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RESUMO 
 
 

Durante séculos, o ser humano tem sido atraído pela beleza de algumas espécies de animais, 
em especial a das aves. A aquisição de aves silvestres em nosso país passou da ilegalidade a 
comercialização nos últimos anos e com isso diversas pessoas passaram a incluir em sua lista 
de animais de estimação algumas espécies de aves, tanto para exibição quanto para 
companhia. Apesar do crescimento legal da comercialização desses animais e dos grandes 
benefícios afetivos e psicológicos observados nesse tipo de relação, os riscos ocasionados por 
uma aproximação íntima e prolongada entre espécies diferentes não pode ser descartado. Há 
uma série de doenças zoonóticas envolvidas no contexto homem-animal e as coccidioses são 
as mais importantes quando a convivência se dá entre humanos e aves. As coccidioses são 
doenças parasitárias causadas por protozoários da Ordem Coccidia que podem acometer uma 
série de animais domésticos e silvestres, principalmente quando estes são criados em 
confinamento. Esses parasitos são capazes de comprometer as defesas orgânicas de um 
pássaro e afetar intensamente humanos imunodeprimidos, crianças e idosos. Em função disso, 
o presente estudo teve como objetivo verificar a ocorrência de parasitos gastrointestinais em 
aves silvestres de um pet shop no município de Taubaté, São Paulo. Para realização do 
experimento foram coletadas amostras fecais de nove espécies de aves, todas pertencentes à 
Ordem Psittaciformes, sendo elas: Ara macao, Ara chloropterus, Primolius maracana, 
Nandayus nenday, Platycercus eximius, Psittacula alexandri e Aratinga sp. As fezes foram 
retiradas diretamente da gaiola dos animais em frascos coletores e transportadas até o 
Laboratório de Parasitologia da Universidade de Taubaté. O processamento das amostras deu-
se por meio das técnicas de Flutuação em Sacarose (Sheather) e Kinyoun modificado. Com 
relação aos resultados obtidos observa-se que todos os animais estavam com mais de um 
protozoário em suas fezes, sendo as seguintes espécies diagnosticadas: Blastocystis hominis 
(33,3%), Cryptosporidium spp. (11,1%), Eimeria spp. (55,5%) Giardia sp. (11,1%) e Isospora 
spp. (100%). Diversos autores vêm demonstrando a importância da realização de estudos que 
evidenciem a presença desses coccídeos em animais silvestres, principalmente os 
domesticados, e apontam uma ocorrência que chega a 66% de positividade para este grupo 
especial de protozoários. Vale salientar que a positividade de 100% obtida em nosso estudo é 
um fato preocupante, todavia o número reduzido de amostras coletadas pode mascarar a 
realidade do estabelecimento trabalhado. Tal redução foi derivada da recusa dos proprietários 
do pet shop, que depois de receberem os primeiros resultados do estudo, não permitiram a 
continuidade de coletas. Frente a isso, novos experimentos se fazem necessários para que se 
possa ter uma visão melhor das condições de saúde dos animais comercializados no 
município, garantindo assim o bem estar do animal e bloqueando a transmissão de doenças 
para humanos. 


