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INTRODUÇÃO

Os coccídios são uma subclasse de protozoários 
do infrafilo Apicomplexa que obrigatoriamente 
passam por uma fase de parasitismo intestinal 
em seu ciclo de vida. Possuem distribuição 
cosmopolita e um ciclo biológico consistindo 
em merogonia, gametogonia e esporogonia 
(DUSZYNSKI; COUCH & UPTON, 2000). 
A enfermidade decorrente desse parasitismo é 
denominada coccidiose e pode acometer aves, 
além de todos outros vertebrados e alguns 
invertebrados acarretando em morbidade, 
mortalidade ou relação comensal dependendo do 
grau de parasitismo, patogenicidade e do estado 
imunológico dos hospedeiros (FAYER, 1980). 
Este trabalho é resultado de um projeto de pesquisa 
que visa quantificar e identificar especificamente 
coccídios da família Eimeriidae parasitas de aves 
silvestres da Região do Médio Paraíba no Estado 
do Rio de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

Três localidades contemplaram a região do 
Médio Paraíba: Parque Nacional de Itatiaia; 
sítio em Barra Mansa com resquício preservado 
de Mata Atlântica e Campus IFRJ do município 
de Pinheiral (comunidade secundária de 
reflorestamento). Coordenadas: 22°27’4’’S 
44°36’51’’O em 02/06/2017; 27°29’48.3’’S 
44°09’45.0’’W em 27/07/2018; e 22°31’24.06’’S 
43°59’39.09’’W em 04/08/2018 respectivamente. 
As aves foram capturadas com redes de neblina, 
identificadas, fotografadas, inspecionadas para 
obtenção de dados biométricos e biológicos, 
e marcadas com anilhas do Centro Nacional 
de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres 
(CEMAVE). Para a coleta das amostras fecais as 
aves foram acondicionadas em pequenas caixas 

com papel absorvente, com posterior soltura 
no mesmo ambiente de captura. Cada amostra 
foi depositada em tubos de centrífuga contendo 
solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7) à 
2,5% e transportadas ao Laboratório de Biologia 
de Coccídios (LABICOC) da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), sendo 
estas processadas pelo método de centrífugo-
flutuação em solução de sacarose de Sheather 
(DUSZYNSKI & WILBER, 1997). O diagnóstico 
é preferencialmente conduzido através da 
identificação de oocistos obtidos em amostras 
fecais do hospedeiro definitivo. A taxonomia 
e identificação específica são primariamente 
associadas a morfologia do oocisto, o qual é a 
estrutura de resistência liberada no ambiente, 
infecciosa quando esporulada (BERTO et al. , 
2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram capturadas 90 aves de 43 espécies 
diferentes distribuídas em 18 famílias distintas. 
Thraupidae foi predominante. A espécie de mais 
capturada foi Manacus manacus; entretanto, 
Platyrinchus mystaceus foi a mais parasitada 
alcançando um OoPD de 931,5 em média 
por amostra. Das 90 aves, 23 foram positivas 
para oocistos de eimerídeos e 67 negativas 
(prevalência de 25,5%). Das 23 aves positivas 
a família com maior prevalência foi novamente 
Thraupidae, com 9 representantes (39,1%) o 
que pode ser explicado pelo hábito alimentar 
onívoro e ampla distribuição na estratificação 
florestal, incluindo solo (DOLNIK et al. , 2010). 
Emagrecimento, caquexia e enterite acompanhada 
de diarreia são as principais manifestações 
clínicas da coccidiose (ATKINSON et al. , 
2008). Obstante a isso, é interessante analisar a 
interação ecológica existente entre as aves e 
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esses protozoários e ressaltar que a manifestação 
clínica ou aparecimento do quadro de patológico, 
é dependente da relação parasita-hospedeiro-
ambiente com condições que possibilitem tal fato. 
É possível inferir também que nessas localidades 
esse tipo de parasitismo não atuou interferindo na 
atividade comportamental dessas aves uma vez 
que se encontravam aparentemente saudáveis. 
Foram identificadas dez espécies de Eimeriidae 
previamente descritas, além de alguns morfotipos 
não relacionados na literatura científica, os quais 
são provavelmente novas espécies. Isospora 
lopesi e Isospora attilae foram identificadas 
de Platyrinchus mystaceus. Isospora sabiai 
foi encontrada em Turdus albicollis, Turdus 
rufiventris, Turdus amaurochalinus e Turdus 
flavipes, enquanto que Isospora massardi apenas 
em Turdus flavipes. Isospora parnaitatiaiensis, 
bem como Eimeria sicki parasitavam Pyriglena 
leucoptera. Dysithamnus mentalis também 
albergava Isospora parnaitatiaiensis. Eimeria 
sicki foi ainda encontrada em amostras de 
Cnemotriccus fuscatus, Lathrotriccus euleri e 
Thamnophilus caerulescens. Isospora ramphoceli 
foi visualizada em amostras de Ramphocelus 
bresilius. Isospora sepetibensis em Tachyphonus 
coronatus. Isospora sanhaci apenas em Tangara 
sayaca, e Isospora coerebae em Coereba 
flaveola. O concebimento de uma expressiva 
maior quantificação de achados de Isospora 
spp. se explica pela predileção parasitária destas 
espécies por Passeriformes. Já Eimeria spp. 
são comumente encontradas em outras ordens 
como Columbiformes e Galliformes (BERTO & 
LOPES, 2013). 

CONCLUSÃO

Após a avaliação dos resultados pôde-se concluir 
que as localidades da Região do Médio Paraíba 
selecionadas para este estudo possuíram moderada 
prevalência de coccídios em aves silvestres, sendo 
a família Thraupidae mais capturada e também 
prevalente. Diferentes espécies de Eimeria, mas 
principalmente de Isospora, foram identificadas, 
além de outras que provavelmente precisam ser 
descritas como novas espécies.
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