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INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é um bioma com grande diversificação 
ambiental, abrigando cerca de 600 espécies de aves, 
sendo 160 endêmicas (WFF, 2011). Naturalmente, 
as aves apresentam ectoparasitos, que são vetores 
de doenças de grande importância ambiental. Os 
carrapatos são ectoparasitos que se alimentam 
do sangue de seus hospedeiros para completar o 
ciclo biológico. As formas de larvas e ninfas são 
frequentemente encontradas em aves (ROJAS et 
al., 1999). Dessa forma, é importante identificar e 
associar o carrapato com seu hospedeiro, relacionando 
à saúde pública, devido ao potencial de transmitir 
patógenos (SPONCHIADO et al., 2015). Portanto, 
conhecer os agentes infecciosos e/ou parasitários nos 
animais silvestres contribui para o conhecimento de 
biodiversidade, detecção de hospedeiros vertebrados e 
potenciais sentinelas. O presente estudo visa identificar 
agentes encontrados em carrapatos coletados de aves 
no município de Piraí, Rio de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

Os pássaros foram capturados em três áreas dentro 
do bairro de Cacaria, distrito de Vila Monumento, 
município de Piraí, estado do Rio de Janeiro, no 
período de junho de 2016 a abril de 2017. As capturas 
ocorreram com o uso de 10 redes de neblina. Os 
carrapatos coletados foram colocados individualmente 
em recipientes contendo álcool etílico 70%, sendo 
posteriormente levados ao Laboratório de Doenças 
Parasitárias da UFRRJ, onde foram observados à luz 
da microscopia óptica e identificados com base em 
Barros-Battesti et al. (2006) e Martins et al. (2010). 
As amostras foram conservadas em álcool e em 
solução RNAlater®, congelados em freezer -20º C até 
o momento da extração do DNA, que foi realizada 
através da técnica de Feno/Fenol-clorofórmio-
Isoamílico adaptada por Santolin (2014). Para 
ectoparasitos na fase de larva e de ninfa foi seguido 
o protocolo “hotshot” descrito por Horta et al. (2005), 
que também foi utilizado para confirmação do DNA, 
amplificando o gene 16S do  rDNA por meio da PCR. 

Foi feita a Reação em Cadeia Polimerase (PCR) para 
avaliar a infecção por Borrelia spp., Rickettsia spp., 
Ehrlichia spp. e Babesia spp., cujos primers utilizados 
foram, respectivamente: BorFlaF1/BorFlaR1/
BorFlaF2/BorFlaR2; CS239/CS1069; DSB-330/DSB-
380/DSB-720; BT-F3 (PACHECO et al., 2019). Após 
cada PCR, 12,5 µl do material final foram submetidos 
à eletroforese em gel de agarose a 1,5% (Sigma) sob 
70V por 40 minutos, corado por brometo de etídio e 
observado em luz de ultravioleta.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No total, foram encontrados 38 carrapatos, sendo 
21 das amostras identificadas como ninfas de 
Amblyomma parkeri, 10 como Amblyomma longirostre 
e 7 eram larvas de Amblyomma spp. Para todos os 
agentes testados, as amostras foram negativas. No 
entanto, há estudos em que carrapatos de aves do 
gênero Amblyomma apresentaram positividade para 
Borrelia spp. (BRUM et al., 2016) e Rickettsia spp 
(OGRZEWALSKA et al., 2010). Não há trabalhos 
sobre a detecção positiva de Ehrlichia spp. e Babesia 
spp. em carrapatos do gênero Amblyomma. Contudo, 
dos carrapatos coletados neste estudo, 100% foram 
negativos a esses agentes. Em um estudo mais recente 
foi comprovado que bactérias dos gêneros Borrelia 
e Rickettsia podem ser encontradas em Amblyomma 
longirostre de aves silvestres no estado do Rio de 
Janeiro, estando os mesmos negativos para os gêneros 
Babesia, Anaplasma e Ehrlichia (PACHECO et al., 
2019). As aves migratórias possuem papel importante 
ao servirem de reservatórios de bactérias e parasitos, 
além de transportarem os carrapatos infectados. As 
hemoparasitoses em aves podem causar quadros 
que variam de diarreia, caquexia, depressão e apatia 
(SANTOS et al., 2008). Assim, o diagnóstico de 
doenças parasitárias que causam afecções em aves 
permite fornecer o conhecimento para a criação de 
programas de controle, visando o tratamento e a 
profilaxia. O homem, ao se expandir territorialmente 
devido ao efeito da urbanização, acaba se expondo cada 
vez mais a doenças transmitidas por carrapatos, o que 
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vem aumentando o risco de infecções por patógenos 
pelos quais são suscetíveis. É de grande importância 
salientar que devem ser feitos estudos parasitológicos 
em aves silvestres em outras regiões, aumentando assim 
o conhecimento para a fomentação de novas pesquisas 
que se direcionem para a preservação dos animais em 
seu habitat de origem, além de estudos sobre possíveis 
doenças transmissíveis a outros animais presentes na 
área, sendo essenciais para a elaboração de projetos de 
manejo e de conservação.

CONCLUSÃO

Nos carrapatos coletados, não houve amplificação de 
DNA para os agentes Borrelia spp., Rickettsia spp., 
Ehrlichia spp. e Babesia spp. No entanto, estudos 
em regiões próximas mostraram que há positividade 
para os gêneros Borrelia e Rickettsia. É necessário que 
mais trabalhos sejam feitos para que o conhecimento sobre 
ectoparasitos e hemoparasitos de aves se torne expandido, 
visto que são essenciais para a criação de projetos que 
visem o manejo e a conservação de biomas e seus animais 
silvestres.
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