 

vida livre como pardais, pombos, marrecos e pica-paus sugerir que elas podem 

contribuir na transmissão pelo ciclo selvático (MINEO et al., 2009; GONDIM et al., 

2010; DARWICH et al., 2012, ROCCHIGIAN et al., 2017).  

Existem mais de 200 espécies descritas de Sarcocystis, e as aves podem 

atuar como hospedeiras definitivas e intermediárias de algumas espécies (PRAKAS 

et al., 2012; DUBEY et al., 2016). 
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A mieloencefalite protozoária equina, doença neurológica caracterizada por 

alteração comportamental e muscular nos cavalos (MPE) é causada pela espécie 

Sarcocystis neurona (DUBEY, 2015). 

A espécie Sarcocystis falcatula é altamente patogênica para as aves e pode 

causar sarcosporidiose nos Psittaciformes, Columbiformes e Passeriformes. A 

incidência de mortalidade resultante de S. falcatula varia entre diferentes espécies 

de aves, nos psitacídeos do velho mundo é geralmente hiperaguda e leva à alta 

mortalidade que resulta de lesões pulmonares severas (GODOY et al., 2009; 

GODOY et al., 2014).   

 O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) habita a floresta atlântica do 

litoral sul de São Paulo, litoral do Paraná e litoral norte de Santa Catarina, sendo que 

75% da população está localizada no litoral do estado do Paraná nas regiões da 

Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, do Parque Nacional de Superagui e 

da Estação Ecológica de Guaraqueçaba. Alimenta-se de frutas, folhas, sementes e 

néctar de vegetais. É considerada uma espécie bioindicadora por sua sensibilidade 

as mudanças no ambiente, além de estar na categoria quase ameaçada da lista 

vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos 

Naturais - IUCN – 2018 (GALETTI et al., 2006; CARRILLO et al., 2007; IUCN, 2018). 

Considerando a limitação geográfica, a sensibilidade do papagaio-da-cara-

roxa à alterações ambientais e a escassez de estudos em psitacídeos de vida livre, 

o objetivo do trabalho foi verificar a ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii, 

anti-Neospora caninum e anti-Sarcocystis sp. em  filhotes de Amazona brasiliensis. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS  
 

2.2.1 Área geográfica e animais 
 

O estudo foi conduzido na ilha Rasa, localizada na Área de Proteção 

Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, área de extensa e contínua floresta atlântica 

localizada no estado do Paraná, sul do Brasil (25º 15’ e 25º 30’ S e 48º 20’ e 48º 30’ 

O), constantemente monitorada pela Sociedade de Pesquisa em vida Selvagem 

(SPVS) (SPVS, 1992; CARRILO & BATISTA, 2007). A APA possui áreas com 
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estuários, ilhas, manguezais, planície, montanhas e planalto, distribuídos em 

314.000 hectares. (SPVS, 1992; CARRILO & BATISTA, 2007). 

 As coletas foram realizadas durante o período reprodutivo do papagaio de-

cara-roxa, junto ao monitoramento dos filhotes realizado pela SPVS. Foram 

realizadas de 16 de dezembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014 em 5 expedições a 

campo. Os ninhos artificias (feitos de madeira ou PVC) e naturais nas árvores, com 

altitude entre 300 e 700 metros, foram alcançados através da técnica de rapel de 48 

ascensão vertical em dossel. As aves foram retiradas dos ninhos, cuidadosamente 

examinadas e amostradas, e imediatamente foram recolocadas nos ninhos.  

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do 

Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, 

Paraná, Brasil, sob protocolo número 027/2014 e pelo ICMBio através do Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) sob o número de protocolo 

44355-6. 

 

 

2.2.2 Amostras 
 

As amostras de sangue de 51 filhotes de papagaios-de-cara roxa foram 

coletadas da veia ulnar superficial, utilizando-se seringas estéreis de 1mL com 

agulhas de insulina previamente heparinizadas, sendo o volume máximo coletado de 

1mL por animal. Foi realizada centrifugação das amostras durante cinco minutos a 

5000 rpm para obtenção do plasma que em seguida foi armazenado a -20ºC até a 

realização do teste sorológico. 

 

2.2.3 Imunofluorescência Indireta - RIFI 
 

O diagnóstico sorológico para avaliar a presença de anticorpos anti- T. gondii, 

anti- N. caninum e Anti-Sarcocystis sp., foi realizado em amostras de plasma pela 

técnica de Imunofluorescência Indireta (RIFI) conforme metodologia descrita por 

Cray et al. (2005)  e Locatelli-dittrich et al. (2006) com algumas modificações.   

Os plasmas foram diluídos em PBS (pH 7,2) e avaliados em lâminas de RIFI 

contendo taquizoítas da cepa RH de T. gondii, cepa NC-1 de N. caninum e 
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merozoítos da cepa SN37R de S. neurona produzidos in vitro no Laboratório de 

Patologia Clínica Veterinária da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Foi 

utilizada a diluição 1:16 para T. gondii, 1:50 para N. caninum e S. neurona. O 

conjugado anti-IgY (IgG) (anti-chicken SIGMA®) foi utilizando na diluição 1:50. A 

observação de uma fluorescência em todo o taquizoíta e merozoíta foi considerada 

como resultado positivo. 

 
 

2.3 RESULTADOS 
 

Não foram detectados anticorpos anti-T. gondii, anti-N. caninum e anti-S. 

neurona nas amostras de plasma das aves estudadas.  

 

 

2.4 DISCUSSÃO  
 

Nas 51 amostras de plasma, do presente estudo, não foram detectados 

anticorpos anti-T. gondii, anti-N. caninum e anti-S. neurona sugerindo que as aves 

não tiveram contato com os protozoários. 

 A não ocorrência de soro reagentes pode ser atribuída a vários fatores como 

à idade dos animais, ambiente onde vivem, comportamento, dieta e a técnica 

sorológica empregada. 

Os ninhegos são menos propensos a infecção quando comparados às aves 

adultas, pois ficam confinados no ninho e menos expostos aos agentes infectantes, 

apesar da possibilidade dos pais contaminarem os ninhos quando regurgitam 

alimento no bico dos filhotes e assim transmitirem patógenos. Predadores de 

ninhegos e de ovos de A. brasiliensis, como os gambás, tucanos e o gavião-carijó, 

também poderiam ser uma fonte de contaminação ambiental para os ninhos 

(SIPINSKI, 2003, DUBEY et al., 2010). 

O estudo foi conduzido na Ilha Rasa, Área de Proteção Ambiental de 

Guaraqueçaba-PR. Apesar de ser uma área protegida, existem casas próximas e 

contato entre os seres humanos e animais domésticos com os animais de vida livre. 

A presença dos hospedeiros definitivos no local do estudo possibilitaria a ocorrência 
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de oocistos no ambiente, mas a possibilidade de contaminação dos papagaios-de-

cara-roxa por ingestão de oocistos do solo é mínima, pois estas aves raramente 

descem ao solo para se alimentar. 

Estudos soro epidemiológicos para T. gondii, Neospora caninum e 

Sarcocystis sp. são escassos em aves de vida livre no Brasil (ANDRADE et al., 

2016). Os poucos estudos encontrados são sobre a ocorrência de anticorpo anti- T. 

gondii utilizando o teste de aglutinação modificada (MAT) em aves de cativeiro ou 

criadas como pets.  

Marieto-Gonçalves et al. (2013), realizando levantamento sorológico em 71 

papagaios-verdadeiros adultos de cativeiro oriundos do tráfico animal, verificou 

IgY(IgG) contra T. gondii em sete (9,8%) aves utilizando o teste de aglutinação direta 

modificada (MAT), prevalência diferente do presente estudo. Está mesma técnica foi 

utilizada em um estudo no Brasil com 222 aves de vida livre de 67 espécies, 

incluindo Psittaciformes, detectando anticorpos em apenas 1,3% das aves adultas, 

sendo provável que em vida livre a prevalência seja baixa para T. gondii (ANDRADE 

et al., 2016), como observado no presente estudo.   

Zhan et al. (2014) avaliaram 311 psitacídeos criados como pets, das espécies 

periquito-australiano (Melopsittacus undulatus), agapornis (Agapornis sp.) e 

calopsita (Nymphicus hollandicus) na China, utilizando MAT, e encontraram 

anticorpos anti-T. gondii em apenas 26 (8,36%) aves. Outro estudo avaliando a 

ocorrência de anticorpos anti-T. gondii em mamíferos, aves e répteis de um 

zoológico na Paraíba, encontraram oito aves reagentes das dez avaliadas (80%) 

pelo MAT, entre elas uma arará- azul (FEITOSA et al., 2017). 

Mineo et al., (2011), investigaram a ocorrência de Neospora caninum em 294 

aves silvestres, sendo 102 psitacídeos adultos criados em cativeiro e não 

detectaram anticorpos anti-N. caninum no soro das aves.  

Estudos demonstraram que psitacídeos são resistentes à infecção por S. 

neurona e são susceptíveis à S. falcatula inclusive com relato de morte hiperaguda 

devido a congestão pulmonar severa (GODOY et al., 2014). Cray et al., (2005), 

realizaram diagnóstico sorológico para Sarcocystis falcatula em psitacídeos e 

verificaram que a soroconversão pode ocorrer associada a infecções subclínicas e 

crônicas  e demonstrar que as aves foram expostas ao protozoário. 
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2.5 CONCLUSÃO 
 

Os resultados deste estudo possibilitaram a obtenção de dados sobre a 

ocorrência de T. gondii, N. caninum e Sarcocystis sp. em filhotes de A. brasiliensis 

de vida livre no estado do Paraná. Não foi verificada a ocorrência de anticorpo anti-T 

gondii, anti-N. caninum e anti- Sarcocystis sp. nas aves amostradas. Novos estudos 

epidemiológicos são necessários para verificar o papel dos papagaios na 

epidemiologia destes protozoários e a importância desta interação na conservação 

das espécies. 
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3. CAPITÚLO II - DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO E MOLECULAR DE Toxoplasma 
gondii, Neospora caninum E Sarcocystis sp. EM RAPINANTES 
 

RESUMO 
 
Rapinantes são aves carnívoras classificadas em quatro grupos: Accipitriformes, 

Cathartiformes, Falconiformes e Strigiformes. Toxoplasma gondii, Neospora caninum 

e Sarcocystis sp. são protozoários intracelulares do filo Apicomplexa. Possuem 

capacidade de infectar vários animais inclusive as aves. O objetivo do presente 

estudo foi detectar a presença de anticorpos contra T. gondii, N. caninum e 

Sarcocystis sp. e DNA de T. gondii, N. caninum e Sarcocystis sp. em amostras de 

sangue de rapinantes em cativeiro. No período de agosto de 2014 a setembro de 

2015, foram coletadas amostras de sangue de 72 rapinantes saudáveis, 

provenientes de zoológicos, mantenedores de vida selvagem, empresas de falcoaria 

e centros de triagem.  Foi realizada RIFI e PCR no soro e no sedimento eritrocitário, 

respectivamente. Os soros das 72 amostras foram diluídos em PBS (pH 7,2) na 

diluição 1:16 para T. gondii, 1:50 para N. caninum e S. neurona e avaliados em 

lâminas de RIFI contendo taquizoítas da cepa RH de T. gondii, cepa NC-1 de N. 

caninum e merozoítos da cepa SN37R de S. neurona. O conjugado anti-chicken IgG 

foi utilizado da diluição de 1:100. A PCR foi realizada em 44 amostras utilizando 

primers que avaliaram a região B1 de T. gondii, NP5 de Neospora caninum, ITS1 e 

18SrRNA de Sarcocystis sp. Das 72 amostras analisadas na RIFI, 8,37% (6/72) 

foram positivas para T. gondii, 2,7% (2/72) para N. caninum e 11.1% (8/72) para 

Sarcocystis sp.. Foi detectado DNA de Sarcocystis sp. em duas amostras das 44 

analisadas. Ressalta-se a ocorrência destes protozoários nas aves e a importância 

do manejo sanitário e alimentar destas espécies em cativeiro. 
 

 
 
Palavras chave: Aves de rapina, protozoários, Apicomplexa, RIFI, PCR  
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ABSTRACT 
 

Raptors are carnivorous birds classified into four groups: Accipitriformes, 

Strigiformes, Falconiformes and Cathartiformes. Toxoplasma gondii, Neospora 

caninum and Sarcocystis sp. are intracellular Apicomplexan protozoans which infect 

various animals including birds. The present study aimed to detect the presence of 

antibodies against T. gondii, N. caninum and Sarcocystis sp. and DNA of T. gondii, 

N. caninum and Sarcocystis sp. in blood samples from captive raptors. From August 

2014 to September 2015, blood samples from 72 raptors were collected. The birds 

came from zoos, wildlife keepers, falconry companies and triage centers. The blood 

samples were stored at -20 ° C until the Indirect Immunofluorescence test (IFAT) and 

the Polymerase Chain Reaction (PCR) were performed. The serum of the 72 

samples were diluted in PBS (pH 7.2) at the dilution 1:16 for T. gondii, 1:50 for N. 

caninum and S. neurona and evaluated on IFAT  antigens slides prepared with  

Tachyzoite of T. gondii, (RH strain), N. caninum (NC-1 strain) and merozoites of S. 

neurona (SN37R strain). Anti-IgY conjugate (IgG) anti-chicken used as a secondary 

antibody at 1:50 dilution was used in the 1: 100 dilution. PCR was performed on 61 

samples using primers that evaluated the B1 gene region of T. gondii, Np5 of 

Neospora caninum and ITS1 and 18SrRNA of Sarcocystis neurona. Of the 72 

samples analyzed in the IFAT, 8,3% (6/72) were positive for T. gondii,  2,7% (2/72) 

for N. caninum and  11,1%(8/72) for Sarcocystis sp. DNA from Sarcocystis sp were 

detected in two samples. We emphasize the occurrence of these protozoans in birds 

and the importance of sanitary and feeding management of these species in 

captivity. 

 

 

 

Key words: Birds of prey, protozoans, Apicomplexa, IFAT, PCR. 
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3.1 INTRODUÇÃO 
 

Rapinantes são aves carnívoras com visão adaptada, bico curvo e pés fortes, 

características anatômicas que conferem a este grupo de animais capacidade de 

caça (JOPPERT, 2014). No Brasil há relatos de ocorrência de seis espécies de 

Cathartiformes (urubus e condores), 48 espécies de Accipitriformes (águias e 

gaviões), 20 espécies de Falconiformes (falcões e caracarás) e 23 espécies de 

Strigiformes (corujas) (CBRO, 2015). 

Os protozoários intracelulares obrigatórios Toxoplasma gondii e Neospora 

caninum, são do filo Apicomplexa e biologicamente similares. Possuem distribuição 

mundial e capacidade de infectar várias espécies de animais domésticos e 

selvagens, inclusive as aves (FIALHO et al., 2009, DONAHOE et al., 2015). 

A toxoplasmose, zoonose importante por ser cosmopolita e infecção 

oportunista nos casos de imunossupressão é causada por T. gondii (FIALHO et al., 

2009). Os felídeos são os hospedeiros definitivos deste protozoário, eliminam 

oocistos no ambiente e podem se infectar por meio da predação de hospedeiros 

intermediários como roedores e aves (DUBEY, 2010). 

Os rapinantes podem ser bons indicadores da prevalência de Toxoplasma 

gondii no meio ambiente já que se alimentam de pequenos mamíferos e aves que 

são fontes de infecção para o gato doméstico (LOVE et al., 2014). 

Dados experimentais indicam que os rapinantes são susceptíveis a infecção, 

embora resistentes a toxoplasmose clínica (AUBERT et al., 2008; VITALIANO et al., 

2010). Cabézon et al. (2011), utilizando MAT, verificaram ocorrência de T. gondii em 

602 aves da ordem falconiformes e 259 da ordem Strigiformes, obtendo 23% e 44% 

de positividade, respectivamente. Lindsay et al., (1993) isolaram T. gondii da 

musculatura cardíaca e peitoral de 27 rapinantes de um total de 101 aves.    

O parasito Neospora caninum é o principal agente causador de abortos em 

bovinos no mundo inteiro. Infecta várias espécies de animais e tem como hospedeiro 

definitivo os cães, coiotes, dingos e os lobos (DUBEY & SCHARES, 2011). A 

neosporose já foi diagnosticada em ovinos, caprinos, cervídeos, e em outras 

espécies de animais silvestres (DUBEY, 2003; DUBEY & SCHARES, 2011; 

DONAHOE et al., 2015).  

Estudos experimentais demonstraram que os pombos (Columba livia) são 

suscetíveis à infecção, produzem IgG e atuam como possíveis hospedeiros 
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intermediários do parasito. Por outro lado, espécies de aves carnívoras quando 

infectadas experimentalmente não apresentaram sinais de infecção sugerindo que 

as aves podem apresentar susceptibilidade diferente à infecção por N. caninum 

(BAKER et al., 1995; MINEO et al., 2009). Rocchigiani et al. (2017) estudando 35 

aves marinhas, de várias ordens e espécies, detectaram anticorpos anti-N.caninum 

em 12 (34,3%) aves. DNA de N. caninum já foi encontrado em tecido de pardais 

(passer domesticus), águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), pato-real (Anas 

platyrhynchos) e arrabio (Anas acuta) (GONDIM et al., 2010; DARWICH et al., 2012; 

ROCCHIGIAN et al., 2017). 

O papel das aves no ciclo do N. caninum ainda é incerto (DONOHOE et al., 

2015; CERQUEIRA-CEZAR et al., 2017) e estudos de ocorrência em rapinantes são 

escassos. 

Os protozoários do gênero Sarcocystis são heteroxenos obrigatórios do filo 

Apicomplexa. Possuem um ciclo de vida com dois hospedeiros obrigatórios 

alterando-se entre presa e predador. Infectam peixes, répteis, mamíferos e as aves 

(DUBEY et al., 2016). Foram descritas mais de 200 espécies de Sarcocystis com 

base nas características morfológicas distintas e especificidade aos hospedeiros 

(PRAKAS et al., 2012; GJERDE, 2013).   

As aves de rapina podem atuar como hospedeiras definitivas e intermediárias 

de algumas espécies. Um estudo verificando cortes histológicos da musculatura de 

74 aves de rapina encontrou Sarcocystis sp. em 28 (37,8%) rapinantes das 

seguintes espécies gavião-de-rabo-vermelho (Buteo jamaicensis), bútio-ruivo (Buteo 

lineatus), gavião-galinha (Accipiter cooperi), gavião-miúdo (Accipiter striatus), 

quiriquiri (Falco spaverius), urubu-de-cabeça-vermalha (Cathartes aura), urubu-de-

cabeça-preta (Coragyps atratus) e coruja-barrada (Strix varia). Um outro estudo 

molecular identificou 8 espécies diferentes de Sarcocystis nas fezes do gavião-de-

rabo-vermelho (Buteo jamaicensis) (LINDSAY et al., 1999; YABSLEY et al., 2009; 

DUBEY et al., 2016). 

A espécie Sarcocystis falcatula é altamente patogênica para as aves e pode 

causar sarcosporidiose nos Psittaciformes, Columbiformes e Passeriformes. Surtos 

de sarcosporidiose em psitacídeos do velho mundo com alta mortalidade são 

comuns nos zoológicos dos Estados Unidos (GODOY et al., 2014) e no Brasil 

(GODOY et al., 2009). As aves de rapina também são susceptíveis a infecção por S. 

falcatula, Wünschmann et al., (2010) encontraram esquizontes de S. falcatula em 
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córtex cerebral, musculatura peitoral e cardíaca de rapinantes das espécies jacurutu 

(Bubo virginianus), águia-da-cabeça-branca (Haliaeetus leucocephalus) e águia real 

(Aquila chrysaetos). 

Embora diversos aspectos da medicina de aves de rapina sejam amplamente 

estudados, os dados na literatura sobre a ocorrência destes três protozoários em   

rapinantes no Brasil são escassos. Os objetivos do presente estudo foram verificar a 

ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii, anti-Neospora caninum e anti-

Sarcocystis sp. e DNA de Toxoplasma gondii, Neospora caninum e Sarcocystis 

sp.em rapinantes em cativeiro. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.2.1 Animais 
 

No período de agosto de 2014 a setembro de 2015 foram coletadas amostras 

de sangue de 72 rapinantes saudáveis, criados em cativeiro das seguintes espécies: 

águia-chilena (Buteo melanoleucus) (n= 1), suindara (Tyto furcata) (n=8), gavião 

chimango (Mivalgo chimango) (n=2), jacurutu (Bubo virginianus) (n=2), gavião-

caruncho (Caracara plancus) (n= 23), gavião-de-coleira (Falco femoralis) (n=2), 

gavião-de-cauda-curta (Buteo brachyurus) (n=1), gavião-peregrino (Falco 

peregrinus) (n=3), gavião-asa-de-telha (Parabuteo unicinctus) (n= 7), mocho-diabo 

(Asio stygius (n=2), coruja-orelhuda (Asio clamator) (n=8), mocho-dos-banhados 

(Asio flammerus) (n=1), urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) (n=5), corujinha-

do-mato (Megascops choliba) (n=1), quiri-quiri (Falco sparverius) (n=2), sovi (Ictinia 

plumbea) (n=1), gavião-carijó (Rupornis magnirostris) (n=1), gavião-de-rabo-branco 

(Geranoaetus albicaudatus) (n=2). As aves de rapina eram oriundas das regiões sul 

e sudeste do Brasil, provenientes de zoológicos, mantenedores de vida selvagem, 

empresas de falcoaria ou falcoeiros individuais e centros de triagem. A dieta das 

aves era composta de roedores de biotérios, codornas, carne, pequenas aves e 

mamíferos de vida livre que morria no local. 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do 

Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, 

Paraná, Brasil, sob protocolo número 027/2014 e pelo ICMBio através do Sistema de 
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Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) sob o número de protocolo 

44355-6. 

 

3.2.2 Amostras 
 

  As amostras de sangue foram coletadas por venopunção das veias ulnar, 

metatarsal ou jugular direita e acondicionadas em tubos com anticoagulante 

heparina e em tubos sem anticoagulante. As amostras foram centrifugadas durante 

cinco minutos a 5000 rpm para a obtenção do soro e do sedimento eritrocitário, em 

seguida foram armazenadas a -20ºC até a realização dos testes sorológico e 

molecular. 

 

3.2.3 Imunofluorescência Indireta –RIFI 
 

O diagnóstico sorológico para avaliar a presença de anticorpos anti- T. gondii, 

anti- N. caninum e anti-Sarcocystis sp., foi realizado em amostras de soro pela 

técnica de Imunofluorescência Indireta (RIFI) conforme metodologia descrita por 

Cray et al. (2005)  e Locatelli-dittrich et al. (2006) com algumas modificações.   

Os soros dos rapinantes foram diluídos em PBS (pH 7,2) e avaliados em 

lâminas de RIFI contendo taquizoítas da cepa RH de T. gondii, cepa NC-1 de N. 

caninum e merozoítos da cepa SN37R de S. neurona. As cepas foram produzidas in 

vitro no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária da Universidade Federal do 

Paraná. Foi utilizada a diluição 1:16 para T. gondii, 1:50 para N. caninum e 

Sarcocystis sp. O conjugado anti-IgY (IgG) (anti-chicken SIGMA®) foi utilizando na 

diluição 1:100. A observação de uma fluorescência em todo o taquizoíta e merozoíta 

foi considerada como resultado positivo. As amostras de soro sanguíneo que 

apresentaram reações positivas foram diluídas até a determinação do título máximo 

da reação.  
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3.2.4 Extração de DNA do sangue total 
 

A extração de DNA do sangue total foi realizada em 44 amostras com o kit 

comercial Genomic DNA Mini Kit (PureLink ® - Invitrogen) seguindo o protocolo do 

fabricante. O DNA extraído e purificado foi quantificado no aparelho NanoDrop 1000 

(Thermo Scientific®). 

 

3.2.5 Reação em cadeia da polimerase - PCR e Sequenciamento genético 

 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) nested foi utilizada para a 

amplificação das sequências de DNA genômico de T. gondii e S. neurona com 

primers específicos (tabela 1) e conforme metodologia descrita por FUENTES et 

al.(1999), MILLER et al., (2009) e MICHAELS et al., (2016). Para detectar o DNA de 

N. caninum foi utilizado hemi nested PCR com pares de primers específicos 

(TABELA1) conforme metodologia descrita por BAZLER et al., (1999).  

As reações de amplificação do DNA de T. gondii, N. caninum e S. neurona 

foram realizadas em um volume final de 50 μL, contendo 80 ng de DNA, 1.5 mM de 

MgCl2, 0.2 mM de dNTPs, 1U/μl de Taq polymerase, 1X buffer, 0.5 pmol de primers 

(TABELA 1) e água Milli-Q. 

As amostras foram submetidas à um segundo ciclo da nested e hemi nested 

PCR, utilizando 1 μL do produto da primeira amplificação. Os produtos da nested e 

hemi nested PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1,4% com 

marcador 1Kb Plus DNA Ladder – Invitrogen® 250μg (1,0μg/μl), corados com safer® 

e observados no transiluminador de ultravioleta. Amostras controle positivo de DNA 

de Toxoplasma gondii (cepa RH), Neospora caninum (cepa NC-1) e Sarcocystis 

neurona (cepa SN37R) e controles negativos (água Mili-Q) foram incluídas em todas 

as reações.  

As amplificações foram extraídas do gel e purificadas usando o kit (Promega, 

Madison). Os produtos da PCR foram sequenciados por eletroforese capilar em 

aparelho ABI3730, utilizando-se polímero POP7 e BigDye v3.1 na empresa Myleus 

Biotechnology.  

A seqüência foi submetida à análise no BlastN (Basic Local Alignment Search 

Tool Nucleotide) utilizando o banco de dados do GenBank no NCBI (National Center 
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for Biotechnology Information) para confirmar que as seqüências amplificadas por 

PCR eram de Sarcocystis sp. 

Tabela 1: Temperatura utilizada no termociclador e a sequência dos primers na 

nested e hemi nested PCR para detectar DNA de Sarcocystis sp., Toxoplasma 

gondii and Neospora caninum no sangue de rapinantes. 

Protozoário Local Temperatura no termociclador Sequência dos primersa 

Sarcocystis sp. ITS-

1500 

Primeira amplificação: 30 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 30s, 

anelamento a 58°C por 35s e 

extensão a 72°C por 30s. 

ITS-

1500extF:TTCTTCTTGTGTGTGCCCCTAC 

ITS-1500extR:  

TGCGTCCTTCATCGTTGCGC 

 

Sarcocystis sp. ITS-

1500 

Segunda amplificação: 25 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 30s, 

anelamento a 60°C por 35s e 

extensão a 72°C por 30s. 

ITS-1500intF: 

CAAAATGAACGTGTCTATGTGGTGA 

ITS-1500intR: 

GAGCCAAGACATCCATTGCT 

 

 

Sarcocystis sp. 18S 

rRNA 

Primeira amplificação: 30 ciclos a 

94°C por 30s, anelamento a 47°C 

por 30s e extensão a 72°C por 45s. 

18S extF: GCAAGGAAGTTTGAGGCAAT 

18S extR: TGCAGGTTCACCTACGGAAA 

 

Sarcocystis sp. 18S 

rRNA 

Segunda amplificação:  35 ciclos a 

94°C por 30s, anelamento a 51°C 

por 30s e extensão a 72°C por 45s. 

18S extF: GCAAGGAAGTTTGAGGCAAT 

18S intR: 

TCCTTCCTCTAAGTGTTAAGGTTCA 

T. gondii B1 Primeira amplificação: 30 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 30s, 

anelamento a 56°C por 30s, e 

extensão a 72°C por 30s. 

B1694-714: 

GGAACTGCATCCGTTCATGAG 

B1887-868:TCTTTAAAGCGTTCGTGGTC 

 

T. gondii B1 Segunda amplificação: 20 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 30s, 

anelamento a 60°C por 30s, e 

extensão a 72°C por 30s 

B1757-

776:TGCATAGGTTGCCAGTCACTG 

B1853-

831:CGCGACCAATCTGCGAATACACC 

N. caninum NC-5 Primeira amplificação: 30 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 30s, 

anelamento a 55°C por 30s, e 

extensão a 72°C por 30s 

NP4:CCTCCCAATGCGAACGAAA 

 

NP7:GGGTGAACCGAGGGAGTTG 

 

N. caninum NC-5 Segunda amplificação: 25 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 30s, 

anelamento a 54°C por 30s, e 

extensão a 72°C por 30s 

NP7:GGGTGAACCGAGGGAGTTG 

NP6:CAGTCAACCTACGTCTTCT 
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3.3 RESULTADOS 
 

Das 72 amostras analisadas na RIFI, 8,3% (6/72) foram positivas para T. 

gondii, 2,7% (2/72) para N. caninum e 11,1% (8/72) para S. neurona. Co-infecção 

anti-T. gondii e S. neurona em duas amostras. T. gondii foi detectado em 4 espécies, 

N. caninum em duas espécies e S. neurona em 6 espécies de rapinantes (TABELA 

2). 

 

       Tabela 2 – Ocorrência de anticorpos anti-T. gondii, anti-N. caninum e 

Sarcocstis   sp.  e titulação em rapinantes. 

Espécies Total 

 

T. gondii 

(n)Título 

N. caninum 

(n) Título 

Sarcocystis spp. 

(n) Título 

Jacurutu (bubo virginianus) 2 1 -  1:16  0 0 

Carancho (caracara plancus) 23 1 0 1 

Falcão-de-coleira (falco femoralis) 2 2 - 1:16 0 1 - 1:50 

Gavião-de-cauda-curta (Buteo 

brachyurus) 

1 0 1 - 1:50 0 

Falcão-peregrino (falco peregrinus) 3 2 – 1:16 0 2 – 1:50 

Gavião-asa-de-telha (Parabuteo 

unicinctus) 

7 0 0 1 – 1:50 

Corujinha-do-mato (Megascops 

choliba) 

1 0 0 1 - 1:50 

Sovi (Ictinia plumbea) 1 0 0 1 - 1:300 

Gavião-carijó (Rupornis 

magnirostris) 

1 0 1 - 1:50 0 

Chimango (Mivalgo chimango) 2 0 0 1 - 1:50 

 

 

 A nested e hemi nested PCR foram negativas nas 44 amostras para 

Toxoplasma gondii e Neospora caninum.  
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 A nested PCR foi positiva em duas amostras (4,5% - 2/44) avaliando a região 

parcial 18SrRNA de Sarcocystis sp. (FIGURA 3). Foi detectado DNA de Sarcocystis 

sp. nas amostras de sangue do  gavião-chimango (Mivalgo chimango) e coruja-

orelhuda (Asio clamator). 

 

 

 

 
 

 

 

3.4 DISCUSSÃO 
 

 
  Das 72 amostras analisadas na RIFI, 6 (8,3%) foram positivas para T. gondii, 

2 (2,7%) para N. caninum e 8 (11,1%) para S. neurona, fato que sugere uma 

susceptibilidade à infecção.  

FIGURA 3 - Eletroforese em gel de agarose 1,4% 
para Sarcocystis sp. 

Fonte: o autor (2018) 
Legenda: M – Marcador de peso molecular ladder 1kb 
plus DNA, 1 - Controle positivo, 2 - Amostra positiva 
gavião-chimango (Mivalgo chimango), 3 - Amostra 
positiva coruja-orelhuda (Asio clamator), 4 - Controle 
negativo. 
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Estudos ocorrência de T. gondii em aves de rapina de vida livre utilizando 

MAT foram feitos na Espanha, França e Estados Unidos e encontraram valores de 

ocorrência que variaram de 0 a 34% (AUBERT et al., 2008; CÁBEZON et al., 2011; 

LOVE et al., 2016). No Brasil, Marieto Gonçalves et al., (2013) realizaram 

levantamento sorológico para T. gondii em 14 aves de rapina de cativeiro e 

detectaram 2,8% (5/14) de positividade. Entre as espécies com sorologia positiva 

neste estudo estão Tyto alba, Mivalgo chimachima e Rupornis magnirostris.  

A ocorrência de rapinantes positivos para T. gondii e N. caninum sugere que 

as aves podem ter se contaminado pela ingestão de animais infectados, carnes 

cruas contendo bradizoítos em cistos teciduais ou por meio de oocistos no ambiente 

e/ou na água. Determinar a exata fonte de infecção é difícil, e até o momento não há 

testes sorológicos comerciais para confirmar se a infecção foi adquirida através do 

consumo de cistos na carne ou através da ingestão de oocisto (DUBEY et al., 2012; 

TIDY et al., 2017). Por outro lado, a positividade para Sarcocystis sp. sugere que a 

exposição ocorreu por meio da ingestão de esporocistos no ambiente já que os 

bradizoítos só são infectantes para os hospedeiros definitivos e os oocistos só são 

infectantes para os hospedeiros intermediários (DUBEY et al., 2016).  

No presente estudo duas amostras apresentaram co-infecção T. gondii e 

Sarcocystis sp.   Uma das principais limitações da RIFI é a reação cruzada que pode 

ocorrer entre táxons próximo filogeneticamente como observados entre T. gondii e 

N. caninum ou entre T. gondii e S. neurona em baixas diluições (ROSSANO et al., 

2002). 

Duas espécies de rapinantes foram positivas para N. caninum na titulação de 

1:50 no presente estudo. As aves demonstram susceptibilidade diferente à infecção 

por N. caninum. Os pombos parecem ser mais susceptiveis a infecção enquanto 

aves carnívoras mais resistentes (BAKER er tal., 1995; MINEO et al., 2009). Uma 

outra explicação apra a baixa positividade no estudo é que as aves apresentam 

soroconversão abrupta de IgY(IgG)   (MINEO et al., 2011).  Ainda não se sabe do 

papel das aves silvestres no ciclo do neospora, entretanto a hipótese de 

participarem como hospedeira intermediária é sugerida visto a detecção de DNA do 

parasito em passeriformes e anatídeos (GONDIM et al., 2010; DARWICH et al., 

2012; ROCHIGAN et al., 2017).  

No presente estudo verificou maior ocorrência de anticorpos anti-Sarcocystis 

sp. 8 (11,1%). As aves de rapina podem ser hospedeiras intermediárias ou 
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definitivas de algumas espécies de Sarcocystis e são suscetíveis à infecção o que 

explicaria a positividade encontrada no estudo (YABSLEY et al., 2009).   Estudos de 

soro prevalência de Sarcocystis sp. em aves são escassos e o diagnóstico de 

sarcocistose é realizado por meio da histopatogia e analise molecular para a 

identificação das espécies (DUBEY et al., 2016). 

Em duas amostras (gavião-chimango e coruja-orelhuda) foi detectado DNA de 

Sarcocytis sp. avaliando a região parcial do gene 18SrRNA. A infecção aguda por 

Sarcocystis sp. ocorre em um curto período de tempo e os merozoítos no sangue 

rapidamente migram para os tecidos o que explica a baixa ocorrência encontrada no 

estudo.     

  

 

 

3.5 CONCLUSÃO 
 

As aves de rapina são susceptíveis a infecção por T. gondii, N. caninum e S. 

neurona seja por contaminação ambiental ou por predação de espécies infectadas. 

Ressalta-se a ocorrência destes protozoários nas aves e a importância do manejo 

sanitário e alimentar destas espécies em cativeiro. 

 Mais estudos são necessários para verificar o papel destas espécies na 

epidemiologia destes protozoários.  
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4. ANEXOS

Anexo 1 - Ofício comitê de ética rapinantes
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Anexo 2 - Ofício comitê de ética papagaios-de-cara-roxa 
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Anexo 3 - Certificado de aprovação no comitê de ética – Rapinantes 
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Anexo 4 -  Certificado de autorização para atividades com finalidade científica 
– SISBIO 
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Anexo 5 -  Certificado de aprovação no comitê de ética – Papagaio-de-cara-
roxa 
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Anexo 6 -  Certificado de autorização para atividades com finalidade científica 
– SISBIO 
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Anexo 7 - Reação de imunofluorescência indireta para pesquisa de anticorpos 
contra  Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Sarcocystis sp. 

 

Material:  

Lâminas para imunofluorescência com 10 orifícios cada, sensibilizadas com 
taquizoítas de T. gondii e N. caninum e merozoítos de S. neurona. 

Em cada lâmina além dos soros testes foram incluídos os soros controles positivo e 
negativo. 

Técnica:  

Identificar as lâminas na parte polida e anotar as amostras em protocolo controle; 

Diluir as amostras de soro com PBS pH 7,2; 

Retirar as lâminas do congelador e secar sob ventilação por 10 minutos; 

Colocar 25 μl de cada amostra de soro diluído nos orifícios (poços) da lâmina; 

Incubar as lâminas por 30 minutos a 37°C em câmara úmida; 

Lavar com PBS por 10 minutos nas cubas; 

Lavar com água destilada; 

Secar 

Colocar o conjugado específico (25μl/poço) – utilizado conjugado anti-IgG FITC 

Incubar as lâminas por 30 minutos a 37°C em câmara úmida; 

Lavar com PBS por 10 minutos nas cubas; 

Lavar com água destilada por 5 minutos; 

Secar; 

Colocar a glicerina 90% (tamponada com PBS) entre as duas fileiras de orifícios e 
colocar uma lamínula; 

Examinar as lâminas no microscópio de imunofluorescência até 24 horas. 
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Anexo 8 - Extração de DNA com Kit Genomic PureLink da Invitrogen 

 

Adicionar 200 μl de PBS, ressuspendendo as células; 

Adicionar 20 μl de proteinase K; 

Adicionar 20 μl de RNAse A, misturar rapidamente utilizando o vortex e incubar 

em temperatura ambiente por 2 minutos; 

Adicionar 200 μl de PureLink® Genomic Lysis e misturar em vortex para obter 

uma solução homogênea; 

Incubar a 55°C durante 10 minutos para promover a digestão das proteínas; 

Adicionar 200 μl de etanol 96-100% e misturar bem com vortex durante 5 

segundos para obter uma solução homogênea; 

Colocar o material (~640 μl) na coluna de rotação (PureLink® Spin Column); 

Centrifugar a coluna a 9.800 g por 1 minuto; 

Descartar o tubo coletor contendo o líquido filtrado pela coluna e rotação e 

colocar a coluna em novo tubo de coleta para as próximas 2 lavagens; 

Adicionar 500 μl de tampão de lavagem 1 previamente preparado com etanol; 

Centrifugar a coluna à temperatura ambiente a 9.800 g por 1 minuto; 

Descartar o tubo de coleta novamente e colocar a coluna de rotação em um 

tubo de coleta novo; 

Adicionar 500 μl de tampão de lavagem 2 previamente preparado com etanol; 

Centrifugar a coluna à temperatura ambiente a 9.800 g por 3 minutos; 

Descartar o tubo de coleta novamente; 

Colocar a coluna de rotação em microtubo estéril e identificado; 
 Adicionar 25 – 200 μl de tampão de eluição genômica PureLink® na coluna de 

rotação; (Utilizado 100 μl) 

Incubar à temperatura ambiente por 1 minuto. Centrifugar a coluna a 9.800 g 

por 1 minuto à temperatura ambiente; (neste tubo contém DNA genômico 

purificado) 
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Para recuperar mais DNA pode realizar um segundo passo do ítem 17, fazendo 

nova centrifugação com o tampão de eluição genômica PureLink®; 

Armazenar o DNA purificado a – 20°C 
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