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1. Introdução 

Segundo Hofstatter(2011), as aves psitacídeos são mundialmente mantidas como   

animais de companhia. Essa popularidade ocorre  por serem aves comunicativas, 

inteligentes, sociáveis e com penas coloridas , despertando , assim, o interesse 

humano(CUBAS et al 2014). Até o momento a ordem Psittaciforme é constituída pelas 

famílias Psittacidae, Cacatuidae e Loridae, todos sendo chamados de forma geral de 

psitacídeos ( CUBAS et al 2014).  

As principais características deste grupo de animais são: o bico adunco, pés em 

arranjo zigodáctilos cabeça grande e língua grossa , forte e com função gustativa  

(FORSHAW; KNIGHT, 2010 apud HOFSTATTER, 2011). Segundo Cubbas et al 

(2014) os pés zigodáctilos,  é quando os dedos: dois e três estejam  posicionados  

para frente e os dedos um e quatro voltados para trás juntamente com o bico, uma 

base óssea coberta por queratina dura, permitem  a esses animais, habilidade para 

escalar e manipular alimentos como sementes duras.  

 No Distrito Federal há vários exemplários de psitacídeos, os principais animais  

encontrados à venda em agropecuárias e pet shops são as calopsitas (Nymphicus 

hollandicus), periquitos australianos (Melopsdittacus undulatus) e os agapornis 

(Agapornis spp).  

 Uma das principais doenças parasitárias que infectam os psitacídeos é a 

coccidiose (CUBAS et al 2014). Segundo Gunn & Pitt (2012) apud Lourenço (2015), 

a coccidiose é causada por coccícideas que são parasitos intracelulares de células 

intestinais que pertencem ao maior grupo do Filo Apicomplexa.  

São inúmeras espécies de coccídeas, mas na  medicina aviária, os gêneros mais 

importantes são a Eimeria spp. e Isospora spp. (CARNEIRO et al, 2011). De acordo 

com Doneley (2010) apud Lourenço (2015) a Eimeria spp. tem quatro esporocistos 

com dois esporozoítos cada e a Isospora spp. tem dois esporocistos quatro 

esporozoítos cada sendo o gênero mais encontrado em psitacídeos. 

Hofstatter(2011) constatou que animais de vida livre apresenta uma menor 

ocorrência de parasitose do que animais confinados, pode se dar pela alta 

concentração de indivíduos ou pelo stress. O mesmo autor afirmou que até o momento 

foram descritas poucas espécies de Eimeria em psitacídeos, Hofstatter acredita que 

esse número tão baixo  ocorre   por uma infecção esporática ou por ter poucas 

pesquisa acerca do assunto. Hofstatter foi responsável pela descoberta de uma nova 

espécie em um papagaio verdadeiro (Amazonas aestiva). 

Os principais sinais clínicos da coccidiose são mais frequentes em animais jovens, 
que no geral se apresentam apatia, diarreia, emagrecimento e possível evolução para 
a morte( WAZOE, 2000; GUIMARÃES, 2006 apud MARIETTO-GONÇALVES et al, 



 
 

2009). 

A Giardia spp. é um protozoário binucleado e flagelado e está no Filo 
Sarcomastiphora (THOMPSON, 2004 apud CUNHA , 2013). Segundo Acha;Szyfres 
(2003) apud Fernandes et al. (2014) a Giardia spp. coloniza o intestino de seus 
hospedeiros que inclui todos os animais, mamíferos, aves, répteis, anfíbios. 

Apesar de ser comum em psitacídeos a giardíase é pouco encontrada em outros 
pássaros em cativeiro (RUPLEY, 2000 apud CARNEIRO et al, 2011). O cisto é a forma 
infectante tanto em humanos como para os animais (LLOYD et al., 2002 apud 
CARNEIRO et al., 2011). 

A sintomatologia da giardíase é complexa está  intimamente ligada a 
individualidade do hospedeiro. Os principais sintomas em psitacídeos são diarreia 
crônica, emagrecimento, anorexia, depressão e ressecamento da pele (RUPLEY, 
1999, ZUCCA; DELOGU, 2010 apud FERNANDES et al., 2014). A giardíase pode 
causar a morte de animais jovens (CUBAS et al., 2014). 

 

2. Justificativa  

 

Os psitacídeos são comumente acometidos pela giardíase e a coccidiose. A 

giardíase é uma das mais importantes zoonoses parasitárias, o humano facilmente se 

infecta por água ou  fezes contaminadas (MULLER, 2009 apud LOURENÇO, 2015). 

A giardíase é considerada pela Organização Pan-Americana de Saúde uma doença 

zoonótica cosmopolita de potencial epidêmico (ACHA et al., 2003 apud CARNEIRO 

et al, 2011).  

A parasitose por coccídeas está entre as principais causas de desordem 

gastrointestinais em aves ( SAMOUR, 2010 apud LOURENÇO, 2015). Na pesquisa 

de Carneiro et al (2011) foi coletada amostra de fezes calopsita (Nymphicus 

hollandicus) e a mesma se mostrou positiva para coccídeos e giárdia. 

As espécies de giárdia tanto as especificas de aves e a espécie zoonótica, Giardia 

duodenalis estão presentes em aves ao redor do globo terrestre, o que classifica as  

aves como disseminadoras da giardíase humana (PLUTZER et al., 2010 apud 

CUNHA, 2013). 

Na pesquisa de Fernandes et al. (2014) foram coletados 120 amostra dentre as 

quais 56 foram positivas. Em 60 amostras de aves clinicamente saudáveis 29 foram 

positivo para Giardia spp, o que nos mostra a importância epidemiológica de animais 

com infecção subclínica na transmissão da giárdia para humanos. A infecção por 

Giardia spp tem grande importância parasitaria em aves de cativeiro (CARNEIRO at 

al., 2011). 

Os psitacídeos mais acometidos pela giárdia são as calopsitas (Nymphicus 

hollandicus), periquitos australianos (Melopsdittacus undulatus) e os agapornis 



 
 

(Agapornis spp) (CUBAS & GODOY, 2004 apud LOURENÇO, 2015). Esses 

psitacídeos são os principais encontrados à venda e como pets no Distrito Federal. 

 

3. Objetivos  

O presente projeto tem como objetivo realizar uma pesquisa científica para 

levantamento de dados de psitacídeos portadores de coccídeas e Giardia spp. 

Pretende-se colher amostras de fezes de psitacídeos disponíveis para venda no 

Distrito federal, e a partir do resultado do exame coproparasitológico obter 

informações do número de animais portadores de coccídeas, de Giardia spp e aqueles 

com infecção mista. Levar em conta a importância da giardíase como uma zoonose 

transmitida por psitacídeos. 

4. Materiais e Métodos   

Coletar amostra de fezes de psitacídeos disponíveis à venda em casas 

agropecuárias no Distrito Federal, a escolha das gaiolas serão aleatórias. As fezes 

serão coletadas do fundo de gaiolas e viveiros sem a necessidade da contenção ou 

qualquer  injúria das aves. 

As fezes serão armazendas adequadamente com identificação, que 

posteriormente não serão divulgadas, o material será mandado para um laboratório 

de excelência para analise coproparasitológica. As coccídeas são encontradas com a 

técnica de contrifugo-flutuação com solução saturada de açúcar e posteriormente 

analizadas os oocistos numa lamina de microscópio (DUSZYNSKI & WILBER, 2010, 

DOLNIK, 2006 apud COELHO et al., 2012). A Giardia spp são processadas pela 

técnica de concentração por centrifugação para identificação de cistos e/ou trofozóitos 

e observados em uma lamina de microscópio (GARCIA et al., 2006 apud 

FERNANDES, 2014). 
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