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Resumo 

No presente trabalho foram analisadas as prevalências de infeção por hemoparasitas em duas 

espécies de aves de rapina, o peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) e a coruja-do-mato (Strix 

aluco), que deram entrada no Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa 

(província de Barcelona, Catalunha, Espanha) entre os meses de janeiro de 2008 e fevereiro de 

2012. A deteção e a identificação dos géneros de hemoparasitas foram realizadas através da 

observação de esfregaços sanguíneos ao microscópio ótico. Das 245 aves analisadas 27,8% 

encontravam-se infetadas com formas hemoparasitárias, com uma prevalência geral de 19,8% no 

peneireiro-vulgar e de 36,1% na coruja-do-mato. Apenas os géneros Haemoproteus e 

Trypanosoma foram observados no peneireiro-vulgar, enquanto a coruja-do-mato apresentou uma 

maior variedade de géneros hemoparasitários: Leucocytozoon, Haemoproteus, Trypanosoma e 

Plasmodium. Nas infeções simples o género Haemoproteus (19,0%) foi o mais frequente em 

peneireiros-vulgares, enquanto as corujas-do-mato apresentaram maior frequência de infeção por 

Leucocytozoon spp. (11,8%). Foi detetada uma maior prevalência de infeções mistas nas corujas-

do-mato (12,6%). Em relação ao sexo das aves analisadas não foi detetada qualquer diferença 

significativa na prevalência de hemoparasitas. Verificou-se, tanto nos peneireiros-vulgares como 

nas corujas-do-mato, uma prevalência de infeção por hemoparasitas maior em aves adultas ou 

com idade desconhecida do que em aves mais jovens (29,5% vs. 4,2% e 74,0% vs. 8,7%, 

respetivamente). As corujas-do-mato adultas ou com idade desconhecida apresentaram uma 

maior prevalência de hemoparasitas (74,0%) face aos peneireiros-vulgares da mesma faixa etária 

(29,4%). Constatou-se uma maior prevalência de formas hemoparasitárias na coruja-do-mato no 

ano de 2012 (71,4%) face ao ano de 2011 (18,2%). Em comparação com o peneireiro-vulgar 

(16,1% e 0,0%, respetivamente), a coruja-do-mato apareceu com maior frequência de 

hemoparasitas nos anos de 2009 (53,6%) e 2012 (71,4%). A coruja-do-mato apareceu mais 

parasitada no outono (75,0%) e verão (71,4%), sendo estas prevalências maiores em relação ao 

mesmo período que no peneireiro-vulgar (20,0% e 12,1%, respetivamente). Atendendo ao facto 

de que estes géneros hemoparasitários podem assumir um importante papel em aves de rapina de 

vida livre, o significado geográfico, parasitológico, clínico e epidimiológico dos resultados 

obtidos é discutido. 

Palavras-chave: aves de rapina, Falco tinnunculus, Haemoproteus, hemoparasitas, Leucocytozoon, prevalência 

e Strix aluco.  
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Abstract 

In the present study we have analyzed the prevalence of infection with hemoparasites in two 

species of raptors, the common kestrels (Falco tinnunculus) and the tawny owl (Strix aluco), 

which were received at the Torreferrussa Recovery Center for Wild Animals (province of 

Barcelona, Catalonia, Spain) between the months of January 2008 and February 2012. Detection 

and identification of hemoparasites genera were performed by observing blood smears under 

optical microscopy. Out of 245 examined birds 27.8% were infected with hemoparasitic forms, 

with an overall prevalence of 19.8% in the common kestrel and 36.1% in the tawny owl. Only 

Haemoproteus and Trypanosoma genera were observed in common kestrels, while tawny owls 

had a greater variety of hemoparasite genera: Leucocytozoon, Haemoproteus, Trypanosoma and 

Plasmodium. In single infections the genus Haemoproteus (19.0%) was the most frequent in the 

common kestrel, while the tawny owl presented higher frequency of infection by Leucocytozoon 

spp (11.8%). A higher prevalence of mixed infections was detected in the tawny owls (12.6%). 

No significant difference was detected in the prevalence of hemoparasites regarding the gender of 

all analised birds. A higher prevalence of infection with hemoparasites in adult birds including 

those with unknown age compared to younger birds (29.5% vs. 4.2% e 74.0% vs. 8.7%, 

respectively) was found in the both the common kestrel and the tawny owl. Adult tawny owls 

including those with unknown age showed a higher hemoparasite prevalence (74.0%) compared 

to the common kestrels of the same age group (29.4%). A higher prevalence of hemoparasitic 

forms was observed in tawny owls in the year 2012 (71.4%) compared to the year 2011 (18.2%). 

In comparison to the common kestrel (16.1% and 0.0%, respectively), the tawny owl appeared 

with greater frequency of hemoparasites in the years 2009 (53.6%) and 2012 (71.4%). The tawny 

owl appeared with a higher frequency of infection in autumn (75.0%) and summer (71.4%), with 

these prevalence values being higher in comparison to the same period in the common kestrel 

(20.0% and 12.1%, respectively). Given the fact that these hemoparasitic genera can play an 

important role in free-living raptors, the geographic, parasitological, clinic and epidemiologic 

significance of the obtained results is discussed. 

Key-words: birds of prey, Falco tinnunculus, Haemoproteus, hemoparasites, Leucocytozoon, prevalence 

and Strix aluco. 

  



UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 III 

Índice 
 
1. Nota introdutória ................................................................................................................................................. 13 

1.1 Estágios ................................................................................................................................................... 13 

1.2 Dissertação ............................................................................................................................................. 13 

2. Revisão bibliográfica ........................................................................................................................................... 16 

2.1. Aves de rapina e sua ecologia ............................................................................................................... 16 

2.1.1. Biologia do peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) ...................................................................... 18 

2.1.2. Biologia da coruja-do-mato (Strix aluco) ...................................................................................... 20 

2.2. Características hematológicas das aves ............................................................................................... 23 

2.3. Hemoparasitismo em aves .................................................................................................................... 24 

2.3.1. Família Haemoproteidae: Haemoproteus spp. ............................................................................... 26 

2.3.1.1. Ciclo de vida. .............................................................................................................................. 27 

2.3.1.2 Patogenia e lesões. ...................................................................................................................... 28 

2.3.1.3 Sinais clínicos. ............................................................................................................................. 29 

2.3.1.4 Diagnóstico. ................................................................................................................................. 30 

2.3.2. Família Plasmodidae: Plasmodium spp.......................................................................................... 30 

2.3.2.1. Ciclo de vida. .............................................................................................................................. 31 

2.3.2.2. Patogenia e lesões. ...................................................................................................................... 33 

2.3.2.3. Sinais clínicos. ............................................................................................................................. 34 

2.3.2.4. Diagnóstico. ................................................................................................................................. 34 

2.3.3. Família Leucocytozidae: Leucocytozoon spp. ................................................................................ 35 

2.3.3.1. Ciclo de vida. .............................................................................................................................. 36 

2.3.3.2. Patogenia e lesões. ...................................................................................................................... 37 

2.3.3.3. Sinais clínicos. ............................................................................................................................. 39 

2.3.3.4. Diagnóstico. ................................................................................................................................. 39 

2.3.4. Família Trypanosomatidae: Trypanosoma spp. ............................................................................. 40 

2.3.4.1. Ciclo de vida. .............................................................................................................................. 41 

2.3.4.2. Patogenia, lesões e sinais clínicos. ............................................................................................. 41 

2.3.4.3. Diagnóstico. ................................................................................................................................. 42 

2.3.5. Outros géneros hemoparasitários das aves. .................................................................................. 43 

2.3.6. Resistência natural. ......................................................................................................................... 44 

2.3.7. Imunidade. ....................................................................................................................................... 46 

2.3.8. Tratamento e medidas preventivas ............................................................................................... 47 

3. Material e métodos .............................................................................................................................................. 49 

3.1. Local de estudo – Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa ............................ 49 

3.2. Amostra para estudo ............................................................................................................................. 53 

3.3. Recolha de sangue ................................................................................................................................. 55 

file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339131
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339131
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339130
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339131
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339132
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339134
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339134
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339141
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339142
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339143
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339144


UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 IV 

3.4. Preparação, fixação e coloração do esfregaço sanguíneo ................................................................... 56 

3.5. Análises hematológicas.......................................................................................................................... 57 

3.6. Pesquisa de hemoparasitas ................................................................................................................... 58 

3.7. Análise de dados .................................................................................................................................... 59 

3. Resultados ............................................................................................................................................................ 60 

4.1. Prevalência dos géneros hemoparasitários nas duas espécies estudadas .......................................... 60 

4.2. Prevalência dos géneros hemoparasitários ao longo do período em estudo (anos de 2008 a 2012) 63 

4.3. Comparação da frequência dos género hemoparasitários, para ambas as espécies estudadas, ao  

longo do período de estadia das aves no Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de  

Torreferrussa ................................................................................................................................ .........64 

4.4. Comparação das prevalências entre as duas espécies de aves estudadas, nas diferentes estações do  

ano e segundo a condição patológica primária ou causa de ingresso ................................................ 64 

4.5. Efeito dos géneros de hemoparasitas no processo de reabilitação dos indivíduos estudados ......... 67 

5. Discussão .............................................................................................................................................................. 69 

6. Conclusões ............................................................................................................................................................ 80 

7. Bibliografia .......................................................................................................................................................... 82 

     ANEXO 1.      Hematologia em aves. .................................................................................................................. 91 

ANEXO 2.      Outros estágios. ........................................................................................................................... 92 

     ANEXO 2.1.    Hospital Veterinário de Leiria ............................................................................................ 92 

          ANEXO 2.2.  Serviço de Animais Exóticos e Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de    

Trás-os-Montes e Alto Douro .............................................................................................. 94 

ANEXO 3.      Resumo do poster submetido no Concurso de Posteres das XVIII Jornadas Internacionais 

de Medicina Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. ....................... 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339152
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339151
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339151
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339152
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339133
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339145


UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 V 

Índice de fotografias 
 

Fotografia 1 –  A – águia-de-asa-redonda; B – grifo; C – açor, espécies pertencentes à ordem dos  

Falconiformes .................................................................................................................... 17 

Fotografia 2 –  A – bufo-real; B – coruja-das-torres; C – coruja-do-mato, espécies pertencentes à ordem 

dos Strigiformes ................................................................................................................. 17 

Fotografia 3 –  Cria (A) e adulto (B) de peneireiro-vulgar ......................................................................... 18 

Fotografia 4 –  Cria (A) e adulto (B) de coruja-do-mato............................................................................. 21 

Fotografia 5 –  Gametócito de Haemoproteus spp. em Falco tinnunculus (A) e Strix aluco (B) (Diff-

Quick, x1000) .................................................................................................................... 30 

Fotografia 6 –  Gametócitos (A) e um trofozoíto (B) de Plasmodium spp., no interior de eritrócitos, em 

Strix aluco (Diff–Quick, x1000). ....................................................................................... 35 

Fotografia 7 –  Macrogametócitos fusiforme (A) e redondo (B) de Leucocytozoon spp. em Strix aluco 

(Diff–Quick, x1000). ......................................................................................................... 40 

Fotografia 8 –  Tripomastigotas de Trypanosoma spp. em Strix aluco (Diff–Quick, x1000). .................... 42 

Fotografia 9 –   Imagens representativas do Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa 

(A), com uma visão aérea do mesmo ................................................................................. 49 

Fotografia 10 – Imagens representativas das divisões que compõem a área de enfermaria, do Centro de   

Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa ............................................................. 50 

Fotografia 11 – Imagens representativas dos túneis de voo para aves (A e B) e câmaras para mamíferos e 

répteis (C) do Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa. .................... 51 

Fotografia 12 – Imagens de libertações de aves recuperadas no Centro de Recuperação de Fauna Silvestre 

de Torreferrussa, com ações de sensibilização junto da sociedade civil ........................... 51 

Fotografia 13 – Imagens representantivas do orfanato (A), de algumas crias de Apus apus (B) e da 

alimentação de uma cria de Sciurus vulgaris (C). ............................................................. 52 

Fotografia 14 – Imagem representantiva da sala de necropsias (A). Imagem de queimaduras resultantes   

de eletrocussão, em Falco peregrinus juvenil (B).  ........................................................... 53 

Fotografia 15 – Espécies alvo de projetos de cria em cativeiro no Centro de Recuperação de Fauna 

Silvestre de Torreferrussa .................................................................................................. 53 

Fotografia 16 – Material necessário para a recolha de sangue (A). ............................................................ 56 

Fotografia 17 – Corantes utilizados na coloração de Diff-Quick. ............................................................... 57 

Fotografia 18 – Refratómetro para leitura do valor de proteínas totais (D). ............................................... 58 

Fotografia 19 – Microscópio ótico (A) e observação dos esfregaços sanguíneos no Centro de Recuperação 

de Fauna Silvestre de Torreferrussa (B) ............................................................................ 59 

Fotografia 20 – Imagens do exterior do Hospital Veterinário de Leiria (A) e do veículo utilizado para os 

serviços ao domicílio ......................................................................................................... 92 

Fotografia 21 – Imagens representativas de algumas divisões do Hospital Veterinário de Leiria. ............. 92 

Fotografia 22 – Imagens representantivas do trabalho diário desempenhado no Hospital Veterinário de 

Leiria. ................................................................................................................................. 93 

file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339130
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339130
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339141
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339150
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339152
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339152
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339157
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339157
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339130
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339130
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339141
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339141
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339150
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339150
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339151
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339151
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339152
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339152
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339157
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339130
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339130
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129


UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 VI 

Fotografia 23 – Imagens representantivas do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (A) e das instalações do Serviço de Animais Exóticos e Selvagens (B e C). . 94 

Fotografia 24 – Imagens representativas das câmaras de muda (A) e do túnel de voo octogonal (B) do 

Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro.. ..................................................................................... 96 

Fotografia 25 – Imagens de libertações de aves recuperadas no Centro de Recuperação de Animais 

Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com 

ações de sensibilização junto da sociedade ....................................................................... 97 

 

 

 

Índice de figuras 
 

Figura 1 – Mapa de distribuição do peneireiro-vulgar na Península Ibérica ............................................... 19 

Figura 2 – Mapa de distribuição da coruja-do-mato na Península Ibérica .................................................. 22 

Figura 3 – Culicoides nubeculosus (família Ceratopogonidae), (A) vetor das espécies do subgénero 

Parahaemoproteus; e Pseudolynchia canariensis (família Hippoboscidae), (B) vetor das 

espécies do subgénero Haemoproteus. ...................................................................................... 27 

Figura 4 – Ciclo de vida das espécies do género Haemoproteus ................................................................ 28 

Figura 5 – Culex pipiens, um dos vetores da malária aviária ...................................................................... 31 

Figura 6 – Ciclo de vida das espécies do género Plasmodium. ................................................................... 32 

Figura 7 – Díptero pertencente à família Simuliidae, vetor das espécies do género Leucocytozoon .......... 36 

Figura 8 – Ciclo de vida das espécies do género Leucocytozoon. ............................................................... 37 

Figura 9 – Técnica do escorregamento ou de esfregaço em cunha (“wedge smear technique”). ................ 56 

Figura 10 – Método de determinação do hematócrito ................................................................................. 58 

 

 
 

Índice de tabelas 
 
Tabela 1 –Dados morfológicos e reprodutivos do peneireiro-vulgar. ......................................................... 20 

Tabela 2 – Dados morfológicos e reprodutivos da coruja-do-mato. ........................................................... 23 

Tabela 3 – Outros géneros hemoparasitários e suas descrições, que podem ser encontrados em aves. ...... 43 

Tabela 4 – Número de esfregaços sanguíneos observados, por espécie e total ........................................... 55 

Tabela 5 – Prevalência dos géneros hemoparasitários nas duas espécies em estudo para o primeiro 

esfregaço sanguíneo.. ................................................................................................................ 61 

Tabela 6 – Prevalência dos géneros hemoparasitários em função do género e idade para ambas as espécies 

estudadas. .................................................................................................................................. 62 

file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339150
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129


UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 VII 

Tabela 7 – Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da causa de ingresso, para ambas as 

espécies estudadas. .................................................................................................................... 66 

Tabela 8 – Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da gravidade da condição clínica, para 

ambas as espécies estudadas... ................................................................................................... 66 

Tabela 9 – Características morfológicas e de coloração das diferentes linhas celulares em aves ............... 91 

Tabela 10 – Casos clínicos, por sistema orgânico, que acompanhei durante o estágio no Serviço de 

Animais Exóticos e Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, com a espécie afetada e a respetiva resolução. ................................................... 95 

 

 

 

Índice de gráficos 
 
Gráfico 1 –  Evolução do número de animais ingressados no Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de 

Torreferrussa entre os anos de 1994 e 2013. ........................................................................... 50 

Gráfico 2 –  Prevalência das infeções por hemoparasitas no peneireiro-vulgar ao longo do período em 

estudo (2008-2012). ................................................................................................................ 63 

Gráfico 3 –  Prevalência das infeções por hemoparasitas na coruja-do-mato ao longo do período em 

estudo (2008-2012). ................................................................................................................ 63 

Gráfico 4 –  Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da estação do ano no peneireiro-

vulgar.. .................................................................................................................................... 65 

Gráfico 5 –  Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da estação do ano na coruja-do-  

mato. ....................................................................................................................................... 65 

Gráfico 6 –  Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da resolução para o peneireiro-

vulgar.. .................................................................................................................................... 67 

Gráfico 7 –  Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da resolução para a coruja-do-mato. 68 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339150
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129
file:///C:/Users/Barbudo/Desktop/Tese_definitiva1V.docx%23_Toc370339129


UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 VIII 

Lista de abreviaturas 

 
 

CRAS-HVUTAD 
Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital 

Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

CRFST Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa 

HTC Hematócrito 

HVL Hospital Veterinário de Leiria 

HVUTAD 
Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

ICNF Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 

MIMV Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

p Probabilidade 

PT Proteínas totais 

SAES Serviço de Animais Exóticos e Selvagens 

SFM Sistema mononuclear fagocítico 

UICN União Internacional da Conservação da Natureza 

UTAD Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 IX 

Agradecimentos 

Estou ciente de que por mais palavras que utilize neste texto não conseguirei 

expressar o quão agradecido e feliz me sinto pelo grande número de pessoas à minha volta que 

proporcionou este caminho, o caminho pelo qual lutei e tanto desejava. Desejo que não deem 

importância à ordem pela qual aparecerão os vossos nomes uma vez que todos vocês significam 

muito para mim.  

Começo pela minha família, que desde sempre me apoiou em tudo na vida e que foi e 

continua a ser a principal responsável pelo homem que sou hoje. Mãe, pai e mano um obrigado 

por tudo o que foram, são e continuarão a ser para mim. Mãe e pai este trabalho é o resultado de 

todo o vosso esforço e de toda a confiança que têm em mim. Mano, estar em casa a estudar ou 

escrever uma tese não se compara ao que estás a passar no estrangeiro, e por isso este trabalho 

também o devo, em certa parte, à enorme força que tens e que me transmites. Um enorme 

obrigado a ti Melissa, não só pelo quão importante te tornaste para mim mas também pelo facto 

de me apoiares (aturares) quando mais precisei. Sem ti alguns dos acontecimentos dos últimos 

tempos talvez não tivessem sido uma realidade. Amigos, quer da Batalha quer de Vila Real, um 

obrigado por sempre me transmitirem o verdadeiro significado da palavra amizade. A todos 

vocês um muito obrigado por serem amigos não de sempre mas para sempre. Ao Professor Luís 

Cardoso, o meu orientador, quero agradecer-lhe o facto de ter aceite o enorme desafio de me 

orientar, a imensa disponibilidade que sempre teve e todos os conselhos e conhecimentos que me 

foi transmitindo ao longo deste caminho, e sem os quais não seria possível chegar a onde me 

encontro hoje. Ao Dr. Rafael Molina, o meu co-orientador, quero agradecer todo o afeto e o à-

vontade com que me recebeu em Barcelona e toda a ajuda e disponibilidade que, mesmo estando 

longe, demonstrou ao longo deste caminho. Quero ainda agradecer ao Joan e à Laura, por todo o 

carinho que me deram e conhecimentos que me transmitiram durante o estágio em Barcelona. 

Agradecer a hospitalidade e simpatia do restante pessoal que conheci durante a minha estadia no 

centro de recuperação de Torreferrussa. Um obrigado ao corpo clínico do Hospital Veterinário de 

Leiria, pela excelente forma como me acolheram durante o estágio e por todo o saber que me 

transmitiram na área dos pequenos animais. A todo o corpo clínico do CRAS-HVUTAD também 

vos agradeço pela excelente forma como me acolheram desde o primeiro dia e por me deixarem 

aprender com vocês tudo o preciso para trabalhar na área que sonho. A Vila Real, à UTAD, à 



UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 X 

AEMV-UTAD e a todos os que a viveram comigo e ao corpo docente deste mui nobre curso do 

MIMV obrigado por terem contribuído para a minha formação quer enquanto pessoa quer 

enquanto futuro médico veterinário e, acima de tudo, obrigado por estes cinco anos inesquecíveis. 

Um OBRIGADO a todos vocês e a todos os que não referi neste texto, mas que de 

uma forma ou de outra deram um contributo para o realizar deste meu sonho – o de trabalhar com 

animais selvagens.   

 

“You must be the change you want to see in the world.”- Mahatma Gandhi 

 



UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 11 

1. Nota introdutória 
 

1.1. Estágios 

No âmbito da unidade curricular Dissertação do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária (MIMV) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) foram realizados 

períodos de estágios curriculares em três locais distintos, abordando áreas diferentes da Medicina 

Veterinária. Numa primeira fase realizei estágio no Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de 

Torreferrussa (CRFST), localizado na província de Barcelona, comunidade autónoma da 

Catalunha, Espanha. Este foi o local onde se realizou o estudo descrito na componente 

experimental da presente dissertação.  

Apesar de pretender seguir a clínica de animais silvestres, nomeadamente de espécies 

aviárias, achei por bem realizar um estágio num hospital de animais de companhia e, assim, 

explorar uma outra área da medicina veterinária, com o objetivo final de me tornar num 

profissional polivalente. Deste modo, seguiu-se um estágio no Hospital Veterinário de Leiria 

(HVL), no qual tive a oportunidade de acompanhar a área de animais de companhia. Por fim, 

cumpri estágio no Serviço de Animais Exóticos e Selvagens (SAES), incluindo as atividades do 

Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS), no Hospital Veterinário da UTAD 

(HVUTAD). As descrições destes dois estágios, no HVL e no SAES do HVUTAD, encontram-se 

no Anexo 2.. O período, durante o qual decorreu o estágio curricular, iniciou-se a 1 de setembro 

de 2013 e prolongou-se até ao dia 31 de maio de 2014.  

 

1.2. Dissertação 

O parasitismo é geralmente definido como sendo uma associação trófica obrigatória 

entre indivíduos de duas espécies diferentes, em que um deles (parasita) obtém o seu alimento a 

partir de um ser vivo, de uma espécie mais evoluída (hospedeiro) (Wobeser, 2008). Os parasitas 

são cada vez mais vistos como um fator de pressão ecológica e evolutiva para os seus 

hospedeiros (Galeotti e Sacchi, 2003). 

Apesar de existirem diversos estudos na área da hemoparasitologia aviária, grande 

parte deles incidem em espécies de aves de cativeiro ou, no caso das aves selvagens, sobretudo 
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em espécies pertencentes à classe Passeriformes. Existe um menor conhecimento da 

hemoparasitologia nas aves de rapina, as quais, pela posição que ocupam na cadeia alimentar, 

desempenham um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas onde estão presentes (Krone 

et al. 2008). Por este motivo, nos últimos anos, foram realizados, principalmente na Europa, 

América do Norte e África, bastantes estudos abordando os diferentes géneros de hemoparasitas 

em diferentes espécies, incluindo: a sua prevalência, patogenicidade e virulência (Sehgal et al. 

2006; Leppert et al. 2008); quais os vetores e respetivo papel na transmissão (Votýpka et al. 

2012; Ferraguti et al. 2013); interações entre hospedeiros vertebrado e invertebrado (Galeotti e 

Sacchi, 2003) e, qual o seu impacto na conservação das populações selvagens (Ishak et al. 2008). 

É também de referir que através de novas tecnologias tem-se sequenciado o DNA de espécies 

hemoparasitárias, o que permite a sua identificação mais precisa (Karadjian et al. 2013). Pela 

dificuldade da recolha de uma amostra representantiva das espécies no seu meio natural, os 

estudos nesta área da Parasitologia são sobretudo realizados em animais alojados em centros de 

recuperação (Santos et al. 2008).  

Após consulta da literatura científica, constatou-se a excassez de estudos sobre 

hemoparasitas em aves de rapina na Península Ibérica e qual o seu impacto na recuperação das 

mesmas durante a estadia em centros de recuperação (Muñoz et al. 1999; Viana, 2010). Tendo 

isto em consideração, o presente estudo tem como base o estudo dos géneros hemoparasitários e 

as associações parasita-hospedeiro existentes em duas espécies de aves de rapina, o peneireiro-

vulgar (Falco tinnunculus) e a coruja-do-mato (Strix aluco), durante a sua estadia no CRFST, em 

Barcelona. 

 

Para este estudo foram delineados cinco objetivos principais: 

 

 Determinar a prevalência dos géneros hemoparasitários nas duas espécies estudadas; 

 Comparar se existe diferença, para ambas as espécies, na prevalência dos géneros 

hemoparasitários ao longo do período em estudo (anos de 2008 a 2012);  

 Comparar a frequência dos géneros hemoparasitários, para ambas as espécies, ao longo 

do período de estadia das aves no CRFST;  

 Comparação das prevalências entre as duas espécies de aves estudadas, nas diferentes 

estações do ano e segundo a condição patológica primária ou causa de ingresso; 
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 Compreender qual é o efeito dos géneros de hemoparasitas no processo de reabilitação 

dos indivíduos estudados. 

  

Com este estudo pretende-se ajudar a colmatar algumas lacunas que existem na 

hemoparasitologia de aves de rapina selvagens em Espanha e, por extensão, também em 

Portugal, no que respeita à identificação de géneros parasitários, ao nível de especificidade dos 

parasitas em relação aos seus hospedeiros, à caracterização e acompanhamento da evolução das 

hemoparasitoses e à avaliação do seu real impacto, com toda a sua complexidade de fatores e 

contextos que podem ter nos indivíduos que se encontram em processo de reabilitação. 

Resultante do presente trabalho foi submetido um resumo, cujo título é “Estudo 

hemoparasitológico em peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) e coruja-do-mato (Strix aluco) do 

Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa (Barcelona)”, para o Concurso de 

Posteres referente às XVIII Jornadas Internacionais de Medicina Veterinária, organizadas pela 

Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da UTAD. O referido resumo encontra-se no 

Anexo 3. 
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2. Revisão bibliográfica 
 

2.1. Aves de rapina e sua ecologia 

O termo “rapina” deriva da palavra latina “rapere” cujo significado é o ato de 

roubar, extorquir com violência ou tomar à força, relacionando-se com a forma como algumas 

aves predadoras conseguem obter o seu alimento. Designam-se geralmente como “aves de 

rapina” as aves pertencentes às ordens Falconiformes (rapinas diurnas) e Strigiformes (rapinas 

noturnas). A ordem dos Falconiformes é formada por cinco famílias: Falconidae (falcões), 

Accipitridae (milhafres, águias, abutres do Velho Mundo e outros), Pandionidae (águia-

pesqueira), Sagittariidae (secretário ou serpentário) e Cathartidae (abutres do Novo Mundo). Já a 

ordem dos Strigiformes inclui apenas duas famílias, a Tytonidae e a Strigidae (mochos e corujas, 

respetivamente) (Cooper, 2002). As aves de rapina possuem características especiais e adaptações 

para caçar que as separam de todas as outras aves. Destacam-se fortes pernas, poderosos pés com 

garras muito afiadas, bico enganchado usado para rasgar a presa, uma visão de longo alcance e 

excelente habilidade durante o voo (Venable, 1996). Estas aves são espécies, que na sua grande 

maioria, caçam as presas no solo, na água ou no ar, excetuando os abutres, que são necrófagos 

(Bruun et al. 1995; Mullarney et al. 2003).  

A ordem dos Falconiformes é composta por espécies predominantemente diurnas, 

que apresentam uma grande heterogeneidade morfológica e de massa corporal. O formato das 

asas é bastante diversificado, sendo influenciado maioritariamente pelos tipos de habitat e de voo. 

No que toca ao dimorfismo sexual, as fêmeas apresentam geralmente um maior tamanho que os 

machos, sendo bastante pronunciado em espécies dos géneros Accipiter e Harpia. Existem 

espécies das famílias Accipitridae e Falconidae cuja coloração entre machos e fêmeas é 

diferenciadora (Soares et al. 2008). Como exemplos de espécies ibéricas desta ordem podem ser 

referidas a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) (Fotografia 1A), o grifo (Gyps fulvus) (Fotografia 

1B), o açor (Accipiter gentilis) (Fotografia 1C), o falcão-peregrino (Falco peregrinus) e o 

peneireiro-vulgar (F. tinnunculus) sendo esta última uma das espécies abordadas na componente 

experimental desta Dissertação. 
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Fotografia 1 – A – águia-de-asa-redonda; B – grifo; C – açor, espécies pertencentes à ordem dos Falconiformes 

(fotografias gentilmente cedidas por Luís Sousa). 

 

As espécies pertencentes à ordem dos Strigiformes caracterizam-se, na sua grande 

maioria, por possuirem hábitos noturnos, caçando geralmente as suas presas através de ataque de 

surpresa (Bruun et al. 1995). Estas aves possuem determinadas adaptações que lhes permitem 

este tipo de predação, entre as quais se destacam pés fortes e zigodáctilos, garras e bico bastante 

afiados e uma plumagem densa e macia que torna o voo silencioso. Adicionalmente, apresentam 

particularidades anatómicas que lhes propiciam um estilo de vida noturno ou crepuscular, como 

grandes olhos, um sistema auditivo altamente desenvolvido e penas organizadas em forma de 

“disco facial” (Brown e Mindell, 2009). O bufo-real (Bubo bubo) (Fotografia 2A), a coruja-das-

torres (Tyto alba) (Fotografia 2B) e a coruja-do-mato (S. aluco) (Fotografia 2C) – sendo esta 

última outra das duas espécies estudadas na componente experimental –, são alguns exemplos de 

espécies incluídas na ordem Strigiformes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 – A – bufo-real; B – coruja-das-torres; C – coruja-do-mato, espécies pertencentes à ordem dos 

Strigiformes (fotografias gentilmente cedidas pelo Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa). 

C BA

A B C
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2.1.1. Biologia do peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) 

O peneireiro-vulgar (Fotografia 3) é um falcão de médio-pequeno tamanho 

pertencente à ordem dos Falconiformes e família Falconidae. Tal como os outros falcões, o 

peneireiro-vulgar possui asas estreitas e pontiagudas, assim como a cauda, que é 

comparativamente maior que em outras aves da mesma família (Martínez-Padilla, 2012). O seu 

forte bico tem cor azul escura na ponta e cinzenta na base, e a cera e as patas são amarelas 

(Village, 1990). O dimorfismo sexual existe na plumagem e no tamanho. Ambos os sexos 

apresentam uma pequena mancha preta abaixo dos olhos, que faz lembrar um bigode. Nos 

machos o peso corporal é menor e, quando adulto, estes possuem dorso e supra-alares de cor 

castanho-avermelhada (com pequenos pontos escuros), rémiges castanho escuro e cabeça e cauda 

cinzentas, e nesta última, uma barra terminal larga e preta. As fêmeas, como os juvenis (antes da 

muda parcial do inverno), têm partes superiores castanho-avermelhadas e cauda com 

pronunciadas barras preto-acastanhadas (Martínez-Padilla, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3 – Cria (A) e adulto (B) de peneireiro-vulgar (fotografia A gentilmente cedida pelo Centro de 

Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa; fotografia B gentilmente cedida por Luís Sousa). 

 

Esta espécie distribui-se amplamente por grande parte da Europa, Ásia e África. No 

período de inverno pode alcançar a África tropical e Ásia meridional. A população mundial 

apresenta uma tendência de ligeiro decréscimo e está estimada em mais de 2,5 milhões de casais 

reprodutores. Segundo a Lista Vermelha da União Internacional da Conservação da Natureza 

(UICN) (2013) o peneireiro-vulgar está classificado como “Pouco Preocupante”. São 

reconhecidas onze subespécies diferentes, sendo o Falco tinnunculus tinnuculus 

A B
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aquela presente na Península Ibérica. Existem outras duas subespécies ibéricas, uma endémica 

das ilhas da Madeira e das Canárias, e outra que habita apenas as ilhas das Canárias (Del Hoyo et 

al. 2013). 

Em Espanha o peneireiro-vulgar é espécie residente que ocupa todo o território 

(Figura 1), embora as densidades populacionais sofram variações de umas regiões para outras. A 

sua presença é menor na Galiza e nas Astúrias. A população espanhola desta ave, seguindo a 

tendência da população mundial, está a sofrer um ligeiro declínio e estima-se em 15 000 o 

número de casais reprodutores. Segundo o Catálogo Nacional de Espécies Ameaçadas, de 

Espanha, esta espécie aparece classificada como “De interesse especial” (SEO/Birdlife, 2008). Já 

em Portugal este falcão é, igualmente, residente e encontra-se distribuído por todo o território 

(Figura 1). A sua população apresenta-se estável, com um estatuto de conservação definido pelo 

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) como “Pouco Preocupante” (BirdLife 

International, 2009).  

  

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa de distribuição do peneireiro-vulgar na Península Ibérica (adaptado de: SEO/Birdlife, 2008). 

 

O peneireiro-vulgar é considerado uma espécie diurna e generalista no que respeita ao 

habitat. Pode ser observada em áreas de estepe, zonas agrícolas, e bosques pouco densos, 

semidesertos e próximos de civilizações (Martínez-Padilla, 2012). Segundo Del Moral et al. 

(2002), durante o inverno o peneireiro-vulgar prefere ocupar áreas agrícolas de cultivo de cereais. 

A dieta do peneireiro-vulgar caracteriza-se por ser muito diversificada, nela se incluindo 

micromamíferos, insetos, larvas, aves de pequeno tamanho, lagartos, serpentes, rãs, peixes e 

inclusive caranguejos (Village, 1990). Os dados morfológicos e reprodutivos desta espécie 

aparecem descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1  – Dados morfológicos e reprodutivos do peneireiro-vulgar (adaptado de: SEO/Birdlife, 2008). 
 

 

 

Os princípais fatores de ameaça ao peneireiro-vulgar são a destruição e alteração do 

seu habitat, consequências das mudanças nos ecossistemas agrícolas tradicionais, o disparo ilegal, 

atropelamentos por automóveis e a eletrocussão por colisão com postes de condução elétrica 

(Martínez-Padilla, 2012). As medidas de conservação desta espécie passam pela sensibilização e 

educação ambiental do públíco em geral, nomeadamente agricultores, caçadores e gestores 

cinegéticos, e a preservação dos habitats.  

 

2.1.2. Biologia da coruja-do-mato (Strix aluco) 

A coruja-do-mato (Fotografia 4) é dos Strigiformes realtivamente mais abundantes da 

Europa (Gooders, 1982). É uma ave de médio porte, com cabeça grande, olhos escuros, disco 

facial bastante marcado e plumagem castanho-avermelhada ou castanho-acizentada, em tons de 

camuflado, idêntica em ambos os sexos (Fotografia 4) (Cramp, 1985). A sua coloração é 

independente da idade e sexo mas está relacionada com o clima, sendo que em regiões quentes há 

predomínio da variação castanho-avermelhada e em áreas frias e secas prevalecem os indivíduos 

com a tonalidade acinzentada (Galeotti e Cesaris, 1996). 

  

  

Dados reprodutivos 

Período 

de reprodução 

Final de março a 

inícios de abril 

Local de 

construção do ninho e 

número de ovos/postura 

Árvores, escarpas 

rochosas, edifícios, 

postes elétricos, 

 solo. 3–6 ovos 

Período de incubação 27–29 dias 

Dados morfológicos 

Altura 31–37 cm 

Envergadura 68–78 cm 

Peso médio 
Machos – 136–252g 

Fêmeas – 154–314g 
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Fotografia 4 – Cria (A) e adulto (B) de coruja-do-mato (fotografia B gentilmente cedida pelo Centro de 

Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa). 

 

Quanto à distribuição mundial, esta espécie ocupa a maior parte da Europa, 

excetuando a Irlanda, Islândia e o norte da Escandinávia; ocupa também as regiões menos áridas 

do norte de África, estendendo-se a oriente até à Ásia Menor, Irão e sul da Sibéria, com 

populações no sul da China e Coreia do Norte (SEO/Birdlife, 2008). A população mundial 

encontra-se estável, sendo estimada em 1 a 3 milhões de casais reprodutores. Segundo a Lista 

Vermelha da UICN (2012) a espécie está classificada como “Pouco Preocupante”. São 

reconhecidas 11 subespécies diferentes, sendo Strix aluco sylvatica a subespécie presente na 

Península Ibérica (Del Hoyo et al. 2013).  

Em Espanha, a coruja-do-mato é residente e encontra-se extensamente distribuída por 

todo o território (Figura 2), apesar das densidades serem muito variáveis. Estas aves tendem a ser 

maiores nas regiões setentrionais e áreas bem arborizadas, ao contrário dos habitats muito 

desflorestados e áridos onde a coruja-do-mato não está presente ou é muito rara. Nas ilhas 

Canárias e Baleares esta espécie encontra-se ausente. A população espanhola de corujas-do-mato 

encontra-se em expansão, existindo entre 380 000 e 810 000 casais reprodutores (SEO/Birdlife, 

2008). No território português a população encontra-se estável e é, igualmente, uma espécie 

residente, distribuindo-se de norte a sul (Figura 2), tendo a sul uma maior expressão em termos 

de número de aves (Equipa Atlas, 2008). Segundo o ICNF, a coruja-do-mato apresenta em 

Portugal um estatuto de conservação de “Pouco Preocupante”.  

João T. 2014 A B 
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Figura 2 – Mapa de distribuição da coruja-do-mato na Península Ibérica (adaptado de: SEO/Birdlife, 2008). 

 

A coruja-do-mato é uma espécie fundamentalmente florestal, mas possui uma grande 

capacidade de adaptação, que lhe permite estar presente numa grande variabilidade de ambientes 

(SEO/Birdlife, 2008). Estas aves preferem habitats com baixas a médias altitudes e com climas 

temperados, mas também podem ser encontradas em zonas mais frias e em altitudes superiores a 

1500 m (Cramp, 1985; Sunde et al. 2001).  

Esta coruja, tal como a maior parte das rapinas noturnas, apresenta uma atividade 

essencialmente noturna, caçando entre o ocaso e a aurora, e raras vezes de dia, normalmente a 

partir de um pouso mas também em voo (Cramp, 1985). No que respeita à dieta, é considerado 

um predador generalista, uma vez que se alimenta principalmente de micromamíferos, como o 

coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), anfíbios, répteis, escaravelhos e aves (Cramp 1985; 

Adánez, 2000). Os dados morfológicos e reprodutivos desta espécie aparecem descritos na 

Tabela 2.  

Os princípais fatores de ameaça desta espécie são o atropelamento, uma vez que são 

facilmente encadeados pela luz de faróis de veículos durante o período noturno, a fragmentação 

do habitat e a caça ilegal (Redpath, 1995). As medidas de conservação para a coruja-do-mato 

passam pela sensibilização e educação ambiental do públíco em geral e preservação dos habitats. 
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Tabela 2  – Dados morfológicos e reprodutivos da coruja-do-mato (adaptado de: SEO/Birdlife, 2008). 

 

 

 

2.2. Características hematológicas das aves 

A hematologia aviária teve o seu começo no início da década de 1960, através de 

pesquisas na indústria de carne (Campbell e Ellis, 2007). Nos últimos 15 anos foram obtidos 

avanços bastante consideráveis na hematologia das aves, no que respeita ao estabelecimento de 

diagnósticos diferenciais das mais variadas condições patológicas das aves (Samour, 2006).  

Os princípios básicos da hematologia em mamíferos domésticos podem também ser 

aplicados na hematologia das aves, havendo no entanto algumas diferenças e modificações (Clark 

et al. 2009). O volume total de sangue de uma ave é aproximadamente 10% do seu peso corporal  

(6-12 ml/100 g de peso corporal), mas podendo variar consoante a espécie (Campbell e Ellis, 

2007). Segundo Fromont (1993), esse volume total diminui de 12% para 6,5%, 

aproximadamente, com o aumento da idade e é mais elevado em machos do que fêmeas. Em 

termos celulares, o sangue das aves é formado por eritrócitos, leucócitos e trombócitos. Estes 

últimos têm papel semelhante ao das plaquetas, não existindo nos mamíferos. Nas aves, também 

em contraste com os mamíferos, estas linhas celulares mantém presente o núcleo, durante todo o 

seu ciclo de vida (Clark et al. 2009). Em comparação ainda com os mamíferos, as aves 

apresentam uma maior tolerância à perda de sangue (Fromont, 1993). Isso ficou provado por 

Dados morfológicos 

Altura 37–43 cm 

Envergadura 81–96 cm 

Peso médio 
Machos – 440g 

Fêmeas – 553g 

Dados reprodutivos 

Período 

de reprodução 

Dezembro/janeiro até 

meados de maio  

Local de 

construção do ninho e 

número de ovos/postura 

Buracos de árvores, 

cavidades, edifícios e 

ninhos abandonados de 

outras aves. 2–5 ovos 

Período de incubação 28–30 dias 
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Kovách et al. (1969), ao demonstrarem a ausência de mortalidade em várias espécies de aves 

domésticas às quais se extraiu até 35-50% do volume total de sangue. 

Apesar de já terem sido descritas as caracteristícas hematológicas de muitas espécies 

aviárias (domésticas e selvagens), a grande maioria das espécies ainda se encontra por estudar 

(Clark et al. 2009). As características morfológicas e de coloração das linhas celulares das aves 

estão apresentadas, de forma resumida, na Tabela 9 do Anexo 1.. 

 

2.3. Hemoparasitismo em aves  

Em 1885, V. Y. Danilewsky, professor da Universidade de Cracóvia, na Polónia, 

publicou um pequeno artigo “About Blood Parasites (Haematozoa)”, na revista Russian 

Medicine, no qual descrevia pela primeira vez os hemoparasitas aviários, descobertos em sangue 

periférico de aves pertencentes às famílias Aciipitridae, Laniidae e Corvidae (Valkiünas, 2005) 

Este trabalho iniciou uma nova fase no desenvolvimento da protozoologia (Bennet et al. 1993; 

Krone et al. 2001; Valkiünas, 2005). O grupo dos hemoparasitas é um dos mais estudados nas 

aves, talvez pela facilidade com que se pode obter sangue de aves vivas. No entanto, mesmo 

neste grupo, a diversidade de espécies tem, provavelmente, sido bastante subestimada (Bensch et 

al. 2007).  

As aves podem servir de hospedeiros a uma grande diversidade de espécies de 

hemoprotozoários e até mesmo de larvas de nematodes com transmissão por artrópodes 

hematófagos (Jones e Shellam, 1999) O hemoparasitismo nas espécies aviárias é causado 

maioritariamente por três géneros pertencentes à ordem dos hemosporídeos (filo Apicomplexa): 

Haemoproteus, Plasmodium e Leucocytozoon (Donovan et al. 2008). Pelo facto de incluir os 

agentes da malária (género Plasmodium), causadores de uma das doenças mais frequentes em 

seres humanos nos países de clima tropical, este grupo de protozoários é um dos mais bem 

estudados e conhecidos (Valkiünas, 2005). Embora mais raros e menos estudados, o género 

hemoflagelado Trypanosoma, os géneros Babesia, Hepatozoon e Atoxoplasma, e larvas de 

nematodes da família Filariidae, também podem parasitar as aves (Fromont, 1993; Jones e 

Shellam, 1999). O grupo dos hemosporídeos aviários (Haemoproteus, Plasmodium e 
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Leucocytozoon) constitui o maior grupo de hemoparasitas, tendo em conta o número de espécies  

que engloba (Atkinson e Van Riper, 1991; Martinsen et al. 2008). 

Até à data foram encontrados formas hemoparasitárias em cerca de 70% das espécies 

de aves examinadas (Atkinson e Van Riper, 1991; Krone et al. 2001). Como exemplo desta 

grande variedade de hospedeiros, temos as seguintes ordens descritas na bibliografia: 

Falconiformes (Samour e Peirce, 1996; Muñoz et al. 1999; Votýpka et al. 2002), Strigiformes 

(Galeotti e Sacchi, 2003; Tomé et al. 2005), Galliformes, Anseriformes (Shutler et al. 2010) 

Passeriformes (Valkiünas et al. 2004; Santiago-Alarcon et al. 2012), Columbiformes (Savage et 

al. 2009), Piciformes (Ishtiaq et al. 2007), Coraciiformes (Sehgal et al. 2004) e Ciconiiformes 

(Zabransky et al. 2008). 

Os géneros hemoparasitários apresentam vários graus de especificidade em relação ao 

hospedeiro que parasitam. A maioria das espécies de Haemoproteus e Leucocytozoon que infetam 

as aves possui especificidade no que respeita ao hospedeiro (LaPointe et al. 2012). No género 

Plasmodium, as espécies são capazes de infetar uma grande diversidade de hospedeiros (Peirce et 

al. 2004; Krizanauskiene et al. 2006; Beadell et al. 2009). 

Os hemosporídeos são um grupo de parasitas heteroxenos, ou seja, requer um 

hospedeiro vertebrado e um inseto hematófago para completar o seu ciclo de vida (Ferraguti et al. 

2013). No vetor completa-se a fase da gametogonia (sexuada) e desenvolve-se a da esporogonia 

ou merogonia (assexuada), enquanto que nas aves apenas se dá a fase da merogonia (assexuada) e 

inicia-se a da gametogonia (Atkinson et al. 2008). As espécies de vetores envolvidas neste 

fenómeno pertencem, principalmente, às famílias Simuliidae e Ceratopogonidae (Atkinson e Van 

Riper, 1991; Tarello, 2010), as quais não se distribuem de forma aleatória horizontal e 

verticalmente no espaço, sendo mais associadas a habitats húmidos e fechados, e frequentemente 

às copas das árvores (Galeotti e Sacchi, 2003).  

Martínez-de la Puente et al. (2011) afirmam que a co-evolução dos hemosporídeos e 

insetos vetores é bastante complexa e, por isso, os parasitas apresentam vários graus de 

especificidade quanto ao hospedeiro e uma baixa correspondência entre hospedeiros vertebrado e 

invertebrado (Gager et al. 2008; Njabo et al. 2011), sendo frequente a mudança de espécies 

hospedeiras, em função de determinados fatores (Martínez-de la Puente et al. 2011). Através das 

técnicas moleculares de deteção, que iniciaram a nova era do hemoparasitismo, investigou-se este 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ceratopogonidae
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fenómeno da especificidade para com o hospedeiro (Synek et al. 2013), mas os estudos têm 

incidido mais sobre os estádios dos parasitas nas aves do que nos vetores.  

Os hemoparasitas apresentam uma distribuição global, ocorrendo em particular nas 

regiões com clima temperado e tropical (Dorrestein, 2000). O alcance geográfico de cada espécie 

depende geralmente da distribuição espacial do seu vetor e de outros fatores ecológicos e 

comportamentias (Atkinson et al. 2008). Devido ao seu movimento de longo alcance, as aves 

migratórias possuem um importante papel na distribuição dos hemoparasitas e respetivas doenças 

(Jourdain et al. 2007), sendo a distribuição de muitas aves também influenciada pelas alterações 

climáticas. 

 

2.3.1. Família Haemoproteidae: Haemoproteus spp. 

Haemoproteus é um género de parasitas hemosporídeos aviários (Valkiūnas, 2005), 

que inclui um enorme número de espécies de protozoários intracelulares, encontrando-se 

distribuído por todo o mundo (Graczyk et al. 1994). Neste género foram já descritas mais de 130 

espécies morfologicamente diferentes, a partir de 72 famílias de aves (Peirce, 2004; Valkiünas, 

2005). Das espécies do género Haemoproteus descobertas, seis já foram descritas em aves 

pertencentes à ordem Falconiformes, enquanto quatro espécies foram detetadas em aves da ordem 

Strigiformes (Krone et al. 2008; Valkiünas, 2005). Algumas espécies identificadas em aves de 

rapina foram Haemoproteus brachiatus (Hille et al. 2007) e Haemoproteus tinnunculi no 

peneireiro-vulgar; Haemoproteus  janovyi e Haemoproteus elani no gavião-miúdo (Accipiter 

striatus) (Smith et al. 2004);  Haemoproteus syrnii e Haemoproteus noctuae em Strigiformes, 

como a coruja-pintada (Strix occidentalis) (Ishak et al. 2008), coruja-do-mato (S. aluco) (Krone 

et al. 2001; Karadjian et al. 2013) e no bufo-americano (Bubo virginianus) (Mutlow e Forbes, 

2000).  

As espécies do género Haemoproteus são agrupadas em dois subgéneros separados e 

que apresentam especificidade para diferentes vetores invertebrados. O subgénero 

Parahaemoproteus é transmitido por dípteros picadores da família Ceratopogonidae 

(maioritariamente Culicoides spp.) (Figura 3A), enquanto o subgénero Haemoproteus utiliza 

como vetores insetos da família Hippoboscidae (Figura 3B) (Valkiūnas, 2005). 
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Figura 3 – Culicoides nubeculosus (família Ceratopogonidae) (A), vetor das espécies do subgénero 

Parahaemoproteus; e Pseudolynchia canariensis (família Hippoboscidae) (B), vetor das espécies do subgénero 

Haemoproteus (adaptado de: Valkiunas, 2005). 

 

2.3.1.1. Ciclo de vida  

 

O ciclo de vida de Haemoproteus spp. envolve reprodução sexuada (gametogonia) e 

assexuada (esporogonia) no vetor e reprodução assexuada (merogonia) no sangue periférico do 

hospedeiro aviário (Atkinson et al. 2008).  

Este ciclo inicia-se quando um inseto hematófago ingere uma porção de sangue de 

um hospedeiro aviário e, durante a mesma, inocula na corrente sanguínea os esporozoítos (Figura 

4 – 1). Estes vão deslocar-se para os pulmões, rins, fígado ou baço (Figura 4 – 2) onde penetram 

as células endoteliais, células do sistema mononuclear fagocítico (SFM) e/ou dentro de eritrócitos 

circulantes. Aqui os esporozoítos desenvolvem-se em merontes (Figura 4 – 4), os quais passados 

17 dias atingem a maturidade e libertam os merozoítos após rutura (Figura 4 – 5), que invadem os 

eritrócitos (Figura 4 – 6). Alguns merozoítos podem migrar e penetrar nas células endoteliais dos 

capilares sanguíneos, nos miofibroblastos do músculo esquelético e no músculo cardíaco, onde 

dão origem aos mega-merontes (Figura 4 – 7). Nos eritrócitos, os merozoítos iniciam a 

gametogonia (Figura 4 – 8) que culmina com a formação dos gametócitos (Valkiünas, 2005) 

(Figura 4 – 9 e 10).  

O vetor prossegue o ciclo de Haemoproteus spp. ao ingerir o sangue, de um 

hospedeiro infetado, que contenha estádios sexuados maduros do parasita, ou seja, 

macrogametócitos (femininos) e microgametócitos (masculinos) (Atkinson et al. 2008) (Figura 4 

– 11). Já no intestino médio do vetor completa-se a gametogonia, com a gametogénese e 

fertilização, produzindo-se um zigoto movél designado de oocineto. Este penetra a parede do 

B A 
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intestino e migra através da camada epitelial, tornando-se um oocisto esférico sob a lâmina basal 

(Valkiünas, 2005; Atkinson et al. 2008). Após alguns dias, o oocisto rutura-se e liberta no 

hemocelo os esporozoítos, que vão invadir as glândulas salivares do vetor. Ao ficarem aí 

armazenados, podem ser inoculados na ave durante a próxima ingestão de sangue do inseto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Ciclo de vida das espécies do género Haemoproteus (adaptado de: Gardiner et al. 1988). 

 

2.3.1.2. Patogenia e lesões 

 

No passado recente, as alterações patológicas e os efeitos patogénicos têm vindo a ser 

cada vez mais reportados nas aves selvagens, em associação com as infeções por espécies de 

Haemoproteus (Garvin et al. 2003, Peirce et al. 2004). Apesar disto, os efeitos deteriorativos 

deste género, nas aves, estão mais bem documentados em espécies de cativeiro (Atkinson et al. 

1988; Nakamura et al. 1997). Os sinais clínicos desta infeção não são evidentes quando a carga 

parasitária é baixa, mas podem sê-lo durante a fase aguda, quando a parasitemia nos eritrócitos e 

o número de merontes nos tecidos são elevados (Campbell e Ellis, 2007; Atkinson et al. 2008). 

Quando o vetor inocula os esporozoítos no hospedeiro aviário, estes vão penetrar e 

provocar alterações graves em células do endotélio vascular, macrófagos, histiócitos, hepatócitos, 

células epiteliais do túbulo renal e miócitos (Earlé et al. 1993; LaPointe et al. 2012). Esta 
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parasitemia pode ainda originar alterações patológicas no fígado (hepatomegalia), rins, baço 

(esplenomegalia), pulmões (pneumonias interstíciais) (Garvin et al. 2003). A parasitemia de 

Haemoproteus spp. atinge o seu pico máximo na circulação sanguínea 21 dias após o início da 

infeção, sofrendo em seguida, uma rápida diminuição em sete dias, para níveis de carga 

parasitária baixos. Um segundo pico de menor carga parasitária pode ocorrer aos 35 dias pós-

infeção (Atkinson et al. 2008). 

  

2.3.1.3. Sinais clínicos 

 

A virulência das espécies pertencentes ao género Haemoproteus é, geralmente, baixa, 

sendo rara a manifestação de sinais clínicos por parte das aves com baixa carga parasitária. 

Alguns estudos referem a existência de sinais evidentes da infeção em pombos, codornizes-

californianas (Callipepla californica) (Cardona et al. 2002), aves de rapina, aves durante a época 

reprodutiva, aves com doenças imunodepressoras e aves com elevada carga de Haemoproteus 

spp. (Tarello, 2007). Os sinais clínicos relativamente mais frequentes nesta infeção são anorexia, 

anemia hemolítica, depressão (Campbell e Ellis, 2007), perda de peso, fraqueza, diminuição da 

taxa de crescimento (Cardona et al. 2002; Atkinson, 2008) e sinais neurológicos (Atkinson, 

2008). Estudos recentes têm relatado a morte de aves de cativeiro, por parasitismo de algumas 

espécies de Haemoproteus. (Ferrell et al. 2007; Donovan et al. 2008; Olias et al. 2011) 

 Nas aves de rapina, nomeadamente na ordem Strigiformes, um estudo refere a existência 

de anemia regenerativa grave, com policromasia marcada, em bufo-das-neves (Bubo scandiacus), 

infetado com H. noctuae (Evans e Otter, 1998) e em S. aluco e B. virginianus, infetados com H. 

syrnii (Mutlow e Forbes, 1999). Existem ainda algumas espécies de Haemoproteus que podem 

apresentar um elevada virulência e causar miosite grave, embora os casos bem documentados 

sejam raros (Atkinson et al. 2008). Esta miosite caracteriza-se pela presença de pequenas 

manchas esbranquiçadas ou escuras e hemorrágicas nos músculos esqueléticos e cardíaco 

(Cardona et al. 2002; Garvin et al. 2003; Atkinson et al. 2008). Mais raramente, as aves infetadas 

são encontradas mortas sem qualquer tipo de sinais ou lesões indicativos da parasitemia (Cannell 

et al. 2013).  
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2.3.1.4. Diagnóstico 
 

O diagnóstico de parasitismo por Haemoproteus spp. é possível através da 

observação de esfregaços sanguíneos, pela deteção dos gametócitos intra-eritrocitários 

(Fotografia 5) e pela ausência de merontes intra-eritrocitários (presentes no parasitismo por 

Plasmodium spp.) (Campbell e Ellis, 2007; Clark et al. 2009). Os gametócitos deste hemoparasita 

possuem pigmentos granulares e refráteis, de cor dourada a acastanhada ou preta, que 

correspondem à deposição de hemoglobina (Campbell e Ellis, 2007). Existem cinco formas 

morfológicas de gametócitos, nomeadamente, microhalteridial (mais frequente), circumnuclear, 

rabdossomal, halteridial e discossomal (Peirce, 2000; Clark et al. 2009). Quanto mais maduro se 

encontrar o gametócito maior será o volume citoplasmático do eritrócito ocupado por este e 

menor será o deslocamento do núcleo do eritrócito. Os eritrócitos parasitados tendem a possuir 

maiores dimensões do que os eritrócitos normais (Campbell e Ellis, 2007).  

 

 

 

 

Fotografia 5 – Gametócito de Haemoproteus spp. em Falco tinnunculus (A) e Strix aluco (B) (Diff–Quick, x1000). 

 

 

2.3.2. Família Plasmodidae: Plasmodium spp. 

As espécies do género Plasmodium são responsáveis pela malária aviária (Campbell e 

Ellis, 2007). Esta doença das aves teve uma enorme importância como modelo para a malária 

humana, que ocorre sobretudo nos países tropicais (Atkinson et al. 2008). Na atualidade, a 

malária aviária é frequentemente usada como modelo para investigar as interações hospedeiro-

parasita, processos coevolucionários e o papel dos parasitas na história da vida evolutiva do 

hospedeiro (LaPointe et al. 2012). A malária aviária é causada por um conjunto constituído por 

mais de 40 espécies de Plasmodium distribuídas mundialmente (Atkinson et al. 2008) e, ao 
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contrário das restantes espécies de hemoparasitas, cada uma destas espécies possui um maior 

espetro de hospedeiros, podendo ocorrer em diversas famílias de aves (Krizanauskiene et al. 

2006). 

Nas aves de rapina foram descritas várias espécies de Plasmodium, das quais cinco 

em Falconiformes e as outras cinco em Strigiformes (Krone et al. 2008). Como exemplos de 

espécies descritas na literatura científica temos Plasmodium subpraecox em bufo-pequeno (Asio 

otus) (Tavernier et al. 2005), Plasmodium polare em águia-calva (Haliaeetus leucocephalus) 

(Greiner et al. 1981) e Plasmodium circumflexum em gavião-shikra (Accipiter badius) (Salakij et 

al. 2012). 

São os mosquitos sugadores de sangue, principalmente dos géneros Culex (Figura 5), 

Aedes, Culiseta e Anopheles, que realizam a transmissão da malária aviária. Apenas as fêmeas 

destes dípteros se alimentam de sangue, pelo que são as únicas a participar na dispersão da 

infeção (Campbell e Ellis, 2007; Valkiunas, 2007). 

  

 

 

 

Figura 5 – Culex pipiens, um dos vetores da malária aviária (adaptado de: Valkiünas, 2005)  

 

2.3.2.1. Ciclo de vida 

 

As espécies do género Plasmodium partilham características morfológicas e de 

desenvolvimento com os géneros Haemoproteus e Leucocytozoon. No entanto, o seu ciclo de 

vida distingue-se pela presença de merogonia nos eritrócitos circulantes (Peirce, 2000; Campbell 

e Ellis, 2007; Atkinson et al. 2008).  

O ciclo de vida inicia-se quando os esporozoítos infetantes são inoculados num 

hospedeiro aviário suscetível, por um mosquito vetor (Campbell e Ellis, 2007) (Figura 6 – 1). Os 

esporozoítos inoculados vão originar a primeira geração de merontes exoeritrocitários, os 
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criptozoítos (Figura 6 – 2 e 3), que se desenvolvem principalmente nas células reticulares de 

vários orgãos e tecidos, incluíndo a pele (fibroblastos e macrófagos) (Valkiunas, 2005). Após um 

tempo de maturação (variável em cada espécie), os criptozoítos libertam os merozoítos que vão 

invadir as células do SFM, no cérebro, baço, rins, pulmões e fígado (Figura 6 – 4), e iniciam a 

segunda merogonia (metacriptozoítos) (Figura 6 – 5 e 6), havendo depois uma terceira (Campbell 

e Ellis, 2007). Os metacriptozoítos possuem um elevado número de merozoítos que são capazes 

de invadir os eritrócitos (Figura 6 – 7 e 15) ou reinvadir as células endoteliais para originarem 

gerações adicionais – metacriptozoítos e fanerozoítos (Figura 6 – 12 – 14) (Valkiunas, 2005). Os 

merozoítos após penetrarem nos eritrócitos podem iniciar uma nova merogonia (Figura 6 – 9 –

11) ou prosseguir com o ciclo e começar a gametogonia, que culmina com a formação dos 

gametócitos (Figura 6 – 8 e 16).  

Tanto os merontes como os gametócitos existentes nos eritrócitos são infetantes para 

o vetor (Campbell e Ellis, 2007). Após a ingestão de sangue por parte de insetos vetores (Figura 6 

– 17), os gametócitos tornam-se arredondados no seu intestino e abandonam os eritrócitos. 

Depois ocorre a formação dos gâmetas (Figura 6 – 18), a fertilização e o desenvolvimento do 

oocineto móvel. Esta fase do ciclo de vida acontece de modo semelhante para os géneros 

Haemoproteus e Leucocytozoon (Valkiunas, 2005).  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ciclo de vida das espécies do género Plasmodium (adaptado de: Valkiünas, 2005).  
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2.3.2.2. Patogenia e lesões 

 

O género Plasmodium pode ocorrer em várias espécies e famílias de aves, embora 

parasite principalmente os Passeriformes (Valkiunas, 2005). Ainda permanece desconhecida a 

existência de patogenia em relação a grande parte das espécies de Plasmodium, apesar de serem 

conhecidos efeitos negativos na condição do hospedeiro e, até provocarem o declínio e extinção 

de populações (LaPointe et al. 2012). Van Riper et al. (1986) assim como outros autores mais 

recentemente (Foster et al. 2007; Atkinson et al. 2009),  relataram o desaparecimento de metade 

das espécies selvagens de aves do Havai como resultado da introdução de espécies aviárias 

parasitadas com Plasmodium relictum e com o seu vetor - Culex quinquefasciatus. 

As aves de rapina também apresentam uma elevada suscetibilidade à malária aviária 

(Campbell e Ellis, 2007; Atkinson et al. 2008). Apesar disto, muitas aves embora infetadas 

podem não ficar doentes e é mesmo frequente não manifestarem qualquer tipo de sinais clínicos 

(Jenning, 1996). Bennett et al. (1993) encontraram apenas 4% de manifestações clínicas em aves 

infetadas com Plasmodium spp., tendo a maioria dos casos da afeção ocorrido em aves 

domésticas ou de zoos. Podem ainda surgir casos de doença em espécies que sejam deslocadas de 

um local onde não exista o parasita e o vetor para um local onde existam (Remple, 2004). 

A exposição a um maior número de esporozoítos infetantes desencadeia uma 

parasitemia mais elevada, tendo como consequência a manifestação de sinais clínicos e lesões 

microscópicas mais graves e uma maior mortalidade (Atkinson et al. 2008). Nas aves com 

hemólise pode ocorrer uma hemosiderose pronunciada no baço e fígado (LaPointe et al. 2012). À 

necrópsia observa-se com frequência hepatomegalia e esplenomegalia (Campbell e Ellis, 2007; 

Atkinson et al. 2008). 

Nas aves infetadas desenvolve-se uma fase aguda quando a parasitemia aumenta 

repentinamente, atingindo-se um pico que corresponde ao período de crise (6–12 dias após a 

inoculação do parasita). Esta fase depende da espécie de Plasmodium infetante, da carga 

parasitária, da espécie de hospedeiro vertebrado e de outros fatores (Valkiunas, 2005). Após esta 

fase, a intensidade da parasitemia parece ser influenciada pela imunidade do hospedeiro, 

fotoperíodo sazonal e hormonas associadas à reprodução (Atkinson et al. 2008). Nas aves que 

sobrevivem à infeção, a fase aguda é seguida de um declínio na intensidade da parasitemia, até se   
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atingir níveis baixos (fase crónica), que podem persistir durante a vida do animal e originar 

reativações da infeção no futuro (LaPointe et al. 2012). 

   

2.3.2.3. Sinais clínicos 

 

As infeções por P. relictum (canários e pinguins), Plasmodium gallinaceum e 

Plasmodium juxtanucleare (galinhas de produção), Plasmodium elongatum (pinguins) e 

Plasmodium durae (perus domésticos) podem apresentar uma elevada virulência durante a fase 

aguda nos respetivos hospedeiros (Atkinson et al. 2008). Na fase crónica da infeção as alterações 

hematológicas são menos evidentes (Ricklefs e Sheldon, 2007).  

As manifestações clínicas associados à malária aviária incluem anemia, anorexia, 

depressão, leucocitose, linfocitose, hemoglobinúria, morte aguda (Campbell e Ellis, 2007), perda 

de qualidade das penas e menor sucesso reprodutivo (LaPointe et al. 2012). O bloqueio dos 

capilares cerebrais, por parte dos merontes exoeritrocitários, pode levar à necrose dos tecidos 

adjacentes, originando sinais clínicos de paralisia cerebral (Valkiünas, 2005). A espécie P. 

relictum foi associada a anemias hemolíticas fatais em muitas espécies aviárias, em especial aves 

de rapina (Joseph, 1999). 

 

2.3.2.4. Diagnóstico 

 

A deteção de formas parasitárias do genéro Plasmodium é baseada na observação dos 

gametócitos (Fotografia 6A) e trofozoítos (Fotografia 6B) no interior dos eritrócitos, os quais 

apresentam pigmentos granulares refráteis (Dorrestein, 2000; Campbell e Ellis, 2007). 

Contrariamente ao género Haemoproteus, as espécies de Plasmodium possuem merogonia no 

sangue periférico, os seus diferentes estádios parasitários (gametócitos, merontes e trofozoítos) 

podem também ser encontrados em leucócitos e trombócitos, e os gametócitos podem causar 

deslocamento do núcleo da célula hospedeira (Campbell e Ellis, 2007).  

A morfologia dos gametócitos e merontes varia consoante a espécie de Plasmodium. 

Em termos gerais, os gametócitos são irregularmente arredondados, alongados, em forma de “U” 

ou “V”, com um núcleo central e um citoplasma moderadamente basofílico, que contém 

numerosos grânulos de cor castanho-preta. Os merontes, aparecem como inclusões de redondas a
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ovais, com merozoítos no interior e cuja localização é lateral ou polar ao núcleo do eritrócito 

(Clark et al. 2009). Já os trofozoítos aparecem como formas pequenas, redondas a ovais, 

amebóides, com aspeto em anel de sinete, sendo visível no seu interior um grande vacúolo que 

empurra o próprio núcleo para um extremo. A especiação de Plasmodium está dependente da 

localização e morfologia dos merontes, do número de merozoítos que estes possuem e das 

características dos gametócitos (Campbell e Ellis, 2007).  

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6 – Gametócitos (A) (adaptado de: Campbell e Ellis, 2007) e um trofozoíto (B) de Plasmodium spp., no 

interior de eritrócitos, em Strix aluco (Diff–Quick, x1000).  

 

2.3.3. Família Leucocytozidae: Leucocytozoon spp. 

Os parasitas do género Leucocytozoon são frequentemente encontrados no sangue de 

uma grande variedade de espécies de aves selvagens (Campbell e Ellis, 2007), incluindo várias 

espécies de aves de rapina (Forrester e Greiner, 2008). Este género hemoparasitário apresenta-se 

distribuído por todo o globo, excetuando a Antártida (Valkiünas, 2005). O termo Leucocytozoon 

deriva do facto de este parasita utilizar os leucócitos como células hospedeiras (Campbell e Ellis, 

2007). Este género inclui cerca de 60 espécies (Bennet et al. 1994a), sendo todas elas específicas 

de determinadas famílias de hospedeiro (Peirce, 2000).  

Nas aves de rapina as espécies encontradas até ao momento foram Leucocytozoon 

toddi em Falconiformes (Remple, 2004; Sehgal et al. 2006 ) e Leucocytozoon ziemanni em 

Strigiformes (Remple, 2004; Leppert et al. 2008). A espécie L. toddi já foi detetada em 38 

espécies de Falconiformes, maioritariamente nos continentes africano e europeu, e também na 

América do Norte. Esta espécie foi identificada no gavião-europeu (Accipiter nisus), no Reino 

Unido, a qual apresenta uma transmissão vertical entre gerações (Ashford et al. 1991). Esta 
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espécie foi ainda encontrada no peneireiro-vulgar, açor, e milhafre-preto (Milvus milvus) (Krone 

et al. 2001). A espécie L. ziemanni aparece descrita em várias espécies de Strigiformes, como a 

coruja-do-mato, bufo-pequeno, mocho-pigmeu (Glaucidium passerinum) (Krone et al. 2001), 

mocho-galego e bufo-real (Muñoz et al. 1999).  

Os insetos vetores do género Leucocytozoon são dípteros pertencentes à família 

Simuliidae (Figura 7) (Valkiünas, 2005; Synek et al. 2013), excetuando a espécie Leucocytozoon 

caulleryi que utiliza os dípteros da família Ceratopogonidae como vetor (Valkiünas, 2005; 

Forrester e Greiner, 2008). 

 

 

 

 

Figura 7 – Díptero pertencente à família Simuliidae, vetor das espécies do género Leucocytozoon (adaptado de: 

Valkiünas, 2005). 

 

2.3.3.1. Ciclo de vida 

 

As espécies do género Leucocytozoon apresentam um ciclo de vida semelhante às do 

género Haemoproteus. Durante a ingestão de sangue (Figura 8 – 1), o inseto vetor injeta os 

esporozoítos na corrente sanguínea (Figura 8 – 2), que de seguida penetram nas células de vários 

tecidos tal como as do coração, rins, fígados, macrófagos e outras células do SFM, incluindo as 

células endoteliais dos capilares sanguíneos (Campbell e Ellis, 2007). Nestas células 

(principalmente nos hepatócitos) ocorre a merogonia exoeritrocitária, convertendo-se os 

esporozoítos em merontes de primeira-geração (Figura 8 – 3). Passados 4-5 dias os merontes 

libertam os merozoítos para a circulação sanguínea (Figura 8 – 4), os quais podem invadir os 

eritrócitos, eritroblastos e leucócitos mononucleares (Figura 8 – 5) e desenvolver os gametócitos 

com forma arredondada (Valkiünas, 2005; Atkinson et al. 2008) (Figura 8 – 6). As espécies de 
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Leucocytozoon que apenas possuem uma merogonia primária e não produzem mega-merontes são 

geralmente consideradas não-patogénicas (Forrester e Greiner, 2008).  

Existem ainda merozoítos que, através da corrente sanguínea, invadem outros orgãos 

(baço, linfonodos, fígado, cérebro) (Figura 8 – 7) e acabam por ser fagocítados pelos macrófagos, 

formando mega-merontes (Figura 8 – 8) – espécies de Leucocytozoon patogénicas (Forrester e 

Greiner, 2008). Estes mega-merontes, após processo de maturação, libertam milhares de 

merozoítos, que vão penetrar em linfócitos e outros leucócitos (Figura 8 – 9) e desenvolver os 

gametócitos com forma fusiforme ou alongada (Atkinson et al. 2008) (Figura 8 – 10). Os 

gametócitos serão depois ingeridos pelo vetor (Figura 8 – 11), no qual, tal como no ciclo de 

Haemoproteus spp., dão origem aos esporozoítos que se depositam nas glândulas salivares e 

podem ser transmitidos a outras aves (Valkiünas, 2005). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 8 – Ciclo de vida das espécies do género Leucocytozoon (adaptado de: Gardiner et al. 1988). 

  

2.3.3.2. Patogenia e lesões 
 

Apesar de existir um grande número de espécies de Leucocytozoon capazes de 

parasitar as aves, apenas algumas delas se conhecem como sendo patogénicas para os 
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hospedeiros (Atkinson et al. 2008). Como já foi referido anteriormente, a patogenicidade e a 

virulência deste género está dependente do desenvolvimento de mega-merontes (Valkiünas, 

2005). Este hemoparasita pode ainda provocar doença quando escolhe novas espécies para se 

hospedar (Forrester e Greiner, 2008). Os grupos aviários que apresentam uma maior 

suscetibilidade para este género são Anseriformes, Columbiformes, Galliformes e aves de rapina 

(Valkiünas, 2005; Forrester e Greiner, 2008). As infeções por Leucocytozoon spp. são na sua 

maioria sub-clínicas, podendo, no entanto, ocorrer infeções fatais em aves jovens (Joseph, 1999; 

Stuht et al. 1999). 

Apenas três espécies do género Leucocytozoon foram reportadas como sendo 

patogénicas para as aves selvagens, Leucocytozoon simondi (Anseriformes), Leucocytozoon 

marchouxi (Columbiformes) e L. toddi (Falconiformes) (Forrester e Greiner, 2008). Existem 

algumas evidências que L. ziemanni pode ser patogénico em Strigiformes (Korpimäki et al. 1993; 

Hunter et al. 1997), no entanto ainda faltam dados e estudos que o comprovem. 

Os gametócitos que penetram nos eritrócitos, podem afetar a sua capacidade de 

transporte de oxigénio ou originar a rutura dos mesmos, originando um processo de anemia 

hemolítica. Admite-se que a anemia provocada por este hemoparasita resulta maioritariamente da 

libertação de um fator anti-eritrocitário por parte dos merontes ou pelas suas células hospedeiras, 

tendo este mecanismo maior importância que a destruição dos eritrócitos pelos gametócitos 

(Atkinson et al. 2008). 

As lesões provocadas pela leucocitozoonose estão relacionadas, em grande parte, com 

a presença dos mega-merontes nos mais variados orgãos e tecidos. Estes podem parasitar as 

células endoteliais vasculares, comprometendo assim a circulação sanguínea nos capilares e 

consequentemente a integridade dos orgãos associados. Como exemplo temos as arteriopatias 

proliferativas do tronco cerebral, nervo ótico e pécten, descritas por Raidal e Jaensch (2000), que 

resultam do bloqueio dos capilares cerebrais e foram descritas no falcão-americano (Falco 

cenchroides) e falcão-peregrino. Pode ainda existir esplenomegalia (Simpson, 1991), edema 

pulmonar (Raidal e Jaensch, 2000), necrose hepática, renal e esplénica, palidez dos tecidos, e 

hemorragia no miocárdio, podendo todas estas lesões serem dados da necrópsia (Atkinson et al. 

2008). 

A leucocitozoonose apresenta sazonalidade nas espécies aviárias selvagens, com 

maiores parasitemias a ocorrerem na primavera, período em que as aves apresentam maior 
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imunodepressão (período de reprodução) (Ozmen et al. 2005). Passado este período, as 

parasitemias tendem a decrescer até níveis baixos, nos quais são mantidas. No entanto, podem ser 

observadas reativações da infeção em determinadas aves parasitadas (Valkiünas, 2005).  

  

2.3.3.3. Sinais clínicos 

 

Os sinais clínicos associados à presença de Leucocytozoon spp. são geralmente 

inespecíficos (Forrester e Greiner, 2008) e variam com a idade e condição do hospedeiro aviário. 

Anemia hemolítica, anorexia e depressão constituem as manifestações clínicas mais frequentes na 

leucocitozoonose (Campbell e Ellis, 2007). Outras situações patológicas desta parasitose incluem 

leucocitose, esplenomegalia, hepatomegalia com necrose hepática (Joseph, 1999) e consequente 

elevação dos níveis séricos da aspartato–aminotransferase e alanina–aminotransferase (Campbell 

e Ellis, 2007). 

As aves de rapina infetadas com L. toddi podem apresentar alterações na forma de 

voo, diminuição da velocidade de voo, perda de coordenação, depressão, cegueira, vocalizações 

espontâneas erráticas, anorexia, perda de peso, vómito, fraqueza e dificuldades respiratórias 

(Raidal e Jaensch, 2000; Tarello, 2006).  

 

2.3.3.4. Diagnóstico 

 

A identificação deste género hemoparasitário faz-se pela observação de 

macrogametócitos e microgametócitos nos esfregaços sanguíneos. Os macrogametócitos 

apresentam maiores dimensões, uma coloração azul–escura, núcleo condensado e citoplasma 

vacuolizado, enquanto os microgametócitos são mais pequenos e possuem uma coloração azul– 

pálido e núcleo rosa-pálido difuso (Campbell e Ellis, 2007; Clark et al. 2009). 

O desenvolvimento dos gametócitos acaba por distorcer as células hospedeiras 

(eritrócitos e leucócitos), o que torna impossível a sua identificação (Campbell e Ellis, 2007). 

Como já foi referido anteriormente, os gametócitos podem apresentar duas formas morfológicas 

distintas: fusiforme (Fotografia 7A) e redonda (Fotografia 7B). Algumas espécies de 

Leucocytozoon apenas apresentam uma das formas, ao passo que noutras ambas se podem 

desenvolver (Samour, 2000). 
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Fotografia 7 – Macrogametócitos fusiforme (A) e redondo (B) de Leucocytozoon spp. em Strix aluco (Diff–Quick, 

x1000). 

 

2.3.4. Família Trypanosomatidae: Trypanosoma spp. 

Os flagelados do género Trypanosoma são parasitas que apresentam uma ampla 

distribuição geográfica e ampla gama de hospedeiros (Sehgal et al. 2001; Valkiünas et al. 2004b). 

A partir de 1885, quando Danilewsky descreveu pela primeira vez um organismo flagelado no 

sangue de S. aluco e o designou de Trypanosoma avium, centenas de espécies aviárias têm sido 

reportadas como hospedeiras do género Trypanosoma (Votýpka et al. 2002).  

Encontram-se documentadas cerca de 100 espécies de tripanossomas aviários, tendo 

sido a maioria delas baseada no paradigma “um hospedeiro – uma espécie”, o qual defende a 

aceitação de uma nova espécie de flagelado por cada “novo” hospedeiro aviário (Valkiünas et al. 

2011). No entanto, a validade de muitas destas espécies tem sido questionada e Votýpka et al. 

(2004) refutaram a hipótese da especificidade deste género, ao encontrar pelo menos duas 

espécies de Trypanosoma em gralha-calva (Corvus frugilegus). Algumas das 100 “espécies” 

deste hemoparasita são frequentemente incluídas no complexo Trypanosoma avium (Bennet et al. 

1994b; Sehgal et al. 2001; Votýpka et al. 2002). Reforçando a discrepância que existe entre o 

número de espécies descritas e o número das espécies bem caracterizadas, apenas sete espécies 

do género Trypanosoma têm o seu código genético descrito (Zídková et al. 2012).  

Nas aves de rapina foram identificadas as seguintes espécies de tripanossomas: 

Trypanosoma corvi em águia-de-asa-redonda, Trypanosoma benneti em peneireiro-vulgar e 

espécies do complexo T. avium em águia-pomarina (Aquila pomarina), gavião-europeu e 

peneireiro-vulgar (Zídková et al. 2012). 
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As espécies do género Trypanosoma são transmitidas por insetos picadores, entre os 

quais se encontram as espécies de símulideos, hipoboscídeos, culicídeos e ácaros (Campbell e 

Ellis, 2007). Votýpka et al. (2012), referem Eusimulium securiforme, um simulídeo ornitofílico, 

como sendo o vetor mais provável da tripanossomose em aves de rapina.  

 

2.3.4.1. Ciclo de vida 

 

Existe pouca informação sobre o mecanismo de transmissão dos tripanossomas 

aviários, pelo que o ciclo de vida será descrito de uma forma breve, tendo como base as espécies 

que parasitam os mamíferos. Durante a ingestão de sangue, o vetor inocula os tripomastigotas 

metacíclicos na pele do hospedeiro, onde se desenvolvem em tripomastigotas estreitos e 

compridos e que se multiplicam. Estas formas podem invadir o sistema linfático, o coração e 

outros orgãos e, em estádios mais avançados, o sistema nervoso central. Nestes tecidos os 

tripomastigotas penetram em células do SFM e miocardiócitos, onde se formam as formas 

amastigotas que rapidamente se reproduzem. Antes de ocorrer a rutura das células hospedeiras, as 

amastigotas retornam a tripomastigotas, que depois regressam à corrente sanguínea. No momento 

em que se alimenta de sangue, o vetor ingere as tripomastigotas, que no intestino médio se 

desenvolvem e se multiplicam. Em 2-3 semanas estas formas deslocam-se para as glândulas 

salivares do vetor, onde originam as epimastigotas, que se multiplicam e acabam por formar as 

tripomastigotas metacíclicas (formas infetantes) (Esch e Petersen, 2013). 

 

2.3.4.2. Patogenia, lesões e sinais clínicos 

 

As classes de aves mais suscetíveis à tripanossomose são Passeriformes, Galliformes, 

Anseriformes e Columbiformes (Campbell e Ellis, 2007). As espécies aviárias do género 

Trypanosoma apresentam geralmente uma elevada prevalência mas baixa parasitemia, e a falta de 

sinais clínicos evidentes nos hospedeiros indica que na sua maioria possuem uma virulência 

baixa ou mesmo não apresentam patogenicidade (Atkinson e Riper, 1991; Svobodová e Votypka, 

1998). Contudo já foram reportados casos em que houve um impacto negativo do hemoparasita 

em aves selvagens, incluindo morbilidade e mortalidade (Votypka et al. 2002; Tarello, 2005). A 
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tripanossomose é frequentemente observada em infeções mistas com outros géneros 

hemoparasitários (Samour, 2000). 

Tarello (2005) reportou alguns sinais clínicos em 12 indivíduos falconiformes de 

cativeiro parasitados por T. avium. Os mais frequentes foram: incapacidade de voar alto, perda de 

apetite, letargia, perda de peso, fraqueza, dispneia e penas em mau estado de higiene. Olhando 

para a literatura científica conclui-se que existe falta de informação no que respeita à patogenia, 

lesões e sinais clínicos resultantes deste parasitismo, sendo por isso necessário a realização de 

mais estudos no sentido de avaliar qual será o impacto da tripanossomose nos hospedeiros 

aviários selvagens. 

 

2.3.4.3. Diagnóstico 
 

A deteção das espécies de Trypanosoma  no esfregaço sanguíneo é relativamente 

fácil, devido ao tamanho e morfologia distintas dos outros géneros de hemoparasitas (Clark et al. 

2009).  No esfregaço sanguíneo apenas são visíveis os tripomastigotas, que são parasitas extra-

celulares (Fotografia 8). 

Estes flagelados apresentam  uma membrana ondulante (Fotografia 8 – 1) que se 

estende ao longo de parte da extensão do organismo, um cinetoplasto (Fotografia 8 – 2), de cor 

azul-escura, localizado na região posterior do organismo, e um núcleo redondo (Fotografia 8 – 3) 

basofílico a anfofílico, localizado na zona central. O citoplasma apresenta uma cor tipicamente 

azulada. As dimensões relativas e a morfologia deste hemoparasita variam com a espécie em 

causa e com o estádio de desenvolvimento do mesmo (Clark et al. 2009).   

 

  

 

  

Fotografia 8 – Tripomastigotas de Trypanosoma spp. em Strix aluco (Diff–Quick, x1000). 
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2.3.5. Outros géneros hemoparasitários das aves 

                         

Existem outros géneros hemoparasitários que, apesar de menos frequentes, podem ser 

encontrados no sangue periférico de muitas espécies de aves, incluindo as duas espécies de rapina 

abordadas no presente trabalho. Pelo facto de não terem sido detetados na componente 

experimental, os outros géneros de hemoparasitas apenas serão abordados de uma forma 

resumida, na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Outros géneros hemoparasitários e suas descrições, que podem ser encontrados em aves. 

Género/Famíl

ia 
Descrição 

Transmissão 

e vetores 

Patogenia, lesões 

e sinais clínicos 
Diagnóstico 

Babesia 

Descritas 12 espécies 

capazes de infetar 

aves, que apresentam 

especificidade quanto 

ao hospedeiro, até ao 

nível da família 

(Peirce et al. 2003). 

 

Espécies reportadas 

em aves de rapina: 

Babesia shortti 

(Falconiformes) 

(Samour e Peirce, 

1996; Muñoz et al. 

1999) e 

Babesia moshkovkii 

(Accipitridae) (Merino 

et al. 2002; Tarello, 

2005b). 

Desconhecido, 

embora haja 

autores que 

assumam que 

sejam os 

ixodídeos e/ou 

ácaros 

argasídeos 

(Samour e 

Peirce, 1996; 

Peirce et al. 

2003). 

A sua prevalência 

em aves é 

provavelmente 

maior do que 

sugerem os 

registos (Peirce, 

2003).  

 

B. shortti é 

considerada 

patogénica em 

Falconiformes 

(Samour e Peirce, 

1996). 

 

Há destruição dos 

eritrócitos 

(anemia), icterícia 

e morte (Peirce et 

al. 2003). 

 

Parasitas intra-

eritrocitários, com 

forma clássica de 

“anel”. Podem ainda 

existir formas ovóides, 

alongadas e 

piriformes. Possui 

massa de cromatina 

escura e excêntrica e 

uma membrana fina 

limitante, que envolve 

o citoplasma 

basofílico pálido do 

parasita (Clark et al. 

2009). 

Hepatozoon 

Descritas 15 espécies 

que parasitam as aves ( 

Bennett et al. 1993;  

Peirce et al. 2003). 

 

Foi usado nesta 

espécie o paradigma 

“um hospedeiro-uma 

espécie”, no entanto a 

sua especificidade 

ainda não foi provada 

Transmissão 

efetuada por 

carraças, 

moscas, 

mosquitos e 

flebótomos. A 

infeção ocorre 

pela ingestão 

dos 

ectoparasitas 

(Fromont, 

Não há registo na 

literatura 

científica da 

patogenia, lesões 

e sinais clínicos 

desta espécie, em 

aves. 

Parasita os 

monócitos e 

linfócitos. É ovóide 

ou alongado, com 

bordos arredondados, 

núcleo redondo 

basófilo (localização 

central ou excêntrica 

subterminal) e 

citoplasma 

pálido,com grânulos 
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2.3.6. Resistência natural  

 

A resistência das espécies aviárias aos hemoparasitas depende da biologia e 

comportamento das aves, idade da infeção, localização geográfica e clima, época do ano, ciclo 

reprodutivo, condição corporal, tipo de ninho e comportamento migratório (Valkiünas, 2005): 

(Shurulinkov, 2005). 

 

1993). azurófilos ocasionais 

(Peirce et al. 2003). 

Atoxoplasma 

 

Descritas 19 espécies, 

principalmente em 

Passeriformes 

(Samour, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Transmissão 

por via feco-

oral, quando as 

aves 

suscetíveis se 

expõem a 

oocistos 

esporulados 

presentes em 

fezes de aves 

infetadas 

(Campbell e 

Ellis, 2007). 

Aves podem ser 

assintomáticas 

(adultos), 

manifestar perda 

de peso e até 

morrer sem 

exibirem sinais 

clínicos. Aves 

jovens podem 

apresentar até 

80% de 

mortalidade 

(Campbell e Ellis, 

2007). 

 

Presença de 

esporozoítos 

redondos a ovais 

dentro dos linfócitos. 

Estes não possuem 

pigmentpos 

granulares  

(Campbell e Ellis, 

2007). 

Filariidae 

São os estádios 

larvares de espécies de 

nematodes 

(Raharimanga et 

al. 2002), que podem 

ser observados nos 

sangue periférico de 

uma ampla gama de 

espécies aviárias 

(Campbell e Ellis, 

2007). 

 

Detetado em coruja-

das-torres (Forrester et 

al. 1994); gavião-

miúdo (Taft et al. 

1994),  

Transmissão 

efetuada por 

dípteros da 

família 

Ceratopogonid

ae 

(Raharimanga 

et 

al. 2002) e 

Simuliidae 

(Campbell e 

Ellis, 2007). 

A maior parte das 

espécies parece 

não apresentar 

patogenicidade 

nas aves, no 

entanto podem 

ocorrer infeções 

concomitantes. A 

presença de um 

elevado número 

destas larvas no 

sangue pode 

causar algum grau 

de morbilidade 

(Samour, 2000). 

Parasita extracelular 

grande que apresenta 

forma de serpente e 

coloração basofílica. 

Tipicamente as aves 

apresentam baixa 

microfilaremia pelo 

que podem existir 

poucos exemplares 

no esfregaço 

sanguíneo (Clark et 

al. 2009). 
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 Biologia e comportamento – em crias que permaneçam no ninho  mais do que 14–16 dias 

e que tenham baixa atividade de locomoção, pode haver um aumento da probabilidade de infeção 

por hemoparasitas, uma vez que os vetores são mais atraídos pelas crias mais velhas. Espécies 

aviárias com maiores dimensões, espécies marinhas e costeiras e espécies que vivam em colónias 

também apresentam uma maior suscetibilidade para o parasitismo (Valkiünas, 2005); 

 Idade – tipicamente, as crias apresentam uma maior intensidade de infeção que os adultos, 

na fase aguda (Allander e Bennett, 1994), sendo até ao primeiro ano de idade que ocorrem mais 

casos de mortalidade associada a infeções parasitárias (Evans e Otter, 1998);  

 Localização geográfica e clima – as regiões com clima mais quente e húmido (sub-

trópicos e trópicos) apresentam maiores prevalências de hemoparasitismo aviário, pois possuem 

vetores que se encontram ativos todo o ano, o que permite condições para haver transmissão 

continuada para as espécies aviárias (Valkiünas, 2005; Zamora-Vilchis et al. 2012);  

 Época do ano – a carga parasitária tende a aumentar da primavera para o verão devido ao 

aumento das populações de vetores circulantes (Atkinson e Van Riper, 1991); 

 Período reprodução – há também maior prevalência de hemoparasitismo no período de 

acasalamento,  pois  ocorre um aumento dos níveis de hormonas esteróides circulantes no sangue 

das aves, o que em geral deprime o sistema imunitário, acabando este por não responder da forma 

mais eficaz à presença dos hemoparasitas (Krone et al. 2001); 

 Tipo de ninho – Valkiüna (2005) refere que as espécies aviárias que constroem ninhos 

fechados e mais próximos do solo apresentam menor probabilidade de contactar com os vetores 

e, por conseguinte, de contrair espécies hemoparasitárias. Já os ninhos que se encontram nas 

copas das árvores estão mais expostos a vetores, como os simulídeos e culicídeos (Galeotti e 

Sacchi, 2003); 

 Migração – existem estudos que demonstraram uma maior prevalência de 

hemoparasitismo em espécies migratórias quando comparadas com espécies sedentárias (Ishak et 

al. 2012). Isto deve-se, provavelmente, ao stesse associado aos movimentos migratórios, e ao 

facto de que a migração é realizada maioritariamente por terra, o que aumenta o contacto com 

uma maior diversidade de vetores (Smith et al. 2004).  
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2.3.7. Imunidade 

 

Tal como em outras infeções, as aves combatem as hemoparasitoses através da sua 

imunidade, a qual se divide em inata e adquirida (Valkiünas, 2005). A imunidade inata é expressa 

de várias formas, desde a resposta inicial ao ataque físico e químico após a invasão por parte de 

organismos externos, culminando com o recrutamento coordenado e ação de linhagens celulares 

especializadas (Juul-Madsen et al. 2008). Esta forma de resistência, resultado de uma longa 

evolução, determina as propriedades do parasita, as quais se manifestam particularmente na sua 

potencial especificidade. Quanto à imunidade aquirida, é desenvolvida pelo hospedeiro após 

infeção prévia. Esta última pode ser mantida por um determinado período de tempo, tendo um 

efeito restritivo ou preventivo no desenvolvimento de processos patológicos, mesmo que haja 

reinfeções (Valkiunas, 2005). 

Pouco se conhece sobre o mecanismo da imunidade adquirida nas infeções por 

Haemoproteus spp. em aves. Na maior parte dos casos desta infeção, as aves provavelmente 

ficam parasitadas por longos períodos de tempo, tendo reativações da infeção periodicamente, 

que podem decrescer no que respeita à frequência e, eventualmente, resultar em recuperação. 

Existem ainda dados experimentais que indicam que as aves com infeções crónicas possuem uma 

imunidade concomitante, em que a própria infeção crónica estimula a imunidade contra a 

reinfeção com parasitas da mesma espécie (Atkinson et al. 2008). Morales et al. (2004) 

relataram, em papa-moscas-preto (Ficedula hypoleuca) parasitados com Haemoproteus spp., não 

só um aumento dos níveis de imunoglobulinas (Ig) Y e G mas também uma redução da resposta 

da fito-hemaglutinina. 

Aves infetadas com espécies de Plasmodium tendem a desenvolver fortes reações 

anticorpo-antigénio e respostas mediadas por células contra as formas parasitárias que invadem 

os eritrócitos (Van Riper et al. 1994), mas aparentemente parecem ser incapazes de eliminar, por 

completo a infeção, entrando as aves no período de cronicidade (Atkinson et al. 2008). Este 

período desenrola-se de forma semelhante ao que ocorre com o género Haemoproteus. Desta 

maneira, quando ocorrer um reinfeção, as aves podem apresentar apenas breves e ligeiros 

aumentos da parasitémia devido ao fenómeno de premunição (Atkinson et al. 2008). 

Em certas expécies aviárias infetadas com Leucocytozoon spp., a premunição 

mantém-se pela introdução de merozoítos na corrente sanguínea. O facto de existirem merontes 
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exoeritrocitários e gametócitos no organismo da ave infetada não previne a reinfeção, pode até 

inclusivamente causar a sua morte (Valkiünas, 2005). As Ig M e G encontram-se envolvidas na 

imunidade das aves infetadas com Leucocytozoon spp., tal como as respostas mediadas por 

células (Nakata et al. 2003). Ito e Gotanda (2005) conseguiram obter proteção total contra 

Leucocytozoon caulleryi em frangos, após a imunização com uma vacina recombinante R7, que 

se expressa contra a segunda geração de merontes. 

 

 

2.3.8. Tratamento e medidas preventivas 

 

A prevenção e o tratamento dos hemoparasitas são difíceis e, em alguns casos, 

mesmo impossíveis (Samour, 2000). Quando se trata de animais selvagens que ingressam em 

centros de recuperação, de uma forma geral, não são aplicadas medidas de controlo contra os 

hemoparasitas e vetores que os podem transmitir, por um lado porque as aves infetadas por 

hemoparasitas muitas vezes não apresentam sinais clínicos evidentes em resultado dessa mesma 

infeção (Tarello, 2007); mas também porque existem algumas dúvidas sobre a eficácia dos 

fármacos disponíveis no mercado (Samour, 2000); e ainda, porque pode envolver elevados 

custos. No entanto, vários tratamentos têm sido testados e aplicados em aves de cativeiro. 

Existem vários princípios ativos que são eficazes na redução dos níveis de 

parasitemia em aves infetadas com Haemoproteus spp., tais como a primaquina (Tarello, 2007), 

fosfato de cloroquina, mefloquina e clopidol (Atkinson et al. 2008). 

Para o tratamento da malária aviária (canários, pinguins e aves de rapina) é 

aconselhado o uso de fosfato de cloroquina, fosfato de primaquina e combinações de 

pirimetamina e sulfadoxina (Remple, 2004). LaPointe et al. (2012) apontam a vacinação de 

espécies selvagens mais suscetíveis à malária aviária como um grande desafio no combate a esta 

infeção e doença. Foram testadas vacinas de DNA em canários e pinguins, baseadas numa 

proteína produzida pelos esporozoítos de P. gallinaceum e P. relictum. Apesar de estas duas 

espécies de aves terem ficado protegidas contra P. relictum, esta imunização apenas foi garantida 

durante um ano, voltando depois as aves a ficar suscetíveis à infeção. 

Relativamente a infeções graves por Leucocytozoon spp. em aves, ainda não foi 

encontrado qualquer tipo de tratamento eficaz (Valkiünas, 2005). Pirimetamina e combinações de 
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sulfamonometoxina e pirimetamina foram eficazes em infeções por L. caulleryi (Atkinson et al. 

2008). 

Pelo facto de ser considerado pouco virulento, o género Trypanosoma tem sido pouco 

estudado no que respeita ao tratamento. Apesar disto, Tarello (2005) verificou, no Kuwait, 

através da utilização de melarsomina, a recuperação clínica com o desaparecimento das formas 

tripomastigotas em 11 de 12 falcões (F. peregrinus, Falco cherrug e Falco rusticolus) infetados 

com o género Trypanosoma. 

A prevenção das infeções por agentes hemoparasitários só é possível em aves de 

cativeiro, sendo conseguida pelo isolamento das aves do possível contacto com aves selvagens 

presentes na natureza e com espécies vetoras (Atkinson et al. 2008).  
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3. Material e métodos 

 

3.2. Local de estudo - Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de 

Torreferrussa 

A entidade na qual foi realizado o estudo para esta dissertação foi o CRFST, 

localizado em Barcelona (Fotografia 9), onde também realizei o meu primeiro estágio curricular, 

tendo o mesmo decorrido entre 1 de setembro e 21 de dezembro de 2013. O CRFST encontra-se 

dividido em duas unidades: a unidade de hospitalização, vocacionada para a receção e 

recuperação da fauna silvestre; e a unidade de cria, que envolve projetos de reprodução e cria de 

espécies em cativeiro. Apesar de terem funcionamentos diferentes, estas duas unidades possuem 

um objetivo em comum, o de colocar/recolocar no seu meio natural os animais entretanto 

recuperados, contribuindo assim  para a conservação das espécies. 

 

 

 

 
 

Fotografia 9 – Imagens representativas do Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa (A), com uma 

visão aérea do mesmo (fotografia B gentilmente cedida pelo Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de 

Torreferrussa). 

 

 A unidade de hospitalização, centro de recuperação propriamente dito, tem vindo a 

aumentar o número de ingressos anual, atingindo mais de 7000 indivíduos no passado ano de 

2011 (Gráfico 1). Nestes incluem-se maioritariamente aves (Aciipitriformes, Strigiformes, 

Apodiformes, Passeriformes), répteis (essencialmente quelónios), mamíferos e anfíbios. As 

causas de ingresso mais frequentes são: cativeiro ilegal; crias orfãs que tenham caído do ninho; e 

traumatismos. Nesta unidade existem quatro áreas de trabalho: enfermaria, alimentação, 

necropsias e orfanato. Durante a minha estadia tive a oportunidade de acompanhar, 

semanalmente, o trabalho desenvolvido em cada uma das áreas. 

João T. 2014 B A 
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Gráfico 1 – Evolução do número de animais ingressados no Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de 

Torreferrussa entre os anos de 1994 e 2013. 

 

Na enfermaria acompanhei uma grande diversidade de casos clínicos, desde o 

momento de chegada dos animais até ao momento em que são libertados na natureza. A área da 

enfermaria é formada por uma sala onde decorrem os procedimentos clínicos gerais (Fotografia 

10A), um bloco operatório (Fotografia 10B), uma sala de radiografia e um internamento com 

jaulas de diferentes tamanhos (Fotografia 10C). 

  

 

 

  

 

 

Fotografia 10 – Imagens representativas das divisões que compõem a área de enfermaria, do Centro de Recuperação 

de Fauna Silvestre de Torreferrussa (fotografia A gentilmente cedida pelo Dr. Rafael Molina).  

 

No exterior, existem túneis de voo com diferentes tamanhos (de acordo com a espécie 

e momento da recuperação do animal) (Fotografias 11A e 11B) e câmaras para mamíferos e 

répteis (Fotografia 11C). Nesta área assisti ao ingresso de um grande número de espécies, às 

quais se realiza de imediato um exame físico pormenorizado, exames complementares 
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(hematologia, citologia, coprologia, bioquímica e raios X), estabilização (fluidoterapia, 

aquecimento, limpeza de feridas), acomodação numa jaula e, após o diagnóstico da condição 

patológica, tratamento da mesma. Em certas situações a única hipótese de resolução passa pela 

cirurgia. No entanto, esta só pode ser realizada após o animal se encontrar estabilizado. Assim 

que o animal estiver recuperado, e após avaliação e decisão do médico veterinário, é 

encaminhado para uma câmara exterior, terminando o seu processo de reabilitação num túnel de 

voo, onde pode recuperar a capacidade muscular e socializar-se com outros indivíduos da mesma 

espécie. Durante esta fase é fundamental monitorizar o animal (mensalmente) no que diz respeito 

ao peso corporal, tipo de fezes, comportamento, interação intra-específica e tipo de voo.  

 

 

 

 

Fotografia 11 – Imagens representativas dos túneis de voo para aves (A e B) e câmaras para mamíferos e répteis (C) 

do Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa. 

  

Por fim, quando o animal se encontra apto para ser devolvido à natureza, são 

realizadas atividades com a comunidade com o objetivo de sensibilizar e educar para a 

conservação da biodiversidade, que culminam com a libertação do mesmo (Fotografia 12).  

   

 

Fotografia 12 – Imagens de libertações de aves recuperadas no Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de 

Torreferrussa, com ações de sensibilização junto da sociedade civil (fotografia B gentilmente cedida por Andreia 

Bárbara).  
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Também acompanhei a área da alimentação, que está encarregue de preprarar e 

distribuir a alimentação de todos os animais que estão internados e em reabilitação. A preparação 

da comida decorre numa sala própria. A distribuição da alimentação acontece apenas uma vez por 

dia, preferencialmente de manhã, sendo importante verificar se os animais comeram ou não.  

No orfanato (Fotografia 13A), tive a oportunidade de seguir o crescimento e 

libertação de crias orfãs, como andorinhões (Apus melba, Apus apus e Apus palidus) (Fotografia 

13B), diversas espécies de Passeriformes, esquilos-vermelhos (Sciurus vulgaris) (Fotografia 13C) 

e morcegos-anão (Pipistrellus Pipistrellus). Cada uma destas espécies tem necessidades 

alimentares diferentes, pelo que cada uma possui um plano de alimentação com o tipo de comida, 

frequência de toma e quantidade de comida.    

   

 

 

Fotografia 13 – Imagens representantivas do orfanato (A), de algumas crias de Apus apus (B) e da alimentação de 

uma cria de Sciurus vulgaris (C).  

  

Tive ainda hipótese de assistir e praticar necropsias em diferentes espécies, com 

diferentes causas de ingresso. Esta área possui uma sala própria onde têm de ser cumpridas todas 

as normas de biossegurança (Fotografia 14A). Aqui são efetuadas necropsias a animais que 

ingressam já mortos, animais que são eutanasiados por serem considerados irrecuperáveis e 

animais que morreram no processo de recuperação. A necropsia possui um papel muito 

importante na descoberta da causa de morte, na saúde e conservação das espécies e, por fim, em 

situações que envolvem a legislação em vigor, como a caça ilegal, evenenamentos e eletrocussões 

(Fotografia 14B).  
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Fotografia 14 – Imagem representantiva da sala de necropsias (A). Imagem de queimaduras resultantes de 

eletrocussão, em Falco peregrinus juvenil (B).  

 

Na unidade de cria acompanhei os três projetos existentes no CRFST. Estes visam a 

reprodução e criação em cativeiro de quebra-ossos (Gypaetus barbatus) (Fotografia 15A), 

peneireiro-das-torres (Falco naumanni) (Fotografia 15B) e tritão-do-Montseny (Calotriton 

arnoldi) (Fotografia 15C), espécie endémica do monte com o mesmo nome, na Catalunha. No 

período em que estagiei acompanhei a monitorização, limpeza das instalações e distribuição de 

comida. A altura em que estagiei não corresponde ao momento de reprodução e nascimento de 

crias, pelo que não pude acompanhar o momento de maior trabalho nesta unidade. Durante o 

estágio no CRFST tive ainda hipótese de observar esfregaços sanguíneos, no âmbito do estudo 

abordado por esta dissertação de mestrado. 

 

 

 

Fotografia 15 – Espécies alvo de projetos de cria em cativeiro no Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de 

Torreferrussa (Fotografias gentilmente cedidas por Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa).  

 

3.2. Amostra para estudo 

Entre os meses de janeiro de 2008 e fevereiro de 2012 foram recolhidas amostras 

sanguíneas de 245 aves de rapina selvagens, que deram entrada no CRFST. Apesar da recolha das 
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amostras sanguíneas não ter sido efetuada pelo mestrando, este teve a oportunidade de, durante o 

estágio no CRFST, desenvolver atividade de recolha de amostras de sangue, de exame de estado 

geral e de acompanhamento de exames complementares. 

Este estudo teve como alvo duas espécies de rapinas, uma diurna, o peneireiro-vulgar 

(F. tinnunculus), que contou com 126 indivíduos, e uma noturna, a coruja-do-mato (S. aluco), 

com 119 exemplares analisados, duas espécies que frequentemente dão entrada no CRFST. Todas 

as aves estudadas se encontravam em processo de recuperação no CRFST, sendo provenientes da 

comunidade da Catalunha. As recolhas sanguíneas foram repetidas uma segunda vez em 26 

indivíduos, uma terceira vez em seis indivíduos e, por fim, uma quarta vez em um indivíduo, 

durante a sua estadia no CRFST, sendo cada recolha efetuada sete dias após a anterior. A recolha 

de sangue foi efetuada, sempre que possível, no momento de chegada da ave ao CRFST, após a 

realização do exame de estado geral e exames complementares. Em oito aves não foi possível 

efetuar a recolha no momento da sua chegada ao CRFST, tendo esta sido realizada entre duas 

semanas a dois meses mais tarde.  

Em cada uma das aves em estudo foram registados, sempre que possível, a data de 

ingresso no CRFST, o sexo, idade, causa de ingresso, gravidade da condição clínica e resolução. 

Os indivíduos foram classificados em aves de primeiro ano (crias e jovens) e aves adultas (com 

mais de 1 ano de idade) ou de idade desconhecida. Fizeram parte da amostra em estudo 48 

peneireiros-vulgares e 69 corujas-do-mato de primeiro ano, enquanto as aves adultas ou de idade 

desconhecida foram 78 peneireiros-vulgares e 50 corujas-do-mato. Foi realizada a sexagem de 

113 aves, sendo 46 peneireiros-vulgares e 11 corujas-do-mato do sexo masculino, ao passo que 

43 peneireiros-vulgares e 13 corujas-do-mato eram do sexo feminino (sexagem realizada por 

endoscopia ou provas genéticas). Não foi possível determinar o sexo de 132 aves da amostra de 

estudo.  

As causas de entrada no CRFST foram distribuídas por quatro grupos: condição 

patológica traumática (eletrocussão, disparo ou colisão com veículos); aves jovens orfãs (crias e 

juvenis); doença (metabólica, nutricional, infeciosa ou parasitária); outros motivos (causas não 

médicas e indeterminadas). Quanto à gravidade da condição patológica à chegada dos animais ao 

CRFST, foram consideradas as categorias: saudável, leve, grave e muito grave. Os desfechos 

possíveis para cada caso foram distribuídos por três grupos: aves que permaneceram vivas 
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(incluíndo as libertadas e os indivíduos irrecuperáveis e mantidos em cativeiro), aves que 

morreram durante a estadia no CRFST e ainda aves eutanasiadas.  

A preparação dos esfregaços sanguíneos decorreu no CRFST, tendo os mesmos sido 

corados pelo método de Diff-Quick. A visualização destes decorreu, numa primeira fase, nas 

instalações do CRFST; numa segunda foi utilizado o Laboratório de Parasitologia da UTAD. 

Foram observados um total de 278 esfregaços sanguíneos, dos quais 137 pertenciam à espécie 

peneireiro-vulgar e 141 à espécie coruja-do-mato, a fim de analisar a ausência ou presença de 

hemoparasitas, identificando os géneros detetados. A Tabela 4 apresenta o número de esfregaços 

sanguíneos observados, por espécie e total. 
 
 

Tabela 4 – Número de esfregaços sanguíneos observados, por espécie e total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESF – esfregaço sanguíneo. 

 

3.3. Recolha de sangue 

Enquanto a ave foi devidamente contida, o médico veterinário encarregou-se de 

preparar todo o material necessário para a recolha de sangue. Para esta utilizaram-se luvas de 

látex, agulhas curtas de 25 Gauge, seringas de insulina (1 ml) e duas lâminas de vidro 

devidamente limpas, para a realização dos esfregaços sanguíneos (Fotografia 16A).  

Em todos os indivíduos estudados as amostras de sangue foram recolhidas por punção 

das veias jugular direita, que nas aves possui um maior calibre quando comparada com a veia 

jugular esquerda (Campbell e Ellis, 2007), ou cubital cutânea. A quantidade média de sangue 

recolhida foi de 0,5 ml em cada ave. O procedimento de recolha, bem como qualquer outro 

Peneireiro-vulgar                Coruja-do-mato                 Totais    

2º ESF 3º ESF 4º ESF 1º ESF 

278 1 6 26 245 

0 2 9 126 

1 4 17 119 
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efetuado nestes animais, deve ser realizado de forma rápida e segura, no sentido de minimizar ao 

máximo o stresse e o tempo de contenção do animal. 

O sangue colhido foi utilizado para realizar dois esfregaços sanguíneos, devidamente 

identificados com os dados do animal (espécie, número de caso e data da recolha de sangue), e 

para quantificação do hematócrito (HTC) e proteínas totais (PT). 
 

 

       

   

 

 Fotografia 16 – Material necessário para a recolha de sangue (A). 

 

3.4. Preparação, fixação e coloração do esfregaço sanguíneo  

A realização dos esfregaços sanguíneos em aves baseia-se nos métodos habitualmente 

utilizados em mamíferos. A técnica utilizada foi a do escorregamento, também conhecida por 

técnica do esfregaço em cunha (“wedge smear technique”). Da amostra de sangue recolhida, 

utilizou-se para cada lâmina uma gota de sangue inteiro, sem adição de anticoagulantes. A gota 

de sangue foi colocada numa das extremidades da lâmina pousada numa superfície horizontal. A 

segunda lâmina foi colocada por cima da primeira lâmina, formando um ângulo de 30 a 45º, em 

frente à gota de sangue. Posteriormente, fez-se deslizar ligeiramente a segunda lâmina até tocar 

na gota de sangue, o que permitiu que o sangue se espalhasse no bordo da lâmina, e de seguida 

deslocou-se a segunda lâmina para frente, num movimento rápido, contínuo e suave (Figura 9).  

  

 

Figura 9 – Técnica do escorregamento ou de esfregaço em cunha (“wedge smear technique”) (adaptado de: Samour, 

2006).  

A 
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Os esfregaços sanguíneos foram depois corados pelo método Diff-Quick (Fotografia 

17). Esta técnica, assim como outras utilizadas em hematologia (Wright’s, May-Grünwald, 

Giemsa e Leishman’s), atribui uma cor violeta aos ácidos nucleícos e aos grânulos 

citoplasmáticos dos basófilos, enquanto à hemoglobina dos eritrócitos e aos grânulos 

citoplasmáticos dos heterófilos e eosinófilos atribuem uma tonalidade rosada (Clark et al. 2009). 

O protocolo de coloração utilizado foi o seguinte: 

1) Imergiu-se a lâmina com o esfregaço sanguíneo no recipiente com o fixador, num total de 

15 vezes, durante 1 s em cada uma delas; 

2) Imergiu-se a lâmina com o esfregaço sanguíneo fixado no recipiente com a solução Diff-

Quick #1, num total de 15 vezes, durante 1 s em cada uma delas; 

3) Depois imergiu-se a lâmina com o esfregaço sanguíneo no recipiente com a solução Diff-

Quick #2, num total de 15 vezes, durante 1 s em cada uma delas; 

4) Lavou-se cuidadosamente a lâmina, com água da torneira, no sentido de remover os 

corantes em excesso; 

5) Secou-se a lâmina ao ar. 

 

  

 

Fotografia 17 – Corantes utilizados na coloração de Diff-Quick.  

 

3.5. Análises hematológicas 

As análises hematológicas realizadas incluíram HTC e PT. Para a determinação do 

HTC centrifugou-se um tubo capilar de microhematócrito, com o sangue no interior, numa 

centrifugadora (“Microhematocrit Centrifuge” Nahita Model 2900) a 11 000 rotações por minuto 

durante 5 minutos, e posteriormente efetuou-se a leitura do resultado numa escala (Figura 10). 
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Nesta escala, fez-se coincidir a linha que separa o vedante e os eritrócitos (Figura 10 – 1) com a 

linha A e o menisco do topo da coluna de plasma (Figura 10 – 2) com a linha B. A linha C foi 

posicionada na interface entre a capa leucocitária ou “buffy coat” (coluna que contém os 

leucócitos e os trombócitos) e a coluna com as células da linha vermelha (Figura 10 – 3). A 

leitura do valor de HTC foi realizada na escala, em percentagem (Samour, 2000). A leitura das 

PT foi realizada num refratómetro (Fotografia 18). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Método de determinação do hematócrito (adaptado de: Samour, 2006); Fotografia 18 – Refratómetro 

para leitura do valor de proteínas totais (D).  

 

3.6. Pesquisa de hemoparasitas 

Para a observação dos esfregaços sanguíneos e identificação dos géneros parasitários 

utilizou-se um microscópio ótico (Olympus CX31) (Fotografia 19A e B), através do qual se 

visualizaram 50 campos com uma ampliação de 400x (objetiva de 40x). Os campos observados 

localizaram-se maioritariamente na cauda das preparações, local este que geralmente apresenta 

monocamadas de eritrócitos, distribuídas de forma homogénea. A observação das preparações foi 

efetuada em ziguezague e de forma sistemática, a fim de percorrer o esfregaço por completo. Em 

situações de dúvida na identificação do género hemoparasitário utilizou-se a ampliação de 1000x 

(objetiva de imersão de 100x) com óleo de imersão. A identificação dos géneros de 

hemoparasitas foi baseada nas descrições de Campbell e Ellis (2007). 

Se não fosse detetado qualquer hemoparasita nos 50 campos observados, o esfregaço 

era considerado negativo, ou seja, a ave não se apresentava parasitada. Para o resultado ser 

Plasma 

Fibrinogénio 
Leucócitos e trombócitos 

Células da linha vermelha 

1 

2 

3 

D 
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considerado positivo, e se poder afirmar que a ave se encontrava parasitada, tinha que ser 

encontrada pelo menos uma forma parasitária num dos campos observados.  

 

 

 

 

 

Fotografia 19 – Microscópio ótico (A) e observação dos esfregaços sanguíneos no Centro de Recuperação de Fauna 

Silvestre de Torreferrussa (B) (fotografia B gentilmente cedida pelo Dr. Rafael Molina).  

 

3.7. Análise de dados 
 

Os testes do Qui-quadrado ou exato de Fisher compararam proporções, para se 

avaliar da existência de diferenças estatisticamente significativas em relação à presença de 

infeção nas aves analisadas, de acordo com as respetivas categorias das diversas variáveis 

independentes referidas em 3.2. O limite da significância estatística foi definido por um valor de 

probabilidade (p) < 0,05. Foram utilizados os programas Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS Inc., 233 South Wacker Drive, 11th Floor Chicago, IL 60606-6412) e Stemstat. 
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4. Resultados  

 
Os resultados do presente estudo são apresentados de acordo com os objetivos 

enunciados na nota introdutória. 

 

4.1. Prevalência dos géneros hemoparasitários nas duas espécies estudadas 

 

Os géneros de hemoparasitas encontrados e as respetivas prevalências nas espécies 

peneireiro-vulgar e coruja-do-mato estão expressos na Tabela 5. Das 245 aves estudadas, 68 

(27,8%) encontravam-se positivas à presença de hemoparasitas. Dos 126 peneireiros-vulgares 25 

(19,8%) estavam infetados e das 119 corujas-do-mato 43 (36,1%) estavam também infetadas, 

registando uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

No hospedeiro peneireiro-vulgar foram detetados dois géneros hemoparasitários: 

Haemoproteus e Trypanosoma. Em termos de infeção simples, o género de hemoparasita mais 

frequente foi Haemoproteus, infetando 24 indivíduos (19,0%) (Tabela 5). Haemoproteus foi o 

género que mais infetou o peneireiro-vulgar, tendo sido encontradas diferenças significativas 

entre as prevalências de Haemoproteus spp. e dos restantes géneros hemoparasitários. Quando se 

comparam as prevalências das infeções simples (19,8%) e mista (0,0%), existe uma diferença 

significativa (p<0,05), havendo uma maior frequência para as infeções provocadas por um único 

agente. Nesta espécie de rapina, no que respeita à prevalência total por géneros hemoparasitários, 

existiu também uma prevalência significativamente superior no género Haemoproteus (19,0%), 

relativamente aos demais. 

Na espécie hospedeira coruja-do-mato foram identificados quatro géneros 

Haemoproteus, Plasmodium, Leucocytozoon e Trypanosoma, sendo que respeitante à infeção 

simples, Leucocytozoon foi o género hemoparasitário mais frequente, tendo sido encontrado em 

14 aves (11,8%) (Tabela 5). Em termos estatísticos, a prevalência de Leucocytozoon spp. foi 

significativamente superior à prevalência de Plasmodium spp. e Trypanosoma spp., mas não à de 

Haemoproteus spp. (Tabela 5). Após análise estatística, verificou-se a existência de uma 

diferença significativa entre as prevalências das infeções simples (23,7%) e infeções mistas 

(12,6%) (Tabela 5), sendo a infeção simples a mais frequente na coruja-do-mato. Nas 

prevalências totais dos géneros hemoparasitários, destacou-se o género Leucocytozoon, com uma 
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frequência significativamente superior (24,4%) aos restantes géneros. Os géneros Haemoproteus 

(13,4%) e Trypanosoma (10,9%) apareceram também com uma prevalência singnificativamente 

maior que a prevalência de Plasmodium (2,5%). 

Tal como referido acima, quando se comparam as prevalências de hemoparasitismo 

das duas espécies hospedeiras, verificou-se uma diferença significativa, havendo uma maior 

prevalência dos géneros hemoparasitários na coruja-do-mato. No que respeita à prevalência das 

infeções simples entre as duas espécies de aves, verificou-se que o género Haemoproteus é 

significativamente mais frequente no peneireiro-vulgar do que na coruja-do-mato, enquanto na 

coruja-do-mato o género Leucocytozoon apresentou uma prevalência significativamente superior 

à do peneireiro-vulgar. Nas infeções mistas, a prevalência foi de 0,0% no peneireiro-vulgar e 

12,6% na coruja-do-mato, tendo-se registado uma diferença estatisticamente significativa entre 

ambas as espécies portadoras, sendo este tipo de infeção mais frequente na coruja-do-mato. Na 

comparação das prevalências totais por género hemoparasitário entre cada uma das espécies de 

rapina, verificou-se uma diferença significativa no género Trypanosoma, cuja frequência foi 

superior na coruja-do-mato (10,9%) face aos 0,8% no peneireiro-vulgar.  

 

Tabela 5 – Prevalência dos géneros hemoparasitários nas duas espécies em estudo para o primeiro esfregaço 

sanguíneo. 

  

 

Da totalidade de aves sexadas, o peneireiro-vulgar apresentou 11 (25,6%) fêmeas e 

10 (21,7%) machos infetados, enquanto na coruja-do-mato se encontraram 8 (61,5%) fêmeas e 7 

machos (63,5%) com presença de hemoparasitas (Tabela 6). Não existiu diferença significativa 

Espécie 

No. de 

aves 

analisa

das 

No. de  

aves 

infetadas 

(%) 

No. de aves positivas (%) 

Infeções simples Infeções mistas 

H P L T H+L L+T H+L+T 

Peneireiro-

vulgar 
126 

25 

(19,8) 

24  

(19,0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

1  

(0,8) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

Coruja-do-

mato 
119 

43 

(36,1) 

9  

(7,6) 

3  

(2,5) 

14  

(11,8) 

2  

(1,7) 

4  

(3,4) 

8  

(6,7) 

3  

(2,5) 

Total 245 
68 

(27,8) 

33  

(13,5) 

3  

(1,2) 

14  

(5,7) 

3  

(1,2) 

 4  

(1,6) 

8  

(3,3) 

3  

(1,2) 

No. – número; H – Haemoproteus; P – Plasmodium; L – Leucocytozoon; T – Trypanosoma. 
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entre os dois sexos da mesma espécie hospedeira. Contudo, verificaram-se diferenças 

significativas entre os machos e as fêmeas das duas espécies hospedeiras, respetivamente, 

havendo maior frequência de hemoparasitas na coruja-do-mato.  

No peneireiro-vulgar foram encontrados géneros hemoparasitários em dois (4,2%) 

indivíduos juvenis e em 23 (29,5%) indivíduos adultos ou com idade desconhecida, enquanto 

que na coruja-do-mato se detetou infeção em 6 (8,7%) aves jovens e em 37 (74,0%) aves adultas 

ou com idade desconhecida (Tabela 6). Quando comparadas as prevalências dos hemoparasitas 

em função da idade, verificou-se uma diferença estatisticamente significativa entre os animais 

jovens e os animais adultos ou com idade desconhecida, em ambas as espécies hospedeiras, 

sendo a frequência dos hemoparasitas menor nos animais jovens em ambos os casos. Detetou-se 

para ambas as espécies hospedeiras uma tendência que traduz um incremento na prevalência de 

hemoparasitas à medidas que as aves ficam mais velhas. Foi ainda verificada uma diferença 

significativa entre aves adultas ou de idade desconhecida do peneireiro-vulgar e da coruja-do-

mato, estando as aves adultas ou de idade desconhecida desta última espécie mais 

frequentemente parasitadas.  

Tabela 6 – Prevalência dos géneros hemoparasitários em função do género e idade para ambas as espécies 

estudadas. 

Espécie 
Variável 

independente 
Categoria 

No. de aves 

analisadas 

(%) 

No.  de 

positivos 

(%) 

Peneireiro-vulgar 

Sexo 

F  43 (48,3) 11 (25,6) 

M 46 (51,7) 10 (21,7) 

Total 89 (100,0) 21 (23,6) 

Idade 

CJ 48 (38,1) 2 (4,2) 

AAD 78 (61,9) 23 (29,5) 

Total 126 (100,0) 25 (19,8) 

Coruja-do-mato 

Sexo 

F 13 (54,2) 8 (61,5) 

M 11 (45,8) 7 (63,5) 

Total 24 (100,0) 15 (62,5) 

Idade 

CJ 69 (58,0) 6 (8,7) 

AAD 50 (42,0) 37 (74,0) 

Total 119 (100,0) 43 (36,1) 

No. – número; CJ – cria ou juvenil; AAD – ave adulta ou com idade desconhecida; F – fêmea; M – macho. 
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4.2. Prevalência dos géneros hemoparasitários ao longo do período em 

estudo (anos de 2008 a 2012) 

 

Quando observado o período em estudo, entre os anos de 2008 e 2012, verificou-se, 

que não foram encontradas diferenças significativas na prevalência de hemoparasitas nas aves 

infetadas, quer entre um ano e o ano seguinte quer quando comparamos o ano de 2008 com o ano 

de 2012. No peneireiro-vulgar não se observou uma diferença significativa na frequência dos 

hemoparasitas (Gráfico 2) durante o período de estudo, enquanto a coruja-do-mato apresentou 

uma maior prevalência de infeção no ano de 2012 quando comparado com o ano de 2011, 

havendo uma diferença estatisticamente significativa (Gráfico 3). Ao compararem-se as duas 

espécies hospedeiras, constatou-se que nos anos 2009 e 2012, a frequência das infeções por 

hemoparasitas foi superior na coruja-do-mato, existindo uma diferença significativa. 
 

Gráfico 2 – Prevalência das infeções por hemoparasitas no peneireiro-vulgar ao longo do período em estudo (2008-

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Prevalência das infeções por hemoparasitas na coruja-do-mato ao longo do período em estudo (2008-

2012). 
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4.3. Comparação da frequência dos géneros hemoparasitários, para ambas as 

espécies, ao longo do período de estadia das aves no Centro de Recuperação de 

Fauna Silvestre de Torreferrussa 

 

No que respeita à frequência das infeções por hemoparasitas durante a estadia das 

aves no CRFST, verificou-se que todas as aves identificadas no primeiro esfregaço sanguíneo 

como estando infetadas (Tabela 5) e às quais se realizou um segundo esfregaço sanguíneo (n = 

15, sendo três peneireiros-vulgares e 12 corujas-do-mato), se mantiveram positivas no segundo 

esfregaço sanguíneo, excetuando uma coruja-do-mato que deixou de estar infetada. Destas 15 

aves, realizou-se um terceiro esfregaço sanguíneo a quatro delas (um peneireiro-vulgar e três 

corujas-do-mato), verificando-se uma manutenção dos estados de infeção em três aves, sendo 

que uma coruja-do-mato passou a estar negativa para a presença de hemoparasitas. Quanto às 

aves que não estavam infetadas, e às quais se realizaram um segundo (n = 11), um terceiro (n = 

2) e um quarto (n = 1) esfregaço sanguíneo, constatou-se que mantiveram um resultado negativo 

para a infeção por hemoparasitas.      

 

4.4. Comparação das prevalências entre as duas espécies de aves estudadas, nas 

diferentes estações do ano e segundo a condição patológica primária ou a causa de ingresso 

 

Na espécie hospedeira peneireiro-vulgar o inverno foi a estação do ano em que se 

registou a maior prevalência de infeções por hemoparasitas (25,0%), no entanto não se verificou 

uma diferença significativa entre as prevalências de infeção por hemoparasitas nas diferentes 

estações do ano (Gráfico 4). Já na coruja-do-mato foi visível uma diferença estatisticamente 

significativa entre as frequências de parasitismo na primavera e nas restantes épocas do ano 

(Gráfico 5), sendo na primavera que as aves apresentaram menores prevalências de infeção 

(25,0%). Pelo contrário, o outono e o verão foram os períodos do ano em que um maior número 

de aves se encontrava parasitada (75,0% e 71,4%, respetivamente). Comparando as duas 

espécies hospedeiras entre si, constatou-se que a coruja-do-mato apresentava uma maior 

frequência de infeção por hemoparasitas no verão e no outono, relativamente ao peneireiro-

vulgar, sendo as diferenças estatisticamente significativas. 
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Gráfico 4 – Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da estação do ano no peneireiro-vulgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da estação do ano na coruja-do-mato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na espécie hospedeira peneireiro-vulgar, verificou-se a existência de uma diferença 

estatisticamente significativa entre as prevalências de infeção por hemoparasitas em animais que 

ingressaram no CRFST com causa relacionada com a idade (crias e jovens) e com causa 

traumática, tendo esta última causa de ingresso apresentado maior frequência (28,1%) para a 

infeção por hemoparasitas (Tabela 7). Já na coruja-do-mato, constatou-se que as crias e jovens 

que deram entrada no CRFST apresentaram uma menor prevalência de hemoparasitas (6,5%), 

quando comparadas com as aves que ingressaram por doença, trauma e outros motivos (Tabela 

7). Isto comprovou-se estatisticamente, havendo uma diferença significativa.  



UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 64 

       No. – número; S – saudável; L – leve; G – grave; MG – muito grave. 

Tabela 7 – Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da causa de ingresso, para ambas as espécies 

estudadas. 

         No. – número; C – aves crias e jovens; D – doença; O – outros; T – trauma. 

 

Quando se fala na relação da gravidade da condição clínica com a prevalência de 

hemoparasitas, no peneireiro-vulgar não se observou qualquer diferença significativa entre os 

quatro escalões de gravidade, sendo assim a frequência de hemoparasitas foi semelhante para 

todos eles (Tabela 8). Já no hospedeiro coruja-do-mato, os indivíduos que ingressaram no 

CRFST com grau muito grave foram os que apresentaram maior prevalência de hemoparasitas 

(66,7%) (Tabela 8). Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os animais que 

ingressaram saudáveis (8,9%) e os que ingressaram com gravidade leve (29,2%), entre os que 

ingressaram com escalão leve e os que apresentaram escalão grave (61,5%) (Tabela 8). 

Constatou-se então, com diferença estatisticamente significativa para os restantes graus, que as 

corujas-do-mato com causa de entrada grave e muito grave apresentaram uma maior frequência 

de géneros hemoparasitários. 

 

Tabela 8 – Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da gravidade da condição clínica, para ambas as 

espécies estudadas. 

Espécie 
No. de aves 

analisadas 

No. aves infetadas (%)  

C D O T 

Peneireiro-

vulgar  

1 

(3,4%) 

1 

(11,1%) 

1 

(6,3%) 

18  

(28,1%) 

Total 118 
29 

(24,6%) 

9 

(7,6%) 

16 

(13,6%) 

64 

(54,2%) 

Coruja-do-mato 
 

4  

(6,5%) 

5 

(71,4%) 

10 

(66,7%) 

19  

(63,3%) 

Total 114 
62 

(54,4%) 

7  

(6,1%) 

15 

(13,2%) 

30 

(26,3%) 

Espécie 
No. de aves 

analisadas 

No. aves infetadas (%) 

S L G MG 

Peneireiro-

vulgar  

2  

(18,2%) 

6 

(20,0%) 

6 

(16,2%) 

11 

(22,9%) 

Total 126 
11 

(8,7%) 

30 

(23,8%) 

37 

(29,4%) 

48 

(38,1%) 

Coruja-do-

mato  

4 

(8,9%) 

7 

(29,2%) 

16 

(61,5%) 

16 

(66,7%) 

Total 119 
45  

(37,8%) 

24 

(20,2%) 

26  

(21,8%) 

24 

(20,2%) 
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4.5. Efeito dos géneros de hemoparasitas no processo de reabilitação dos 

indivíduos estudados 

 

Quando se observa o desfecho da recuperação das aves infetadas com hemoparasitas, 

e tendo em conta que se analisaram 244 exemplares (um indivíduo não fez parte deste estudo por 

falta de informação), de 160 aves que permaneceram vivas (libertadas ou dadas como 

irrecuperáveis e mantidas em cativeiro) 41 (25,6%) estavam infetadas; de 31 aves que morreram 

estavam infetadas 11 (35,5%); e de 53 aves eutanasiadas estavam infetadas 16 (30,2%). Após 

análise estatística, não foi encontrada associação significativa entre a porporção de animais que 

estavam parasitados e o desfecho da sua recuperação ter sido permanecerem vivas, a morte ou a 

eutanásia. 

No caso do peneireiro-vulgar, das 68 aves que permaneceram vivas 11 estavam 

infetados (16,2%), das 19 aves que morreram no CRFST três (15,8%) apresentavam infeção e 

das 39 aves eutanasiadas 11 possuíam formas hemoparasitárias (Gráfico 6). O resultado da 

análise estatística sugere não haver associação significativa da infeção por hemoparasitas com a 

condição de os peneireiros-vulgares permanecerem vivos, de acabarem por morrer ou de serem 

eutanasiados. A prevalência dos géneros hemoparasitários foi igual nos três desfechos.   

Gráfico 6 – Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da resolução para o peneireiro-vulgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De um total de 92 corujas-do-mato que permaneceram vivas, constatou-se que 30 

(32,6%) estavam infetadas com hemoparasitas; das 12 aves que morreram no CRFST oito 
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(66,7%) possuíam formas hemoparasitárias; e das 14 aves eutanasiadas cinco (35,7%) 

apresentavam-se infetadas (Gráfico 7). Verificou-se que a prevalência de hemoparasitas foi 

significativamente maior nos exemplares que morreram, relativamente aos que permaneceram 

vivos ou aos que foram eutanasiados.  
 

Gráfico 7 – Prevalência das infeções por hemoparasitas em função da resolução para a coruja-do-mato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se comparam as duas espécies hospedeiras, observa-se maior percentagem 

de infeção nas corujas-do-mato relativamentre aos peneireiros-vulgares em qualquer um dos três 

desfechos, verificando-se a existência de uma diferença significativa na frequência da infeção 

por hemoparasitas dos animais que permaneceram vivos e dos animais que morreram 

naturalmente, mas não dentro dos que foram eutanasiados. 
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5. Discussão 
 

Para o presente estudo não se traçou como objetivo a identificação das espécies de 

hemoparasitas uma vez que o método de coloração dos esfregaços sanguíneos utilizado no 

CRFST não é o Giemsa, método de eleição para a identificação de espécies hemoparasitárias. 

No presente estudo, de um total de 245 aves de rapina examinadas, 27,8% 

encontravam-se infetadas com hemoparasitas, com uma prevalência de 19,8% no peneireiro-

vulgar e de 36,1% na coruja-do-mato (Tabela 5), sendo esta última prevalência 

significativamente diferente. 

No capítulo dos Resultados os valores de prevalência dos hemoparasitas foram 

apresentados de duas maneiras complementares, sendo que a primeira aborda as prevalências 

hemoparasitárias por tipo de infeção (simples e mista) e a segunda mostra as prevalências totais 

para cada género hemoparasitário. Os valores que se obtiveram em cada uma das modalidades 

embora não sejam rigorosamente iguais são maioritariamente coincidentes, possibilitando-se 

assim, com o primeiro modo, uma apresentação mais individualizada dos dados disponíveis, e, 

com o segundo modo, uma melhor comparação com outros estudos realizados. Sendo assim, 

neste capítulo da Discussão sempre que não seja especificada a modalidade de cálculo da 

prevalência deve ser considerada a prevalência total por género hemoparasitário.  

Muñoz et al. (1999) realizaram um trabalho com diferentes espécies de aves de 

rapina, também na comunidade da Catalunha, do qual resultou uma prevalência de infeção por 

hemoparasitas de 29,4% no peneireiro-vulgar e de 19,0% na coruja-do-mato, valores diferentes 

dos obtidos no presente estudo, sobretudo para a segunda espécie. Outros estudos revelam 

prevalências menores em peneireiros-vulgares e prevalências maiores em corujas-do-mato, 

quando comparadas com as obtidas no presente estudo. Como exemplo disso temos o trabalho de 

Krone et al. (2001), que obtiveram uma prevalência de 2,9% em peneireiros-vulgares e de 45,2% 

em corujas-do-mato, aves que haviam dado entrada em centros de recuperação na Alemanha. 

Peirce et al. (1983) obtiveram uma prevalência hemoparasitária nula em peneireiros-vulgares em 

Espanha, enquanto 58,3% de corujas-do-mato analisadas na Grã-Bretanha, se encontravam 

parasitadas. Num estudo efetuado em dois centros de recuperação em Portugal, Santos et al. 

(2008) encontraram 7,7% dos peneireiros-vulgares e 100,0% das corujas-do-mato infetadas. Hille
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 et al. (2007) estudaram a prevalência de hemoparasitas de duas subespécies de peneireiro-vulgar 

(Falco tinnunculus neglectus e Falco tinnunculus alexandri) em Cabo Verde e apenas 4,6% dos 

130 indivíduos estudados se encontravam infetados (Haemoproteus spp. e Plasmodium spp.). 

Duas explicações referidas neste estudo de Cabo Verde podem explicar uma prevalência com um 

valor tão baixo: o isolamento geográfico das populações de peneireiros-vulgares, os quais 

raramente entram em contacto com outras populações, e a falta de condições ambientais 

favoráveis para o desenvolvimento de vetores. As diferenças de prevalência dos hemoparasitas 

nas espécies de aves de rapina europeias dependem, entre outros, das espécies de aves 

envolvidas, da época do ano e da região geográfica (Krone et al. 2001) 

No presente estudo, no hospedeiro peneireiro-vulgar o género Haemoproteus 

apresentou uma prevalência significativamente maior (19,0%), quando comparada com o género 

Trypanosoma (0,8%). Sacchi e Prigioni (1984) em Itália, Mikaelian e Bayol (1991) em França e 

Muñoz et al. (1999) em Espanha verificaram igualmente que o género Haemoproteus foi o 

principal responsável pela infeção por hemoparasitas em peneireiros-vulgares, com prevalências 

de infeção de 25,0%, 20,0% e 23,5% respetivamente, embora o primeiro valor tenha sido um 

pouco superior ao obtido no presente estudo. Wiehn et al. (1998) e Krone et al. (2001) 

verificaram uma prevalência nula do género Plasmodium em peneireiros-vulgares no continente 

europeu, enquanto que um trabalho realizado por Hille et al. (2007), em duas subespécies de 

peneireiro-vulgar (F. t. neglectus e F. t. alexandri) em Cabo Verde, detetou P. fallax em dois 

indivíduos (1,5%). A presença deste género hemoparasitário pode resultar do facto de Cabo 

Verde possuir um clima tropical, mais favorável ao desenvolvimento dos vetores do género 

Plasmodium (Atkinson et al. 2008). Muñoz et al. (1999) encontraram ainda 3,9% dos 

peneireiros-vulgares com infeção por L. toddi, o que aparentemente contraria os nossos 

resultados, diferença esta que pode ser explicada pelo facto de a prevalência do género 

Leucocytozoon sofrer variações consideráveis em função da estação do ano e da proximidade a 

cursos de água, os quais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento dos vetores 

simulídeos (Valkiünas, 2005). Pelo contrário, em concordância com os nossos resultados, outros 

autores há que não detetaram este género hemoparasitário no peneireiro-vulgar, como Mikaelian 

e Bayol (1991) em França, Svobodová e Votýpka (1998) na República Checa e Hille et al. (2007) 

em Cabo Verde. Svobodová e Votýpka (1998), na República Checa, detetaram o género 

Trypanosoma em dois peneireiros-vulgares; no entanto, através do recurso a técnicas 



UTAD  Vila Real, 2014 

 
 

 
 69 

moleculares. Ao contrário do nosso estudo, em que um peneireiro-vulgar apareceu infetado com 

este género hemoparasitário, tanto Muñoz et al. (1999) como Krone et al. (2001) não detetaram 

Trypanosoma spp. em peneireiros-vulgares. Bennet et al. (1991), citados por Muñoz et al. 

(1999), referem que a observação de esfregaços sanguíneos não consiste no melhor método para 

determinar a prevalência de agentes das tripamonossomoses, já que o género Trypanosoma 

apresenta geralmente uma baixa parasitemia. Contudo, o nosso estudo não tinha por base a 

deteção de Trypanossoma spp., pelo que o seu aparecimento em esfregaços pode ser considerado 

como complementar da presença de outros agentes.  

Tal como no presente estudo, Mikaelian e Bayol (1991) em França, Krone et al. 

(2001) na Alemanha e Hille et al. (2007) em Cabo Verde não detetaram qualquer caso de infeção 

mista em peneireiros-vulgares, sendo a prevalência de hemoparasitas, nesta espécie hospedeira, 

resultado essencialmente de infeções simples, cujo género Haemoproteus se revela como 

principal agente.  

Da mesma maneira que no trabalho efetuado por Muñoz et al. (1999) em Espanha, no 

presente estudo foram detetados quatro géneros hemoparasitários na coruja-do-mato 

(Haemoproteus, Plasmodium, Leucocytozoon e Trypanosoma). Esta maior variedade de géneros 

hemoparasitários pode assentar no padrão comportamental das espécies da classe Strigformes 

(com atividade noturna e permanecendo imóveis durante o dia em cima de poleiros isolados), que 

lhes permite uma exposição mais frequente a uma grande diversidade de vetores (Forrester et al. 

1994). No que respeita às prevalências totais dos géneros hemoparasitários, constatou-se que o 

género Leucocytozoon apresentou uma prevalência significativamente superior (24,4% - 29/119) 

em relação aos restantes géneros encontrados (Haemoproteus com 13,4%, Trypanosoma com 

10,9% e Plasmodium com 2,5%). Existiu ainda uma prevalência significativamente diferente dos 

géneros Haemoproteus e Trypanosoma quando comparados com o género Plasmodium.  

Na literatura científica, em Espanha Muñoz et al. (1999), encontraram, tal como nós, 

uma maior prevalência do género Leucocytozoon (14,3%) em corujas-do-mato, logo seguido do 

género Haemoproteus (9,5%), embora ambos fossem em percentagens menores quando 

comparadas com o presente estudo. Esta diferença em relação às prevalências por nós obtidas 

pode ser explicada pelo facto de Muñoz et al. (1999) terem apenas analisado 42 corujas-do-mato, 

um número consideravelmente inferior quando comparado com as 119 corujas-do-mato utilizadas 

no presente estudo. Krone et al. (2001), na Alemanha, encontraram valores de prevalência de 
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Leucocytozoon spp. em corujas-do-mato semelhantes (23,3%) aos obtidos no nosso estudo; no 

entanto, obtiveram frequências de Haemoproteus superiores (23,3%). Mikaelian e Bayol (1991), 

em França, encontraram em corujas-do-mato uma prevalência de Leucocytozoon spp. inferior à 

detetada no presente estudo, mas verificaram uma frequência de Haemoproteus spp. (50,0%) 

muito superior aos 13,4% do presente trabalho. Maiores prevalências de ambos os hemoparasitas 

em corujas-do-mato foram igualmente detetadas por Pierce et al. (1983) em Espanha (50,0% de 

Leucocytozoon spp. e 16,7% de Haemoproteus spp.).  

Os diferentes valores de prevalência para os géneros Leucocytozoon e Haemoproteus 

podem resultar de variações na suscetibilidade e na exposição aos vetores, sendo que Galeotti e 

Sacchi (2003) concluíram que as corujas-do-mato com padrão acastanhado, face às que possuem 

um padrão acinzentado, possuem uma maior suscetibilidade para as infeções por hemoparasitas. 

Taft et al. (1994) explicam uma maior prevalência de Leucocytozoon spp. em espécies de 

Strigiformes pelo facto dos vetores da família Simuliidae estarem mais ativos durante o dia, 

período em que estas espécies de rapina se encontram menos ativas, podendo ser alvos mais 

fáceis para os artrópodes vetores.  

Relativamente ao género Trypanosoma em corujas-do-mato, o nosso estudo, 

apresenta uma prevalência de infeção (10,9%) superior à prevalência de 4,8% detetada por 

Muñoz et al. (1999). Como refere Samour (2000), o género Trypanosoma aparece muitas vezes 

associado a outros géneros hemoparasitários (Leucocytozoon e Haemoproteus), pelo facto de 

partilharem os vetores da família Simuliidae. No presente estudo, como foi já referido, existiu 

uma maior prevalência de Leucocytozoon spp. e Haemoproteus spp. em relação à obtida por 

Muñoz et al. (1999), tendo-se verificado também uma maior prevalência de Trypanosoma spp., 

relativamente à obtida por esses mesmos autores. Muñoz et al. (1999) em Espanha, constataram 

uma prevalência do género Plasmodium em corujas-do-mato similar (2,4%) à obtida no presente 

estudo (2,5%). Outros estudos em espécies de Strigiformes, como os efetuados por Krone et al. 

(2001) na Alemanha e por Santos et al. (2008) em Portugal, demonstraram que a prevalência 

deste género hemoparasitário em aves de rapina é baixa. No presente estudo detetou-se ainda, nas 

corujas-do-mato, uma prevalência significativamente superior das infeções simples relativamente 

à prevalência das infeções mistas (Tabela 5). Em corujas-do-mato estudadas na Alemanha 

verificou-se a mesma diferença (Krone et al. 2001). No entanto, Gutiérrez (1989), no noroeste 

dos Estados Unidos da América, detetou infeções mistas em 79,0% das corujas-pintadas 
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analisadas. Esta elevada prevalência de infeções mistas pode ser resultado dos diferentes géneros 

hemoparasitários possuírem espécies de vetores em comum (Valkiünas, 2005). 

As corujas-do-mato apresentaram, relativamente aos peneireiros-vulgares, maior 

prevalência de infeções mistas (Tabela 5), resultado este que está também de acordo com o 

obtido por Krone et al. (2001), na Alemanha. 

A diferença significativa nas prevalências de hemoparasitas entre as duas espécies de 

rapina estudadas pode residir no facto de a coruja-do-mato possuir características biológicas que 

aumentam a sua exposição aos vetores, como um maior tamanho corporal, um período superior 

de permanência das crias no ninho, a construção de ninhos em cavidades e a ocupação de áreas 

florestais (Ishak et al. 2008). 

Tanto no peneireiro-vulgar com na coruja-do-mato, não foram detetadas diferenças 

significativas nas prevalências de hemoparasitas entre fêmeas e machos, resultados equivalentes 

aos obtidos por Dawson e Bortolotti (1999) em peneireiros-americanos (Falco sparverius) no 

Canadá; por Leppert et al. (2008) em duas espécies de rapinas noturnas, a coruja-serra-afiada 

(Aegolius acadicus) e a coruja-flamada (Otus flammeolus), no noroeste dos Estados Unidos da 

América; e por Krone et al. (2001) em várias espécies de Falconiformes e Strigiformes, incluindo 

as duas estudadas neste trabalho. No entanto, Wiehn et al. (1990) encontraram na Finlândia uma 

prevalência significativamente superior em fêmeas de peneireiro-vulgar quando comparada com 

a dos machos, durante a época de reprodução (de abril até junho inclusive). Isto pode-se dever ao 

facto de as fêmeas, durante a época de reprodução, passarem mais tempo no ninho que os machos 

e adquirirem a infeção por contactarem mais frequentemente com os vetores (Muñoz et al. 1999), 

cujas populações tendem a ser maiores na primavera e verão (Atkinson e Van Riper, 1991). 

Talvez a diferença para o presente trabalho assente no facto de tanto os peneireiros-vulgares 

como as corujas-do-mato possuírem um menor número de fêmeas analisadas durante o período 

de reprodução (41,9% e 38,4% respetivamente), momento em que parece ser maior a prevalência 

de hemoparasitas. 

O facto de haver uma prevalência significativamente superior de hemoparasitas em 

machos e fêmeas da espécie coruja-do-mato, quando comparada com o peneireiro-vulgar, está de 

acordo com a existência de uma maior frequência de infeção por hemoparasitas na espécie 

coruja-do-mato (Tabela 5).  
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No que respeita à prevalência de infeções por hemoparasitas em função da idade das 

aves analisadas, verificou-se uma diferença significativa entre os indivíduos jovens e os 

indivíduos adultos ou com idade desconhecida (os indivíduos com idade desconhecida mais 

provavelmente são exemplares adultos) de ambas as espécies hospedeiras (Tabela 6), 

constatando-se uma maior frequência de parasitismo nestes dois últimos. Esta diferença é 

consistente com os resultados obtidos por Ashford et al. em gaviões-europeus (A. nisus) na Grã-

Bretanha (1991), Muñoz et al. (1999) e Krone et al. (2001) em várias espécies de Falconiformes 

e Strigiformes em Espanha e na Alemanha, respetivamente, e Tomé et al. (2005) em mochos-

galegos (A. noctua) no sul de Portugal. As duas espécies abordadas no presente estudo foram 

analisadas nos três primeiros trabalhos. Com o avançar da idade, a prevalência de infeções por 

hemoparasitas tende a aumentar, embora com baixos níveis de parasitemia, possivelmente 

resultado da imunidade adquirida (Leppert et al. 2008). O baixo valor de prevalência de 

hemoparasitas em aves jovens prende-se com facto de a maior parte das aves jovens estudadas 

(29/48 peneireiros-vulgares e 59/69 corujas-do-mato, respetivamente 60,4% e 85,5%) terem sido 

analisadas nos meses de abril a junho, altura em que é mais difícil detetar a infeção porque existe 

uma baixa parasitemia (Muñoz et al. 1999).   

A diferença significativa registada entre a prevalência de hemoparasitas em aves 

adultas ou de idade desconhecida do peneireiro-vulgar (Tabela 6) e da coruja-do-mato (Tabela 6) 

pode ser resultado do ingresso de um maior número de corujas-do-mato adultas ou de idade 

desconhecida na primavera (42,0% - 21/50 analisados), quando comparado com o número de 

peneireiros-vulgares, da mesma faixa etária, que entraram em igual período do ano (35,9% - 

28/78 analisados). Valkiünas et al. (2005) explicam que o aparecimento do pico de prevalência 

de hemoparasitas na primavera é resultado do fenómeno “recaída de primavera” que os 

indivíduos adultos infetados atravessam durante o período de reprodução. Na época de 

reprodução as aves adultas, quer por elevação dos níveis hormonais quer por outros fatores de 

stresse, sofrem um aumento dos níveis de hemoparasitas circulantes.  

Relativamente à prevalência dos géneros hemoparasitários ao longo do período em 

estudo, entre os anos de 2008 e 2012 não foram registadas alterações significativas na espécie 

peneireiro-vulgar (Gráfico 2). Já na coruja-do-mato foi vísivel uma maior prevalência de infeção 

no ano de 2012 quando comparado com o ano de 2011 (Gráfico 3). Um estudo realizado em 

corujas-pintadas (subespécie Strix occidentalis caurina) da Califórnia não revelou diferenças 
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significativas nas prevalências de hemoparasitas nos períodos de 1994 a 1996 e de 2004 a 2005 

(Ishak et al. 2008). Neste mesmo estudo é referido que os fatores que podem contribuir para a 

diferença das prevalências de hemoparasitas entre anos incluem a sazonalidade, variações anuais 

e idade do hospedeiro. Zamora-Vilchis et al. (2012) sugerem que o fenómeno de aquecimento 

global pode resultar num aumento da prevalência de hemoparasitas aviários, pois temperaturas 

mais elevadas permitem um maior desenvolvimento de espécies vetoras. Ishak et al. (2010) 

encontraram diferenças inter-anuais na frequência de infeção por hemoparasitas em falcões-de-

Cooper (Accipiter cooperii) na Califórnia. No presente estudo, a diferença das prevalências de 

hemoparasitas entre os anos de 2011 e 2012, encontrada na coruja-do-mato, pode ser explicada 

pelo facto de no ano de 2011 terem entrado 78,2% (43/55 corujas-do-mato analisadas) de animais 

jovens entre abril e junho, enquanto das 14 corujas-do-mato que ingressaram no de 2012, 10 

(71,4%) eram adultas ou com idade desconhecida. Como já foi referido, a prevalência de 

hemoparasitas foi maior nas corujas-do-mato adultas ou com idade desconhecida do que em aves 

jovens da mesma espécie. 

Após a comparação das duas espécies hospedeiras, verificou-se a existência de uma 

maior frequência de infeções por hemoparasitas nos anos de 2009 e 2012 em coruja-do-mato 

(Gráfco 3). Esta superioridade baseia-se essencialmente no maior número de corujas-do-mato 

adultas ou com idade desconhecida infetadas (2009: peneireiro-vulgar com 23,5% versus coruja-

do-mato com 77,8%; 2012: peneireiro-vulgar com 0,0% versus coruja-do-mato com 90,0%), já 

que poucas foram as aves jovens que apareceram infetadas. Esta diferença pode ser resultado de 

um ou mais dos fatores referidos por Ishak et al. (2010), acima enunciados, e que conduzem a 

variações de prevalência das formas hemoparasitárias entre diferentes anos. 

Relativamente à frequência dos géneros hemoparasitários durante a estadia dos 

animais analisados no CRFST, verificou-se, para ambas as espécies hospedeiras, a manutenção 

da condição de infeção ou ausência dela desde o momento em que foi realizada a primeira 

colheita de sangue. Esta situação também foi observada por Muñoz et al. (1999) em várias 

espécies de Strigiformes e Falconiformes, incluindo o peneireiro-vulgar e a coruja-do-mato. 

Contrariando estes resultados, Ziman et al. (2004) efetuaram um estudo de prevalência de 

Haemoproteus spp. e Leucocytozoon spp. em aves de rapina da Califórnia mantidas em cativeiro, 

tendo verificado que as aves que permaneceram mais do que um ano em cativeiro apresentavam 

prevalências superiores, quando comparadas com as aves mantidas em cativeiro por períodos de 
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tempo mais curtos. Estes autores referem que os animais mantidos em cativeiro apresentam uma 

maior suscetibilidade para as infeções por hemoparasitas. No presente estudo, torna-se difícil 

avaliar esta associação, dado que foi reduzido quer o número de aves estudadas quer o tempo de 

acompanhamento das mesmas durante a estadia no CRFST. 

No que respeita à frequência das infeções por hemoparasitas nas diferentes estações 

do ano, a espécie hospedeira peneireiro-vulgar apareceu parasitada com mais frequência no 

inverno (25,0%) (Gráfico 4), não sendo contudo esta diferença estatisticamente significativa em 

relação às restantes estações do ano. Na coruja-do-mato, foi encontrada uma maior percentagem 

de indivíduos infetados por hemoparasitas no outono e no verão (75,0% e 71,4%, respetivamente) 

(Gráfico 5), sendo as prevalências de hemoparasitas nestas estações significativamente superiores 

às encontradas na primavera e inverno. A primavera foi a estação do ano na qual a prevalência de 

géneros hemoparasitários nas corujas-do-mato foi signficativamente mais baixa, quando 

comparada com as restantes estações do ano. Krone et al. (2001) e Ishak et al. (2010) também 

detetaram uma variação sazonal na prevalência de hemoparasitas em aves de rapina da Alemanha 

e da Califórnia, respetivamente, existindo um pico na primavera, contrariamente ao verificado no 

presente estudo, e outro no outono. A existência deste pico de prevalência na primavera resulta 

do já enunciado fenómeno de “recaída de primavera”, o qual ocorre em indivíduos adultos com 

níveis crónicos de parasitemia (Valkiünas, 2005). No peneireiro-vulgar, do total de aves que 

ingressaram na primavera (n = 57) existiam 29 crias ou aves jovens e 28 aves adultas ou de idade 

desconhecida. Olhando apenas para as aves adultas ou de idade desconhecida, pois são o grupo 

de aves que mais contribui para o pico da primavera, verifica-se que a prevalência de 

hemoparasitas é de 39,3% (11/28). O motivo de não existir o pico da primavera prende-se com o 

facto de 50,9% (29/57) dos indivíduos que ingressaram na primavera serem crias ou aves jovens, 

nas quais a prevalência de formas hemoparasitárias é quase nula (6,9%). A baixa prevalência de 

hemoparasitas na primavera encontrada nas corujas-do-mato, no presente estudo, pode ser 

explicada pelo facto de 73,8% das aves analisadas nesta estação do ano terem sido crias ou jovens 

(59/80), grupo este que, como já foi referido, apresenta uma menor frequência de infeções por 

hemoparasitas.  

O maior número de corujas-do-mato infetadas no outono deve-se, provavelmente, à 

elevada proporção de aves jovens com infeções agudas (facilmente detetáveis no esfregaço 

sanguíneo por haver uma elevada parasitemia) em resultado do não desenvolvimento completo de 
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imunidade protetora (Krone et al. 2001). Ainda nesta espécie, a existência de uma elevada 

prevalência de infeção por hemoparasitas no verão pode resultar de um contacto mais frequente 

com os vetores, cujas populações tendem a ser mais numerosas na primavera e no verão (Galeotti 

e Sacchi, 2004). Outra hipótese prende-se com o facto de a coruja-do-mato iniciar a época de 

reprodução em dezembro. Por isso, as aves jovens mais precoces (nascidas em janeiro e 

fevereiro) que se encontrem infetadas vão manifestar a fase aguda da infeção não no outono, mas 

sim no verão. No peneireiro-vulgar, ao contrário da coruja-do-mato, não se verificou este pico de 

prevalência no outono, visto que apenas ingressaram três aves jovens, num total de 20 aves 

(15,0%) que deram entrada no CRFST nesta estação do ano. Se o número de aves jovens 

analisadas no outono tivesse sido maior, os valores de prevalência de hemoparasitas poderiam 

eventualmente ser superiores.  

Quando se comparam as duas espécies de rapinas hospedeiras, verifica-se que as 

corujas-do-mato aparecem significativamente mais infetadas por hemoparasitas no verão e no 

outono (Gráficos 4 e 5). Esta superioridade no valor da prevalência de hemoparasitas no verão 

pode ser resultado de a época de reprodução, na coruja-do-mato, se iniciar mais cedo, enquanto 

que no outono foram analisados mais exemplares jovens de coruja-do-mato do que de peneireiro-

vulgar, sendo a frequência de hemoparasitas mais baixa nesta última espécie de rapina. 

No que diz respeito à prevalência de hemoparasitas segundo a causa de ingresso, 

observou-se nos peneireiros-vulgares uma prevalência significativamente maior de formas 

hemoparasitárias nos indivíduos que ingressaram com causa traumática, quando comparados com 

as crias e jovens ingressadas (Tabela 7). Esta diferença possivelmente está relacionada com o 

facto de 86,0% (55/64) dos peneireiros-vulgares que ingressaram por causa traumática serem 

aves adultas ou com idade desconhecida, faixa etária esta que apresenta maior prevalência de 

hemoparasitas (Leppert et al. 2008). A menor prevalência de formas hemoparasitárias em crias e 

jovens pode se explicada pela entrada de 69,0% (20/29) destas aves ter ocorrido nos meses de 

maio e junho, período este em que é mais difícil a deteção dos géneros de hemoparasitas (Muñoz 

et al. 1999). Este estudo não permite afirmar que as causas traumáticas conduzam a uma maior 

prevalência de hemoparasitas, no entanto, as aves que sofram qualquer tipo de traumatismo 

passarão provavelmente por um período de imunodepressão, que poderá aumentar a 

suscetibilidade destas face aos géneros hemoparasitários (Valkiunas, 2005).  
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Na coruja-do-mato, também se constatou que as crias e aves jovens apresentaram 

uma prevalência significativamente menor para as restantes três causas de ingresso (Tabela 7). 

Aliado a isto, também se detetou uma prevalência significativamente superior em corujas-do-

mato com condição clínicia grave e muito grave, quando comparadas com as que entraram 

saudáveis e com condição clínica de grau leve (Tabela 8). A hipótese que foi avançada para a 

diferença encontrada no peneireiro-vulgar pode também ser aplicada nesta situação, uma vez que 

as corujas-do-mato que fazem parte destas categorias com prevalências significativamente 

superiores eram maioritariamente adultos ou com idade desconhecida. Também aqui não se pode 

afirmar que as causas de ingresso doença, trauma e outros e os escalões grave e muito grave 

originem uma maior prevalência de hemoparasitas na coruja-do-mato, mas, como foi referido 

anteriormente, as aves imunodeprimidas talvez não consigam combater as infeções por 

hemoparasitas de forma mais eficaz, sendo por isso mais frequentemente parasitadas. 

No estudo da relação entre o desfecho clínico e a prevalência de hemoparasitas 

apenas a coruja-do-mato apresentou uma diferença estatisticamente significativa entre os 

indivíduos infetados com hemoparasitas que morreram naturalmente, durante a estadia no 

CRFST, e os indivíduos infetados com formas hemoparasitárias que permaneceram vivos e os 

que foram eutanasiados (Gráfico 7). Assim, as corujas-do-mato que morreram de forma natural 

apresentavam uma maior frequência de infeções por géneros de hemoparasitas. A baixa 

prevalência de hemoparasitas encontrada nas corujas-do-mato que permaneceram vivas pode 

dever-se ao facto de 60,0% (53/89) serem crias ou animais jovens que ingressaram na primavera 

(Muñoz et al. 1999). Nas corujas-do-mato eutanasiadas a baixa prevalência talvez possa ser 

explicada pelo facto de existirem apenas 21,4% (3/14) indivíduos adultos ou de idade 

desconhecida cujo ingresso se deu na primavera, período este em que há maior suscetibilidade 

para infeções por hemoparasitas. As corujas-do-mato que morreram naturalmente possuíam uma 

maior frequência de hemoparasitas, provavelmente porque dos 12 indivíduos cuja morte se deu 

durante a estadia no CRFST dez eram adultos ou tinham idade desconhecida, com maior 

frequência relativa de infeções por géneros hemoparasitários. Parece existir uma associação entre 

as corujas-do-mato que morrem naturalmente e o facto de possuírem uma maior prevalência de 

hemoparasitas. Olsen e Gaunt (1985), nos Estados Unidos da América, em várias espécies de 

Falconiformes e Strigiformes em reabilitação também demonstraram uma elevada mortalidade 

relacionada com infeções por géneros hemoparasitários.  
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Por fim, as corujas-do-mato que permaneceram vivas e que morreram de forma 

natural apareceram com uma prevalência de hemoparasitas significativamente superior face aos 

peneireiros-vulgares com o mesmo desfecho. Isto resulta, muito provavelmente, do facto de haver 

uma maior prevalência de hemoparasitas nas corujas-do-mato. Há algumas evidências de que o 

género Leucocytozoon pode ser patogénico para as espécies pertencentes à classe Strigiformes 

(Korpimäki et al. 1993; Hunter et al. 1997). Mais estudos devem ser efetuados no sentido de se 

aprofundar a relação entre o desfecho da infeção por hemoparasitas.  
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6. Conclusões 

 

1. No presente estudo destaca-se uma prevalência de infeção por hemoparasitas, no 

conjunto das duas espécies hospedeiras, de 27,8%. Das duas espécies de rapinas estudadas, 

constatou-se uma maior frequência de infeção por hemoparasitas em corujas-do-mato, com um 

valor de 36,1%. O facto de esta espécie apresentar uma maior percentagem de infeção poderá ser 

resultado da sua biologia, pois, por um lado, possui uma atividade predominantemente notívaga 

e, por outro, nidifica em buracos nas árvores e edifícios, coincidindo com o período de maior 

atividade dos vetores que transmitem os hemoparasitas e com locais que podem reunir as 

condições ótimas para o desenvolvimento destes mesmos vetores. 

2. Os géneros Haemoproteus e Leucocytozoon são os principais responsáveis pelas 

infeções simples por hemoparasitas no peneireiro-vulgar (19,0%) e na coruja-do-mato (11,8%). 

No entanto, e principalmente no caso da coruja-do-mato, os géneros Haemoproteus e 

Trypanosoma, embora apresentem menores frequências, podem também contribuir para maiores 

frequências de infeções mistas.  

3. Constatou-se que a idade e os diferentes anos de estudo podem influenciar as 

prevalências das formas hemoparasitárias em peneireiros-vulgares e corujas-do-mato. As aves 

adultas pelo facto de terem uma contacto mais prolongado com os vetores, tendem a possuir 

maiores prevalências de géneros hemoparasitários. Vários podem ser os fatores que podem 

influenciar a frequência das infeções por hemoparasitas entre diferentes anos. Este estudo 

também sugere que a sazonalidade pode determinar as prevalências de hemoparasitas na coruja-

do-mato, sendo o outono e o verão os períodos em que se verifica maior frequência de infeções 

por hemoparasitas. 

4. O presente estudo também sugere que a causa de ingresso (traumática, aves jovens 

orfãs, doença ou outra), o grau da condição clínica (saudável, leve, grave ou muito grave) e o 

desfecho do animal (permanecer vivo, morrer naturalmente ou ser eutanasiado) podem estar 

associados à prevalência das infeções por hemoparasitas em ambas as espécies hospedeiras 

estudadas.  

5. Para melhor se averiguar da influência que a vida em cativeiro pode ter na infeção das 

aves de rapina, será aconselhável que o número de indivíduos estudados e o período de estudo 
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sejam superiores aos nossos. Recomenda-se ainda a realização de mais estudos 

hemoparasitológicos, em peneireiros-vulgares e corujas-do-mato, no sentido de alcançar mais 

resultados e, dessa forma, compreender melhor a relação entre os diferentes géneros 

hemoparasitários e as duas espécies hospedeiras estudadas.  

6. Em sentido geral, relativamente a algumas das variáveis em análise, se o número de 

aves estudadas tivesse sido superior àquele que foi alvo de investigação no presente trabalho, é de 

admitir a obtenção de outros resultados e conclusões ou até mesmo a confirmação dos dados do 

presente estudo. 

7. Pelo exposto, é lícito afirmar que o presente estudo permitiu fornecer novos dados, 

que poderão ser a base de futuras investigações na área da hemoparasitologia em aves, e permitiu 

também levantar novas questões sobre a influência das infeções por hemoparasitas na saúde não 

só das espécies por nós abordadas, mas também de outras espécies de aves parasitadas por 

protozoários sanguíneos. Pela importância que desempenham em termos ecológicos, evolutivos e 

conservacionistas, é fundamental obter mais dados sobre os diferentes géneros hemoparasitários, 

tanto de indivíduos em liberdade como de indivíduos que se encontrem em centros de 

recuperação.   
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ANEXO 1. – Hematologia em aves 

 
 

Célula  Característica morfológica Característica de coloração 

 

 

 

 

Eritrócito 

Célula madura 

Tamanho médio, forma oval alongada 

e núcleo oval alongado e com 

localização central 

Citoplasma: laranja pálido uniforme a 

vermelho-rosa                                      

Núcleo: vermelho-púrpura e com cromatina 

condensada  

Célula imatura 

Tamanho menor que a célula madura, 

forma arredondada a semi-oval e 

núcleo relativamente grande 

Policromática e citoplasma pálido a azul 

escuro 

Heterófilo 

Tamanho médio, forma arredondada e 

núcleo bilobado 

Citoplasma incolor, com grânulos robustos 

de cor vermelho-tijolo, fusiformes 

logitudinalmente e redondos no eixo 

horizontal 

Eosinófilo 
Tamanho médio, forma arredondada e 

núcleo bilobado 

Citoplasma azul pálido, com grânulos 

redondos a ovais e de cor vermelho-tijolo a 

azul pálido  
 

 

Basófilo 
Tamanho pequeno, forma arredondada 

e núcleo não lobado 

Citoplasma azul pálido, com um número 

variável de grânulos de diferentes tamanhos 

e com cor vermelha-púrpura escura  

 

Linfócito 

Tamanho pequeno a médio, forma 

arredondada a triangular e núcleo 

grande e arredondado, com localização 

central; rácio: 25% citoplasma : 75% 

núcleo  

Citoplasma azul pálido 

 

Monócito 

 

Tamanho grande, forma arredondada e 

núcleo em forma de "rim", posicionado 

excentricamente; rácio: 75% 

citoplasma: 25% núcleo; 

frequentemente possui vacúolos de 

tamanho médio  

Citoplasma azul pálido a cinzento pálido 

Trombócito 

Tamanho pequeno, forma oval a 

retangular e núcleo oval a retangular 

Citoplasma incolor a azul pálido, com 

vacúolos grandes e um núcleo cuja cromatina 

se encontra altamente condensada e de cor 

vermelha-púrpura escura 

Tabela 9 – Características morfológicas e de coloração das diferentes linhas celulares em aves (adaptado de: 

Samour, 2006). 
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ANEXO 2. – Outros estágios 

 

ANEXO 2.1. – Hospital Veterinário de Leiria 

Após o estágio no CRFST tive a oportunidade de estagiar no HVL, entre 2 de janeiro 

e 28 de fevereiro de 2014 (Fotografia 20A). O HVL trabalha nas áreas de animais de companhia, 

equinos e espécies pecuárias, prestando uma grande variedade de serviços, que incluem a 

vacinação, internamento, cirurgia geral e ortopedia, análises clínicas, radiologia, ecografia e 

disponibiliza ainda de uma vasta gama de produtos para o bem-estar animal. É de referir que a 

maior parte dos equipamentos que possui é portátil, o que permite a sua utilização em serviços ao 

domicílio (Fotografia 20B).  

 

 

 

 

Fotografia 20 – Imagens do exterior do Hospital Veterinário de Leiria (A) e do veículo utilizado para os serviços ao 

domícilio (B). 

 

O HVL possui dois consultórios (Fotografia 21A), uma sala de cirurgia, três salas de 

internamento (gatos, cães e infeto-contagiosas) (Fotografia 21B), sala de análises clínicas 

(Fotografia 21C) e sala de imagiologia equipada para a realização de raios X e ecografias.   

  

  

.          

 

Fotografia 21 – Imagens representativas de algumas divisões do Hospital Veterinário de Leiria. 

João T. 2014 João T. 2014 

A B 

João T. 2014 João T. 2014 João T. 2014 

A B C 
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Durante este estágio tive a oportunidade de observar vários casos clínicos 

interessantes na área de animais de companhia. Acompanhei todas as etapas: obtenção da história 

clínica aquando da consulta, realização de exames físicos e complementares (estudos 

hematológicos, bioquímica sérica, ecografia, radiografia, ecocardiografia, citologia e 

eletrocardiograma), diagnóstico e tratamento médico e/ou cirúrgico. Ajudei nos cuidados de 

rotina dos animais internados, nomeadamente na realização de exames físicos periódicos, na 

administração de medicação, de fluidoterapia, na recolha de sangue (Fotografia 22A), urina e 

fezes para exames complementares, na alimentação e passeio dos animais e na realização de 

radiografias (Fotografia 22B) e ecografias de controlo. Na cirurgia acompanhei e ajudei na 

preparação do animal (Fotografia 22C), na pré-medicação, na indução anestésica, na cirurgia 

(Fotografia 22D) e na monitorização pós-cirúrgica. Alguns exemplos de cirurgias presenciadas 

foram: ovariohisterectomias em gatas e cadelas; orquiectomias em cães e gatos; laparotomias 

explorat órias; fetotomia; ortopedias; enterotomia e enterectomia; excisão de massas neoplásicas.   

 

 

 

 

Fotografia 22 – Imagens representantivas do trabalho diário desempenhado no Hospital Veterinário de Leiria. 
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ANEXO 2.2. – Serviço de Animais Exóticos e Selvagens do Hospital Veterinário 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

O SAES do HVUTAD (Fotografia 23A) é uma unidade que presta serviços clínicos 

na área dos animais exóticos e animais selvagens, sendo estes últimos encaminhados para o 

CRAS-HVUTAD (Fotografia 23B). Este estágio decorreu entre 5 de março e 31 de maio de 

2014. 

No que diz respeito à área de animais exóticos, o HVUTAD presta vários serviços 

que incluem: medicina interna, cardiologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia e cirurgia de 

tecidos moles, dermatologia, etologia, imagiologia, análises clínicas, medicina preventiva, presta 

ainda consultas ao domicílio. Para esta área existem especificamente duas salas de internamento, 

com jaulas individuais (Fotografia 23C), havendo depois outras divisões fundamentais para a 

clínica de animais exóticos, mas que também são utilizadas pela área de animais de companhia 

(consultórios, salas de imagiologia, laboratório de análises clínicas, internamento de infeto-

contagiosas e sala de cirurgia). 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 23 – Imagens representantivas do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(A) e das instalações do Serviço de Animais Exóticos e Selvagens (B e C). 
 

  

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar vários casos, desde o momento 

da consulta com o proprietário, passando pela realização de exames complementares e pelo 

diagnóstico da condição patológica, até à sua resolução da mesma. Na Tabela 10 encontram-se 

alguns dos casos que pude acompanhar, com a espécie afetada e a respetiva resolução. 

 

 

João T. 2014 João T. 2014 João T. 2014 

A B C 
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O CRAS-HUVTAD tem como principal missão a receção e recuperação de animais 

silvestres existentes na fauna portuguesa. A grande percentagem (83,0% no ano de 2013) dos 

ingressos neste centro são aves (Falconiformes, Strigiformes e Passeriformes), seguindo-se 

mamíferos (cervídeos, canídeos e mustelídeos), répteis (essencialmente quelónios) e anfíbios. Na 

classe das aves, ocasionalmente são também recebidas espécies pertencentes às ordens 

Afeção Espécie Resolução 

Sistema digestivo 

Maloclusão Oryctolagus cuniculus 
Aparo e correção dentária; 

Correção da dieta 

Corpos-estranhos no papo Anodorhynchus hyacinthinus 
Remoção dos corpos-

estranhos 

Patologia infeciosa e parasitária 

Sarna 
Cavia porcellus e  Oryctolagus 

cuniculus 

Tratamento médico –

protocolo de desparasitação 

Clamidíase Nymphicus hollandicus 
Tratamento médico – 

antibioterapia 

Sistema músculo-esquelético 

Abcessos submandibular Oryctolagus cuniculus 
Drenagem e correção da causa 

primária 

Fratura tibiotársica 
Psittacus erithacus e  

Amazonas ochrocephala 

Resolução cirúrgica – técnica 

“tie-in” 

Fraturas de ísquio e púbis 

unilaterais 
Chinchilla lanigera 

Tratamento conservativo – 

repouso 

Sistema reprodutor 

Quistos ováricos Cavia porcellus Ovariohisterectomia 

Sistema visual 

Blefarite unilateral Trachemys scripta 
Tratamento médico – 

administração de vitamina B 

Outras 

Gota Iguana iguana Morte 

Tabela 10 – Casos clínicos, por sistema orgânico, que acompanhei durante o estágio no Serviço de Animais 

Exóticos e Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a espécie 

afetada e a respetiva resolução. 
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Columbiformes, Ciconiiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Anseriformes e Galiformes, 

entre outras. 

O objetivo primordial para todos os animais é a sua posterior devolução à natureza. 

Os animais que ingressam no centro podem ser entregues pelo Serviço de Proteção da Natureza e 

do Ambiente da Guarda Nacional Republicana ou então por particulares. As principais causas 

que levam à chegada dos animais ao CRAS-HVUTAD são o cativeiro ilegal, disparo ilegal, 

atropelamento e colisão/eletrocussão com linhas de alta tensão. Na primavera é frequente a 

entrada de crias orfãs ou, no caso das aves, de crias que caem do ninho e são encontradas no solo. 

O processo de recuperação é adaptado a cada animal e inclui, geralmente, tratamento 

médico adequado (exame de estado geral, exames complementares, estabilização, acomodação 

em alojamento próprios e procedimento cirúrgico se necessário), alimentação, treino de 

musculação e/ou treino de caça (se necessário, realiza-se fisioterapia) e, ao mesmo tempo, a 

socialização com indivíduos da mesma espécie. Esta última é de extrema importância no caso de 

recuperação/cria de juvenis orfãos. Nas aves, após a resolução da causa de ingresso, a fase da 

musculação e/ou treino de caça ocorre em túneis de voo, que lhes permite caçar e ganhar 

resistência para o voo. Para esta fase o centro possui câmaras de muda (Fotografia 24A) e dois 

túneis de voo, um túnel reto e um túnel com configuração octogonal (Fotografia 24B).  

 

  

   

    

Fotografia 24 – Imagens representativas das câmaras de muda (A) e do túnel de voo octogonal (B) do Centro de 

Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

(fotografia B gentilmente cedida por Luís Sousa). 

 

Passadas todas estas estapas, o animal pode ser devolvido à natureza. Para se 

proceder à libertação devem ser consideradas características como o local onde será realizada, 

João T. 2014 
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época do ano (caso das aves migratórias), tendo sempre em conta a espécie em causa. O 

momento da libertação de um animal recuperado é aproveitado pelo CRAS-HVUTAD, quer para 

realizar pequenas ações de sensibilização e educação ambiental junto da comunidade (escolas, 

lares de idosos, associações de caçadores, entre outros), no âmbito da conservação da natureza, 

quer para agradecer publicamente a quem encontrou o animal, através de um convite para estar 

presente na libertação. Mais do recuperar um animal ferido, objetivo clínico do CRAS-

HUVTAD, este pretende educar e sensibilizar as gerações atuais e, principalmente, as futuras, a 

preservar e conservar toda a fauna autóctone (Fotografia 25).    

 

 

 

 

 

Fotografia 25 – Libertações de aves recuperadas no Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital 

Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com ações de sensibilização junto da sociedade 

(fotografias gentilmente cedidas por Luís Sousa). 

 

No decorrer deste estágio pude acompanhar bastantes casos clínicos referentes a 

animais selvagens, as várias estapas de receção, diagnóstico e tratamento. Ainda acompanhei e 

ajudei na libertação de várias espécies e na educação ambiental, através da realização de 

panfletos com a descrição das espécies a libertar. Durante este período de estágio no HVUTAD 

consegui terminar as observações dos esfregaços sanguíneos, no Laboratório de Parasitologia da 

UTAD. 
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ANEXO 3. – Resumo do poster submetido no Concurso de Posteres no âmbito das XVIII 

Jornadas Internacionais de Medicina Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro 

 

Estudo hemoparasitológico em peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) e coruja-do-mato 

(Strix aluco) do Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa (Barcelona)
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 Os estudos sobre hemoparasitas em aves selvagens podem fornecer dados sobre a saúde 

das populações afetadas. Neste trabalho analisou-se a prevalência de hemoparasitas em duas 

espécies de aves de rapina, o peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) e a coruja-do-mato (Strix 

aluco), que deram entrada no Centro de Recuperação de Fauna Silvestre de Torreferrussa 

(Barcelona) entre os anos de 2008 e 2012. A deteção e identificação dos géneros 

hemoparasitários foram realizadas através da observação microscópica de esfregaços sanguíneos. 

De 245 aves analisadas 27,8% encontravam-se infetadas com hemoparasitas, com uma 

prevalência geral de 19,8% no peneireiro-vulgar e de 36,1% na coruja-do-mato. Nas infeções 

totais, os géneros Haemoproteus (19,0%) e Leucocytozoon (11,8%) foram os mais frequentes em 

peneireiros-vulgares e corujas-do-mato, respetivamente. Detetou-se uma maior prevalência de 

infeções mistas nas corujas-do-mato (12,6%). Tanto peneireiros-vulgares como corujas-do-mato 

apresentaram uma prevalência de infeção semelhante entre sexos e maior em aves adultas ou com 

idade desconhecida do que em aves jovens (29,5% vs. 4,2% e 74,0% vs. 8,7%, respetivamente). 

As corujas-do-mato adultas ou com idade desconhecida apresentaram uma maior prevalência 

(74,0%) face aos peneireiros-vulgares da mesma idade (29,4%). Constatou-se uma maior 

prevalência de hemoparasitas na coruja-do-mato no ano de 2012 (71,4%) face a 2011 (18,2%). 

Comparativamente ao peneireiro-vulgar (16,1% e 0,0%, respetivamente), a coruja-do-mato 

apareceu com maior frequência hemoparasitária em 2009 (53,6%) e 2012 (71,4%). A coruja-do-

mato apareceu mais parasitada no outono (75,0%) e verão (71,4%), sendo estas prevalências 

maiores em relação ao mesmo período que no peneireiro-vulgar (20,0% e 12,1%, 

respetivamente). A coruja-do-mato foi a rapina mais parasitada (36,1%). Os géneros 

Haemoproteus e Leucocytozoon foram os que mais contribuíram para as infeções 

hemoparasitárias no peneireiro-vulgar (19,0%) e na coruja-do-mato (29,4%), respetivamente. As 

aves jovens apresentaram-se mais parasitadas e observaram-se diferentes prevalências em 

diferentes anos estudados. As corujas-do-mato apareceram com maior parasitemia no outono e no 

verão. 
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