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RESUMO 
 
O Brasil está entre os países com a mais rica avifauna
1919 espécies, sendo 99 compostas por aves de rapina. Apesar dos 
hemoprotozoários serem comuns neste grupo ainda são poucos os estudos 
brasileiros realizados nesta área, principalmente, os diretamente relacionados ao 
Haemoproteus spp. Usualmente, os hemoprotozoários são transmitidos através 
de dípteros hematófagos que parasitam os rapinantes. Apesar da baixa 
patogenicidade, existem estudos que relatam casos de mortalidade em juvenis no 
ninho, aves debilitadas e populações sem conta
evidências também que os hemoparasitos podem diminuir os índices reprodutivos 
das aves. Sendo assim, é de extrema importância o estudo destes parasitas para 
a conservação das aves de rapina no Brasil.
quadro clínico apresentado por aves de rapina acometidas pelo gênero 
Haemoproteus spp. incluindo aves de vida livre ou mantidas sob cativeiro no 
Brasil. Foi realizada uma revisão bibliográfica no período de junho de 2020 com o 
levantamento de material informacional utilizando indexadores de periódicos 
como Pubmed, Scielo, CAPES e Google Acadêmico. Assim, selecionaram
artigos científicos e livros que compuseram a bas
Utilizaram-se palavras-chave como haemoproteus,
língua portuguesa e inglesa.
qual amostras de sangue de 119 aves mantidas em cativeiro no Ibama, dura
período de julho de 2011 a julho de 2012, foram coletadas, observou
prevalência de infecção por 
através de exame microscópico de esfregaços sanguíneos e PCR. As espécies 
mais parasitadas segundo os au
Outro estudo realizado em CETAS de Belo Horizonte no período de dezembro de 
2008 a agosto de 2010, observou
amostras de esfregaço sanguíneo e 8,5% (7/82) em amostras 
PCR. Todos os hemoparasitos observados apresentaram morfologia compatível 
com o gênero Haemoproteus
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O Brasil está entre os países com a mais rica avifauna, perfazendo um total de 
1919 espécies, sendo 99 compostas por aves de rapina. Apesar dos 
hemoprotozoários serem comuns neste grupo ainda são poucos os estudos 
brasileiros realizados nesta área, principalmente, os diretamente relacionados ao 

Usualmente, os hemoprotozoários são transmitidos através 
de dípteros hematófagos que parasitam os rapinantes. Apesar da baixa 
patogenicidade, existem estudos que relatam casos de mortalidade em juvenis no 
ninho, aves debilitadas e populações sem contato prévio com os parasitas. Há 
evidências também que os hemoparasitos podem diminuir os índices reprodutivos 
das aves. Sendo assim, é de extrema importância o estudo destes parasitas para 
a conservação das aves de rapina no Brasil. Apresentar característic
quadro clínico apresentado por aves de rapina acometidas pelo gênero 

spp. incluindo aves de vida livre ou mantidas sob cativeiro no 
uma revisão bibliográfica no período de junho de 2020 com o 

levantamento de material informacional utilizando indexadores de periódicos 
como Pubmed, Scielo, CAPES e Google Acadêmico. Assim, selecionaram
artigos científicos e livros que compuseram a base científica desta revisão. 

chave como haemoproteus, rapinantes, entre outras, na 
língua portuguesa e inglesa. Em estudo realizado na região de Minas Gerais, no 
qual amostras de sangue de 119 aves mantidas em cativeiro no Ibama, dura
período de julho de 2011 a julho de 2012, foram coletadas, observou
prevalência de infecção por Haemoproteus spp. em 81,3%. Este 
através de exame microscópico de esfregaços sanguíneos e PCR. As espécies 
mais parasitadas segundo os autores foram Caracara plancus 
Outro estudo realizado em CETAS de Belo Horizonte no período de dezembro de 
2008 a agosto de 2010, observou-se parasitismo geral de 13,5% (12/89) em 
amostras de esfregaço sanguíneo e 8,5% (7/82) em amostras de baço através de 
PCR. Todos os hemoparasitos observados apresentaram morfologia compatível 

Haemoproteus spp. e todas as aves parasitadas analisadas eram 

        
Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal da Bahia, UFBA, BA, Brasil.

juliasantos027@gmail.com 
Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, RS, 

anacarolinacontri@gmail.com 
lucianadecr@gmail.com 
mel-marina@hotmail.com 

SPP. EM AVES DE RAPINA NO BRASIL: 

SANTANA1, Júlia Santos1;  
, Ana Carolina Contri2;  

, Luciana de Cássia3;  
, Marina Camargo de4. 

, perfazendo um total de 
1919 espécies, sendo 99 compostas por aves de rapina. Apesar dos 
hemoprotozoários serem comuns neste grupo ainda são poucos os estudos 
brasileiros realizados nesta área, principalmente, os diretamente relacionados ao 

Usualmente, os hemoprotozoários são transmitidos através 
de dípteros hematófagos que parasitam os rapinantes. Apesar da baixa 
patogenicidade, existem estudos que relatam casos de mortalidade em juvenis no 

to prévio com os parasitas. Há 
evidências também que os hemoparasitos podem diminuir os índices reprodutivos 
das aves. Sendo assim, é de extrema importância o estudo destes parasitas para 

Apresentar características gerais do 
quadro clínico apresentado por aves de rapina acometidas pelo gênero 

spp. incluindo aves de vida livre ou mantidas sob cativeiro no 
uma revisão bibliográfica no período de junho de 2020 com o 

levantamento de material informacional utilizando indexadores de periódicos 
como Pubmed, Scielo, CAPES e Google Acadêmico. Assim, selecionaram-se 

e científica desta revisão. 
rapinantes, entre outras, na 

Em estudo realizado na região de Minas Gerais, no 
qual amostras de sangue de 119 aves mantidas em cativeiro no Ibama, durante o 
período de julho de 2011 a julho de 2012, foram coletadas, observou-se 

spp. em 81,3%. Este foi detectado 
através de exame microscópico de esfregaços sanguíneos e PCR. As espécies 

 e Saltator similis. 
Outro estudo realizado em CETAS de Belo Horizonte no período de dezembro de 

se parasitismo geral de 13,5% (12/89) em 
de baço através de 

PCR. Todos os hemoparasitos observados apresentaram morfologia compatível 
e todas as aves parasitadas analisadas eram 

Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal da Bahia, UFBA, BA, Brasil. 

Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, RS, 



assintomáticas à hemoparasitose.
quadros de parasitemia aguda por 
foram anemia e hepatomegalia. Também há relatos de anemia e anorexia quando 
a infecção destrói mais da metade dos 
esplenomegalia e coloração alterada. Entretant
espécies de Haemoproteus
Protocolos terapêuticos incluem associações de cloroquina e primaquina ou de 
cloroquina e mefloquina. Também pode ser realizado, em cativeiro, medidas 
complementares como o uso de telas à prova de 
aplicação de inseticidas nas aves para o controle de dípteros hipoboscídeos. 
Observou-se a escassez de informação a cerca da prevalência de 
spp. em aves de rapina encontra
um maior avanço de pesquisas na á
cativeiro a infecção por 
livre apresentam risco a população de rapinantes.
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assintomáticas à hemoparasitose. Os principais sinais clínicos observados em 
parasitemia aguda por Haemoproteus spp. em indivíduos jovens 

foram anemia e hepatomegalia. Também há relatos de anemia e anorexia quando 
ção destrói mais da metade dos eritrócitos; hipertrofia hepática; 

esplenomegalia e coloração alterada. Entretanto, geralmente, a maioria das 
Haemoproteus spp. são assintomáticos aos seus hospedeiros.

Protocolos terapêuticos incluem associações de cloroquina e primaquina ou de 
cloroquina e mefloquina. Também pode ser realizado, em cativeiro, medidas 

ementares como o uso de telas à prova de Culicoides spp.
aplicação de inseticidas nas aves para o controle de dípteros hipoboscídeos. 

se a escassez de informação a cerca da prevalência de 
spp. em aves de rapina encontradas nos biomas brasileiros, sendo imprescindível 
um maior avanço de pesquisas na área. Além disso, vale ressaltar 
cativeiro a infecção por Haemoproteus spp. pode ser controlada, porém em vida 

a população de rapinantes. 

Aves; Rapinantes; Haemoproteus; Hemoprotozoário.

Os principais sinais clínicos observados em 
em indivíduos jovens 

foram anemia e hepatomegalia. Também há relatos de anemia e anorexia quando 
eritrócitos; hipertrofia hepática; 

o, geralmente, a maioria das 
spp. são assintomáticos aos seus hospedeiros. 

Protocolos terapêuticos incluem associações de cloroquina e primaquina ou de 
cloroquina e mefloquina. Também pode ser realizado, em cativeiro, medidas 

spp. nos recintos e 
aplicação de inseticidas nas aves para o controle de dípteros hipoboscídeos. 

se a escassez de informação a cerca da prevalência de Haemoproteus 
das nos biomas brasileiros, sendo imprescindível 

rea. Além disso, vale ressaltar que em 
spp. pode ser controlada, porém em vida 
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