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RESUMO 

FERREIRA, V. L. Avaliação sazonal do perfil sanitário de pombos-domésticos (Columba 

livia) em áreas de armazenamento de grãos e sementes no Estado de São Paulo. [Seasonal 

health status survey of feral pigeons (Columba livia) in areas used for the storage of grains 

and seeds in São Paulo State]. 2012. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciências). Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Columbiformes sinantrópicos podem ter um importante papel na epidemiologia de patógenos 

com potencial zoonótico ou de impacto econômico para a indústria avícola. Dentre eles 

destacam-se: Mycoplasma spp., Salmonella spp., paramixovírus aviário tipo 1 (APMV-1), 

inseridos no Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) e a Chlamydophila psittaci, 

agente de uma das principais zoonoses relacionada com aves silvestres. Dentro desse 

contexto, este trabalho objetivou pesquisar, sazonalmente, a ocorrência destes patógenos em 

pombos-domésticos (Columba livia) em dois entrepostos no Estado de São Paulo. Ao longo 

de um ano, mensalmente 10 pombos foram capturados em cada entreposto para a colheita de 

amostras de suabe cloacal e sangue. A técnica de soroaglutinação rápida em placa (SAR) foi 

utilizada para a detecção de anticorpos anti-M. synoviae, anti-M. gallisepticum e anti-

S.Pullorum/Gallinarum; para a confirmação dos sororeagentes foram utilizadas a prova de 

inibição da hemaglutinação e soroaglutinação lenta, respectivamente. Para a detecção do 

DNA de C. psittaci e RNA de AMPV-1 foram utilizados métodos moleculares, PCR e RT-

PCR. Para investigação de anticorpos anti-APMV-1 foi empregada a técnica de HI. Na SAR, 

3,3% dos soros foram reagentes para M. synoviae; 2,5% para M. gallisepticum e 0,4% para S. 

Pullorum/Gallinarum. No entanto, essas amostras foram negativas nas técnicas 

confirmatórias. A ocorrência do APMV-1 não foi detectada. O DNA de C. psittaci foi 

detectado em 13,3% das amostras sendo 10,8% provenientes de aves capturadas na estação 

seca e 15,8% na estação chuvosa. Tais resultados são relevantes, pois demonstram que a C. 

psittaci ocorre em pombos presentes em áreas públicas frequentadas por um grande número 

de pessoas. Frente à escassez de pesquisas realizadas em Columbiformes no país, novos 

estudos são necessários para a determinação do real risco que pombos-domésticos podem 

representar quanto à transmissão de patógenos para aves comerciais e a influência da 

sazonalidade na disseminação desses microrganismos. 

 

Palavras chave: Pombo, Chlamydophila psittaci, Mycoplasma spp., Salmonella spp., 

paramixovírus aviário tipo 1. 
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ABSTRACT 

FERREIRA, V. L. Seasonal health status survey of feral pigeons (Columba livia) in areas 

used for the storage of grains and seeds in São Paulo State [Avaliação sazonal do perfil 

sanitário de pombos-domésticos (Columba livia) em áreas de armazenamento de grãos e 

sementes no Estado de São Paulo]. 2012. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciências). 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Columbiformes may play an important role in the epidemiology of pathogens with zoonotic 

potential or economic impact in the poultry industry. Among these pathogens there are 

Mycoplasma spp., Salmonella spp., Avian Paramyxovirus type 1 (APMV-1), included in the 

National Poultry Health Program (PNSA) and Chlamydophila psittaci, etiologic agent of an 

important zoonosis associated with wild birds. Thus, the aim of this study was to investigate, 

seasonally, the occurrence of the pathogens listed above in feral pigeons (Columba livia) in 

two warehouses in São Paulo State. During one year, 10 birds were captured monthly in each 

locality and cloacal swabs and blood samples were collected from each pigeon. The rapid 

seroagglutination test was performed for the detection of antibodies against M. synoviae, M. 

gallisepticum and Salmonella Pullorum/Gallinarum. Positive results were submitted to the 

hemagglutination inhibition and slow seroagglutination test, respectively. For the C. psittaci’s 

DNA and APMV-1’s RNA diagnosis, molecular techniques PCR and RT-PCR were 

performed. Hemagglutination inhibition test was also performed in order to detect antibodies 

against APMV-1. From the serum samples analyzed by rapid seroagglutination test, 3.3% 

were positive for M. synoviae, 2.5% for M. gallisepticum and 0.4% for S. 

Pullorum/Gallinarum. However, none of these samples was positive on the confirmatory tests. 

APMV-1 was not detected in any of the laboratory tests used. C. psittaci’s DNA was detected 

in 13.3% of the samples being, 10.8% from pigeons captured during the dry season and 15.8% 

in the rainy season. These results are relevant since they indicate that C. psittaci occurs in 

birds living in public areas frequented by a large number of people. The occurrence of the 

other pathogens was not detected. Nevertheless, due to lack of information about the pigeon’s 

sanitary status in the country, additional researches are necessary to determine the risk that 

feral pigeons can pose in the transmission of pathogens for poultry and the influence of each 

season in the spread of these microorganisms. 

 

Key words: Pigeons, Chlamydophila psittaci, Mycoplasma spp., Salmonella spp., Avian 

paramyxovirus type 1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil atualmente é um dos maiores produtores de grãos do mundo e de acordo com a 

Companhia Nacional de Abastecimento a estimativa da produção para 2012 é de 159,20 

milhões de toneladas (CONAB, 2012). Entre os principais grãos cultivados encontra-se a soja, 

o arroz, o trigo e o milho, sendo parte dessa safra destinada à alimentação de animais de 

produção. Em 2007, a safra de milho foi superior à 35 milhões de toneladas e 25% dessa 

produção foi utilizada para a avicultura brasileira (NERY et al., 2007; CONAB, 2012). 

A indústria avícola está diretamente ligada à economia do país, não só pelo consumo de 

uma parcela importante da produção nacional de grãos, mas também por empregar mais de 

4,5 milhões de pessoas e responder por quase 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

É um dos segmentos agropecuários com os melhores índices de produtividade. O Brasil é o 

terceiro produtor mundial de frangos de corte e líder em exportação, fornecendo carne para 

142 países (BRASIL, 2012). A indústria avícola brasileira também é mundialmente 

reconhecida pela qualidade de sua produção e pela utilização de tecnologias sofisticadas. Tais 

fatos decorrem do intenso esforço dos órgãos governamentais e dos produtores em 

implementar métodos de vigilância sanitária e profilaxia de patógenos que possam 

comprometer a saúde das aves comerciais (SALLES; MORAES, 2009). 

Um dos pontos-chaves das boas práticas agropecuárias é a adoção de ações que evitem a 

introdução e disseminação de microrganismos patogênicos no plantel comercial. Para tanto, a 

origem e a boa qualidade das rações, farelo de soja e outras farinhas são essenciais para 

assegurar uma alimentação que não veicule contaminação às aves de produção. Preconiza-se 

também a proteção das granjas para evitar a entrada de insetos, roedores e outras aves que 

possam atuar como vetores ou reservatórios de microrganismos patogênicos (CERUTTI, 

2009). 

Entre os microrganismos que podem ser transmitidos por aves infectadas estão os 

Mycoplasma spp., as Salmonella spp. e o paramixovírus aviário do tipo I (APMV-1), todos 

inseridos no Programa Nacional de Sanidade Avícola (BRASIL, 2009b). Este programa foi 

elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) visando o 

controle e erradicação de doenças relacionadas com a avicultura industrial. Outro agente 

importante relacionado com aves silvestres é a Chlamydophila psittaci, agente etiológico da 

psitacose, uma zoonose considerada rara, mas potencialmente fatal ao ser humano 

(VANROMPAY; DUCATELLE; HAESEBROUCK, 1995). 
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O amplo espectro de hospedeiros aviários infectados pelos patógenos descritos indica a 

existência de um meio de transmissão comum inter e intra-espécies na natureza. 

Possivelmente existe uma variedade de mecanismos de transmissão responsáveis pela 

manutenção de uma determinada infecção em uma população, os quais podem ser 

dependentes do nicho ecológico e das adaptações comportamentais da espécie hospedeira 

(KALETA; BALDAUF, 1988; KALETA; TADAY, 2003; BENSKIN et al., 2009). Tal fato 

tem maior relevância quando focamos as aves da ordem Columbiformes (pombos, rolinhas), 

as quais vivem em grandes bandos, reproduzindo no Brasil até seis ninhadas por ano, sendo 

algumas espécies consideradas sinantrópicas em quase todo o país (SICK, 2001; NUNES, 

2003). 

No Estado de São Paulo estas aves tornaram-se sinantrópicas nocivas, pois interagem de 

maneira negativa com a população humana, causando-lhe transtornos de ordem econômica e 

riscos à saúde pública. A quantidade de pombos presentes em entrepostos, armazéns e silos 

utilizados para o comércio e armazenamento de produtos agropecuários, e em áreas 

portuárias, exemplifica essa problemática. Além disso, pessoas que frequentam um ambiente 

com alta densidade de pombos têm o risco de se infectarem com patógenos de potencial 

zoonótico. Na literatura mundial, existem diversos relatos de zoonoses adquiridas por pessoas 

após contato direto ou indireto com pombos e/ou suas excreções (HAAG-WACKERNAGEL; 

MOCH, 2004). Apesar disso, no Brasil ainda são poucos os estudos epidemiológicos sobre o 

perfil sanitário de espécies da Ordem Columbiforme em áreas urbanas. 

Dentro desse contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil sanitário de 

Columbiformes em áreas de armazenamento e comercialização de grãos e sementes 

destinados ao consumo avícola e/ou humano. Para tanto alguns dos patógenos inseridos no 

PNSA foram selecionados e, em face do grande número de pessoas que frequenta esses locais 

diariamente, a ocorrência da bactéria C. psittaci nos pombos também foi pesquisada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Entrepostos de Armazenamento de Grãos 

 

 

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (CEAGESP) é 

uma das principais empresas estatais brasileiras de abastecimento. A unidade da cidade de 

São Paulo é considerada um dos maiores centros de comercialização atacadista do mundo, 

com a movimentação mensal de 250 mil toneladas de frutas, legumes, verduras, pescados e 

flores. A rede de armazenagem, com silos horizontais, tem capacidade de estocagem superior 

a 1 milhão de toneladas de grãos, sementes e produtos peletizados. Instaladas junto à pólos de 

produção e consumo, as unidades de armazenagem estão interligadas à malha ferroviária e 

atingem todas as regiões do Estado de São Paulo. Além disso, recebem a produção não apenas 

deste Estado, mas também de Estados vizinhos, como Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul (CEAGESP, 2012). 

Em vista das grandes quantidades de frutas, verduras, carnes, grãos e sementes 

estocados e comercializados nestes locais, uma preocupação constante é a manutenção da boa 

qualidade desses produtos. Dentre os diversos fatores relacionados com a contaminação de 

produtos dessa natureza está a circulação de vetores e pragas urbanas. Define-se como praga 

urbana qualquer animal que infeste ambientes urbanos podendo causar agravos à saúde e/ou 

prejuízos econômicos (ANVISA, 2006). O pombo-doméstico (Columba livia) é considerado 

praga em diversas regiões do mundo, pois, devido à vasta oferta de alimento e abrigo, sua 

população nos centros urbanos é cada vez maior (MAGNINO et al., 2009). 

No Estado de São Paulo, o Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde e a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária preconizam a adoção de ações preventivas e 

corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação de pragas urbanas 

em locais de comercialização e armazenamento de alimentos, visando minimizar o risco à 

saúde dos trabalhadores, usuários e consumidor final (CVS, 2000; FUNASA, 2001). O porto 

de Paranaguá no litoral do Paraná, por exemplo, chegou a ser multado em 6,7 milhões de reais 

e indiciado pelo Ministério Público Federal por não limpar corretamente a área dos portos e as 

vias públicas em seu entorno (BRASIL, 2011). Contribuindo dessa forma para a manutenção 

das populações de pombos e roedores no local e oferecendo risco à saúde da comunidade. A 

partir de então foram estabelecidas medidas de higienização e reformas das instalações para 

http://www.ceagesp.gov.br/institucional/histor/ceagesp.gov.br/armazenagem
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evitar a oferta de alimento e abrigo para esses animais. Segundo a Administração dos Portos 

de Paranaguá e Antonina (APPA) (2012), em seis meses a população de pombos, estimada em 

mais de 5 mil aves passou para menos de 1.000 indivíduos. 

A adoção de medidas que minimizem a oferta de alimento e abrigo é essencial para o 

controle da população de animais sinantrópicos. No entanto, o estudo do perfil sanitário 

também contribui na implementação de medidas profiláticas eficazes para proteger a saúde de 

outros animais e/ou de seres humanos. Particularmente em grandes entrepostos, onde circulam 

milhares de pessoas por dia e cujos produtos são destinados para o consumo humano e 

animal. 

 

 

2.2 Aves sinantrópicas 

 

 

As principais aves sinantrópicas encontradas nas grandes áreas urbanas no Brasil são da 

Ordem Columbiformes, mais comumente o pombo-doméstico (Columba livia) e, em algumas 

regiões, os pombos-de-bando (Zenaida auriculata). Os Columbiformes têm vasta distribuição 

no planeta, são granívoros e frugívoros, com excelente capacidade de voo e convivem em 

bandos. O pombo-doméstico, proveniente da Europa, foi introduzido no Brasil por volta do 

século XVI como ave doméstica. Contudo, com o passar do tempo, exemplares que saíram do 

cativeiro se adaptaram à vida livre e atualmente são considerados sinantrópicos. Esta ave 

possui o hábito de nidificar em rochedos, razão de sua provável adaptação à vida em cidades, 

já que encontra edificações de estatura elevada (SICK, 2001); além disso, neste ambiente o 

número de predadores é reduzido. 

Espécies de Columbiformes nativas como, por exemplo, a Zenaida auriculata, têm sido 

consideradas sinantrópicas no Estado do Paraná, em decorrência de fatores antrópicos, como 

alimentação abundante. Assim, passaram a se reproduzir de forma desordenada tornando-se 

um sério problema, tanto no meio urbano, quanto no meio rural (BUCHER; RANVAUD, 

2006). Nas monoculturas de soja, por exemplo, além de consumir o grão, a ave ao pousar 

sobre a planta acaba quebrando seu caule, impossibilitando a coleta pelas máquinas, com 

consequente redução das plantas nascidas por metro de linha de cultivo, causando ainda mais 

prejuízos ao produtor (OKAWA et al., 2001). 

De maneira geral os pombos são monogâmicos e realizam de duas a três oviposições 

por ano. Entretanto, quando recebem alimentação em abundância, podem aumentar a sua 
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capacidade reprodutiva para até seis posturas por ano, comprovando assim que o ciclo 

reprodutivo é influênciado pela oferta de alimento (SICK, 2001). Como essa oferta de 

alimentos é farta nas grandes cidades suas populações são cada vez maiores (NUNES, 2003). 

No Brasil, apesar de não existirem estudos fidedignos que indiquem a quantidade exata 

dessas aves nos centros urbanos, cada vez mais os pombos estão se tornando alvo de pedidos 

de controle populacional pelos munícipes aos Centros de Controles de Zoonoses (CCZ). O 

número de reclamações sobre pombos urbanos por parte de munícipes da Grande São Paulo 

durante o ano de 2002 alcançou quase 50% do total de reclamações sobre roedores, 

considerados pelos CCZ´s as de maior ocorrência dentre as pragas urbanas (SCHULLER, 

2003). Além disso, ressalta-se a espantosa população de pombos existentes nos locais de 

armazenamento de grãos e sementes, como silos, entrepostos, armazéns, fábricas de rações e 

áreas portuárias. Em virtude deste aumento populacional, o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) através de sua Instrução Normativa 

nº141, de 19/12/2006, regulamentou o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica 

nociva (IBAMA, 2006), estando os pombos inseridos nesta lista. 

Atualmente, locais com barracas de alimentos, comércio varejista e áreas de 

armazenagem, carregamento e descarregamento de grãos e sementes, tornaram pontos de 

frequente visitação pelos pombos. Tal fato aumenta a probabilidade de contaminação de 

alimentos, grãos e sementes destinados ao consumo humano e animal. Além disso, por terem 

o hábito de se alimentarem no chão e pousarem em locais elevados, os pombos requerem um 

deslocamento constante do ponto de pouso até a região mais inferior. Este fenômeno provoca 

o bater de suas asas, aumentando e favorecendo o processo de suspensão de partículas secas, 

contendo pó, sujeira, fezes ressecadas destas aves e, porventura, agentes patogênicos 

(SCHULLER, 2003). Assim, a grande concentração de pombos em determinada área 

representa um risco para a saúde pública, seja de forma direta, através da inalação das 

excretas contaminadas; seja da forma indireta, por meio da contaminação de fontes de água, 

grãos e sementes destinados ao consumo animal, além de alimentos destinados ao consumo 

humano. Ademais, o acúmulo de fezes, penas e ninhos, pode levar ao entupimento de 

tubulações de drenagem de água da chuva, apodrecimento de forros de madeira e 

comprometimento de equipamentos, além das sujidades que as aves provocam, causando 

consideráveis e constantes prejuízos (NUNES, 2003). 

Uma extensa revisão envolvendo doenças em pombos relaciona 60 patógenos 

encontrados, identificados e comprovadamente diagnosticados nestas aves (HAAG-

WACKERNAGEL; MOCH, 2004). Alguns destes patógenos, como o Mycoplasma spp., 
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Salmonella spp., Paramixovírus aviário tipo 1 e C. psittaci têm grande importância para a 

avicultura comercial e para saúde pública. No entanto, no Brasil, ainda são poucos os estudos 

realizados sobre o real risco que essas aves representam quanto à disseminação de patógenos 

para seres humanos e/ou outros animais. 

 

 

2.3 Mycoplasma spp. 

 

 

Mycoplasma spp. são bactérias que pertencem à Ordem Mollicutes e não apresentam 

parede celular. Por essa razão são naturalmente resistentes aos antibióticos que atuam 

impedindo a síntese da parede celular bacteriana. Assemelham-se em tamanho aos grandes 

vírus (cerca de 300nm) e são capazes de infectar animais, insetos e plantas. Existem 

aproximadamente 180 espécies descritas, a maioria de origem animal. Cerca de 25 espécies de 

micoplasmas já foram relatadas em aves, no entanto, pouco se sabe sobre o potencial 

patogênico da maioria desses microrganismos (GERLACH, 1994a; TIMENESKY, 2009). Em 

aves de interesse econômico (frango, galinhas e perus) quatro espécies são consideradas 

importantes como causadoras de doenças: Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. iowae 

e M. meleagridis (KLEVEN, 2003; CFSPH, 2007; TIMENESKY, 2009). 

Os micoplasmas estão distribuídos de forma cosmopolita, causando surtos da doença em 

diversos países, de tal modo que muitos destes incluem tais agentes em planos de controle e 

erradicação (KLEVEN, 2003). No Brasil, calcula-se que anualmente ocorra uma perda de 30 

mil toneladas de carne de frango decorrente de problemas respiratórios na fase final de 

produção. Fato que gera prejuízos de 30 milhões de dólares, sendo o M. gallisepticum a 

espécie de micoplasma com o maior impacto econômico na avicultura industrial 

(METTIFOGO; BUIM, 2009; BUIM, 2012). Essa é uma das razões pela qual a micoplasmose 

está inserida no Programa Nacional de Sanidade Avícola do MAPA (BRASIL, 2009b). 

Os micoplasmas podem ser transmitidos rapidamente pela via horizontal, através do 

contato direto ou indireto das aves susceptíveis com aves infectadas. As principais vias de 

entrada no hospedeiro são o trato respiratório e o genital. Outras formas de transmissão 

horizontal incluem o contato com fômites, poeira ou penas contaminadas. A transmissão 

vertical ocorre quando os sacos aéreos infectados entram em contato com o ovário (e com os 

folículos em desenvolvimento) (GERLACH, 1994a; LEY, 2003). Fatores externos podem 

influenciar a predisposição das aves à infecção pelos Mycoplasma spp., entre eles alta 
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densidade populacional, confinamento, ambientes fechados, extremos de temperatura, ar 

quente e seco e infecções respiratórias concomitantes (KLEVEN, 2003). 

Em geral as doenças causadas por micoplasmas são crônicas, sendo os sinais clínicos e 

as lesões associados principalmente ao sistema respiratório, seguido do sistema articular. As 

doenças classicamente conhecidas em aves comerciais são: doença respiratória crônica das 

galinhas e sinusite infecciosa dos perus, causadas pelo M. gallisepticum; sinovite infecciosa 

causada pelo M. synoviae; e aerossaculite das aves causada por M. gallisepticum, M. synoviae 

e M. meleagridis (LEY, 2003; KLEVEN, 2003; NASCIMENTO; PEREIRA, 2009). M. iowae 

acomete principalmente perus sendo normalmente assintomático em aves adultas, porém o 

maior impacto da infecção está na diminuição dos percentuais de eclodibilidade dos ovos 

(FIORENTIN, 2009). 

Diversas técnicas laboratoriais podem ser realizadas para o diagnóstico das 

micoplasmoses aviárias. O isolamento de micoplasmas, de modo geral, é um procedimento 

que exige meios nutritivos específicos, laboratórios e pessoal especializado, além de 

representar um alto custo e consumir um tempo prolongado. Além disso, muitas vezes a 

presença de outros microrganismos de crescimento mais rápido (fungos e outras bactérias) 

prejudica o sucesso da cultura e o isolamento do agente (METTIFOGO; BUIM, 2009). 

As técnicas sorológicas são úteis para o monitoramento dos plantéis e proporcionam um 

diagnóstico mais rápido quando há suspeita de infecção. Um teste sorológico reagente, 

associado ao histórico e sinais clínicos característicos permite a obtenção de um diagnóstico 

presuntivo enquanto o resultado do isolamento não for obtido (LEY, 2003). 

A soroaglutinação rápida em placa (SAR) é um teste barato e rápido, sendo o de eleição 

para a triagem das amostras. É um teste de alta sensibilidade que detecta primariamente IgM. 

No entanto a especificidade da SAR é baixa em razão de diversos fatores inerentes ao soro e 

ao antígeno como, por exemplo, soro de aves previamente imunizadas e seleção da cepa para 

a produção do antígeno, respectivamente. Ainda, a relação antigênica de determinadas cepas 

de Mycoplasma spp. contribui para obtenção de resultados falso-positivos, uma vez que 

podem apresentar determinantes antigênicos comuns. Outras bactérias também podem 

desencadear a produção de anticorpos que reagem com o antígeno utilizado na SAR, como S. 

aureus e E. rhusiopathiae (METTIFOGO; BUIM, 2009). Assim, para a confirmação das 

amostras reagentes na SAR, são realizadas técnicas sorológicas de inibição da hemaglutinação 

(HI) e ELISA (Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay), pois são testes mais específicos, 

porém mais trabalhosos e caros (KLEVEN, 2003). Estes testes sorológicos são amplamente 
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utilizados para diagnóstico em aves, sendo preconizados tanto pelo PNSA como pela OIE 

(BRASIL, 2009b; OIE, 2011a). 

Devido ao prejuízo que causam à indústria avícola, as micoplasmoses aviárias têm sido 

estudadas detalhadamente em aves comerciais. Consequentemente, os resultados obtidos 

nessas pesquisas contribuem para a implementação de medidas profiláticas essenciais no 

controle dessas enfermidades (BUTCHER, 2012). No entanto, estudos sobre as 

micoplasmoses em aves silvestres ou de vida livre ainda são escassos quando comparados às 

pesquisas realizadas em aves de produção. 

Segundo Luttrell et al. (2001) espécies de Passeriformes de vida livre (Carpodacus 

mexicanus, Baeolophus bicolor) capturadas próximo a granjas comerciais demonstraram 

resultados positivos para M. gallisepticum em exames sorológicos e moleculares. Esse agente 

já havia sido descrito previamente nessas espécies. Em 1997, Fisher et al. descreveram um 

surto de micoplasmose em tentilhões (Carpodacus mexicanus) cujo principal sinal clínico era 

conjuntivite. A partir de então observou-se um aumento significativo de casos de 

Passeriformes de vida livre com conjuntivite. 

Um estudo epidemiológico realizado por Hartup et al. (2001) evidenciou a ocorrência 

de conjuntivite atribuída ao M. gallisepticum em diversas espécies de Passeriformes na 

América do Norte. Dos 675 casos observados, 75% ocorreram em três espécies: pintassilgo-

americano (Carduelis tristis), tentilhão (Carpodacus purpureus) e pardal (Passer domesticus). 

Tais resultados são ainda mais preocupantes quando observados em populações de aves que 

crescem de maneira desordenada. O pardal (P. domesticus), por exemplo, assim como o 

pombo-doméstico, é considerado ave sinantrópica em diversas regiões do mundo 

(JOHNSTON, 2001). Ressalta-se aqui a problemática do controle de patógenos em aves de 

vida livre, que podem atuar como fonte de infecção prejudicando tanto outras espécies 

silvestres susceptíveis como aves de plantéis comerciais (STALLKNECHT et al., 1998; 

LUTTRELL et al., 2001). 

Os métodos mais eficazes para a profilaxia e controle das micoplasmoses incluem 

medidas restritas de biossegurança, vigilância epidemiológica e erradicação de plantéis 

infectados (KLEVEN, 2008; BUTCHER, 2012). No Brasil, o PNSA (BRASIL, 2009b) 

estabeleceu o plano “Normas técnicas para o controle e certificação de núcleos e 

estabelecimentos avícolas para a micoplasmose aviária” visando assim diminuir os prejuízos 

relacionados com essa enfermidade. Garantindo, dessa forma, a viabilidade de exportação de 

produtos avícolas, uma vez que, para isso, os estabelecimentos responsáveis devem estar 

certificados como livre de micoplasmose aviária. 
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Em relação à transmissão horizontal dos micoplasmas preconiza-se rigorosas medidas 

de biossegurança, como o controle do trânsito de pessoas, veículos, equipamentos e materiais 

nas áreas internas das instalações avícolas. No entanto, o potencial de aves de vida livre em 

transmitir microrganismos patogênicos para aves de produção muitas vezes não é estimado. 

Estas, quando infectadas podem transmitir o patógeno para as aves comerciais pelo contato 

direto ou indireto, contaminando o ambiente com suas excreções (BUTCHER, 2012). 

Um dos maiores fatores de risco para a ocorrência da micoplasmose aviária em um 

plantel livre da doença é a presença de aves infectadas nas proximidades do estabelecimento 

comercial (KLEVEN, 2008). Falhas na biossegurança de um único estabelecimento avícola já 

são suficientes para colocar em risco grande parte da produção de um Estado. Isso por que 

muitas granjas ficam localizadas em áreas próximas umas às outras. No Estado de São Paulo, 

por exemplo, o município de Bastos possui aproximadamente 100 granjas avícolas, com um 

plantel de cerca de 11 milhões de aves de postura comercial, sendo considerado o maior polo 

avícola do país (RESENDE, 2012). 

 

 

2.4 Salmonella spp. 

 

 

As Salmonella spp. constituem um gênero extremamente heterogêneo de bactérias 

Gram-negativas, possuindo mais de 2.600 variantes sorológicas, sendo aproximadamente 90 

delas mais frequentemente envolvidas nas infecções humanas e animais. São agrupadas em 5 

subgêneros definidos por métodos bioquímicos. As classificações dos subgêneros e variantes 

sorológicas, bem como a sua patogenicidade, são determinadas de acordo com as proteínas de 

adesão e proteínas fimbriais apresentadas (GAST, 2003; STEVENS; HUMPHREY; 

MASKELL, 2009). 

O termo “salmonelose aviária” é utilizado para designar as diversas doenças nas aves 

causadas por qualquer bactéria do gênero Salmonella. No entanto, somente a Salmonella 

Pullorum, agente etiológico da pulorose e a Salmonella Gallinarum, agente do tifo aviário, 

determinam doenças clínicas características que podem acarretar enormes prejuízos à 

avicultura mundial, sendo classificadas como sorotipos hospedeiro-específicos das aves e com 

peculiaridade comum de ausência de motilidade. Os demais sorotipos de Salmonella com 

potencial para determinar problemas para as aves ou apenas colonizá-las estão agrupados 

como paratifo aviário, cuja característica comum é a motilidade (SHIVAPRASAD, 2000). 
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A pulorose é uma doença septicêmica que ocorre principalmente em aves jovens. As 

aves afetadas manifestam sinais clínicos variáveis e inespecíficos que incluem depressão, 

diarréia esbranquiçada e anorexia. A taxa de mortalidade é variada, mas em casos extremos 

pode chegar a 100% do plantel. Quando as aves adultas são afetadas pela bactéria pode haver 

redução da produção e eclodibilidade dos ovos, além dos sinais inespecíficos mencionados 

(REVOLLEDO, 2009). 

O tifo aviário, embora causado por uma Salmonella muito semelhante ao agente da 

pulorose, é mais comum entre aves adultas. Os sinais clínicos incluem prostração, diarréia 

amarelo-esverdeada, queda de postura, dispnéia, anemia e morte. A mortalidade pode variar 

de 40 a 80% do plantel. No início de uma epidemia algumas aves ficam doentes e, entre essas, 

há alguma mortalidade. Posteriormente esse quadro se repete diversas vezes, de modo que 

grande parte do lote pode ser acometida e a mortalidade final torna-se significativa 

(BARROW, 1993; BARROW, 1998; SHIVAPRASAD, 2000). 

Assim como em muitas outras doenças bacterianas, ambos os agentes podem ser 

transmitidos por diversos mecanismos. Entretanto, a ave infectada é o principal meio de 

disseminação e perpetuação desses patógenos, pois além de infectarem outras aves pela 

transmissão horizontal (fecal-oral), podem infectar também sua prole pela infecção vertical 

(transovariana). As galinhas são os hospedeiros naturais de S. Gallinarum e S. Pullorum, no 

entanto, existem relatos desses agentes em galinha-d’angola, codornas, faisões, pardais e 

papagaios. A susceptibilidade de pombos é variável, mas aves silvestres têm sido relacionadas 

como potenciais disseminadoras desses patógenos (SHIVAPRASAD, 2003). 

Em relação ao paratifo aviário, a maioria dos sorovares existentes pode colonizar o 

intestino das aves sem causar doença, mas aves portadoras possuem um significado 

importante para a saúde pública. As aves infectadas constituem o reservatório mais 

frequentemente associado aos surtos de salmoneloses em humanos, principalmente devido às 

contaminações que ocorrem durante a cadeia de produção e beneficiamento de alimentos 

(GAST, 2003; PEDERSEN et al., 2006). 

Durante a evisceração das aves pode haver contaminação da carcaça pelo conteúdo 

intestinal, colocando em risco a saúde do consumidor da carne se esta estiver contaminada. 

Dentre as salmonelas de maior importância para a saúde humana destacam-se Salmonella 

enterica sorotipo Typhimurium e Salmonella enterica sorotipo Enteritidis, agentes causadores 

de gastroenterites (KUMAR et al., 2009; SÁNCHEZ-VARGAS; ABU-EL-HAIJA; GÓMEZ-

DUARTE, 2011). 
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No Brasil, em decorrência da perda econômica que as salmoneloses causam à avicultura 

e por afetar a exportação de produtos avícolas brasileiros, o PNSA contempla a S. Gallinarum, 

S. Pullorum, S. Typhimurium e S. Enteritidis no controle desta enfermidade. Quando 

comprovado a ocorrência de S. Gallinarum e S. Pullorum em aves ou ovos férteis de 

reprodutoras importadas e aves de linhas puras, bisavós e avós nascidas no Brasil, o plantel 

deve ser sacrificado e todos os ovos eliminados. No caso da ocorrência da S. Typhimurium e 

S. Enteritidis, as aves poderão ser tratadas com antibióticos específicos para enterobactérias, 

porém o comércio dos produtos avícolas fica impedido (BRASIL, 2009b). 

Devido às sérias consequências implicadas quando tais agentes são diagnosticados em 

plantéis comerciais, o PNSA preconiza, além de exames bacteriológicos confirmatórios, 

técnicas laboratoriais que auxiliem no monitoramento frequente do perfil sanitário das aves, 

visando dessa forma manter a certificação das granjas como livre de Salmonella spp. 

(BRASIL 2009b). Técnicas sorológicas são utilizadas para detectar diversas classes de 

imunoglobulinas, como IgM que são produzidas pela ave infectada no início da infecção e 

IgG, cuja produção é mais tardia. Assim, é possível detectar anticorpos inclusive em aves sem 

sinais clínicos, mas que foram expostas ao agente infeccioso presente no ambiente, alimento 

e/ou outras aves do plantel. Isso permite a correção imediata do manejo das aves e a adoção 

de medidas para evitar a disseminação do patógeno (PHALEN, 2001). 

Em aves de produção, a SAR é amplamente utilizada para o monitoramento de S. 

Gallinarum e S. Pullorum e quando reagente deve ser complementada pela soroaglutinação 

lenta em tubos. De acordo com o PNSA tais técnicas também podem ser empregadas em 

amostras de aves silvestres (BRASIL, 2009b). De fato, a técnica de SAR já foi utilizada na 

pesquisa da soroprevalência de anticorpos anti-Salmonella Pullorum e anti-Salmonella 

Gallinarum em populações de pombos do gênero Zenaida spp. no México, com 26,3% 

(53/201) das amostras reagentes (ESPINOSA-AGÜELLES, 2010). 

No Brasil, no entanto, informações sobre a ocorrência de Salmonella spp. em 

Columbiformes são escassas. Um estudo realizado na cidade de Jaboticabal, no Estado de São 

Paulo, demonstrou o isolamento de Salmonella spp. em cerca de 8% (10/126) dos órgãos e 

fezes de pombos (C. livia) urbanos amostrados, sendo encontrados os sorotipos S. 

Typhimurium e S. enterica subsp. enterica (MARCIANO, 2004). Ressalta-se que dependendo 

do método de colheita da amostra biológica para isolamento, como suabes cloacais, podem 

haver resultados falso-negativos, uma vez que a excreção de Salmonella spp. em aves 

infectadas, muitas vezes, é intermitente (IMMERSEEL et al., 2004). 
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O controle da Salmonella spp. no Brasil e em diversos outros países têm sido realizado 

pela adoção de medidas coordenadas de vigilância sanitária, associada aos exames 

sorológicos e sacrifício compulsório das aves infectadas por Salmonella Pullorum e 

Salmonella Gallinarum. O último surto notificado para a OIE ocorreu em 2011 em Belize, na 

América Central, no qual 1.200 poedeiras foram abatidas pelas autoridades governamentais. 

A fonte de infecção ainda permanece desconhecida (OIE, 2011b). Sabe-se, porém, que a 

manutenção do ambiente livre de microrganismos patogênicos ou pelo menos a sua 

manutenção em um nível mínimo de contaminação, reduz a ocorrência dos quadros clínicos 

da doença. Para a redução do desafio ambiental por Salmonella spp. necessita-se de granjas 

isoladas, limpas e desinfectadas (aviário e equipamentos), manejo correto da cama, idade 

única de criação, monitoramento de visitas e, controle de insetos, roedores e aves de vida livre 

(BERCHIERI JÚNIOR; OLIVEIRA, 2009). 

Um estudo realizado por Lapuz et al. (2012) demonstrou claramente que a prevalência 

da infecção por Salmonella Enteritidis em poedeiras comerciais é significativamente maior 

em granjas com altas densidades de roedores. Assim, evitar o contato de aves comerciais com 

outros animais que possam atuar como vetores biológicos ou mecânicos do agente é 

imprescindível para o controle da doença (REVOLLEDO, 2009). Dentro desse contexto, a 

investigação direta ou indireta de Salmonella spp. em aves de vida livre com potencial de 

comprometer a saúde de aves comerciais ou que contribuam para a perpetuação destes agentes 

no ambiente é importante para a implementação adequada de medidas profiláticas eficazes. 

 

 

2.5 Paramixovírus aviário tipo 1 

 

 

O Paramixovírus aviário do tipo I (APMV-1) é um RNA vírus envelopado de fita 

simples que pertence à família Paramyxoviridae, gênero Avulavirus (ALEXANDER, 2011). É 

o agente etiológico da doença de Newcastle (DN), enfermidade altamente contagiosa que 

acomete aves domésticas e selvagens. Já foi detectado em cerca de 250 espécies de aves, 

representando 27 das 50 ordens aviárias (KALETA; BALDAUF, 1988; SEAL et al., 1998; 

ALEXANDER, 2009). Na avicultura industrial é uma doença relacionada com sérios 

impactos sócio-econômicos, pois além de desencadear grandes perdas em plantéis avícolas, 

compromete o comércio internacional de aves e seus subprodutos (ALEXANDER, 2003). 
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O primeiro relato da enfermidade ocorreu em 1926, desde então, três panzootias foram 

descritas. A primeira em 1926, atingindo aves comerciais no Sudeste Asiático, Oriente Médio 

e Europa, principalmente na Inglaterra. A segunda, na década de 60 no Oriente Médio, com 

difusão mais intensa, atingindo todos os continentes em 1973. A rápida disseminação da 

doença foi atribuída à importação e ao comércio intenso de psitacídeos, provenientes do 

Sudeste Asiático, América Central e América do Sul. Os sérios efeitos deletérios desta 

segunda panzootia impulsionaram o desenvolvimento de vacinas e a implantação de leis que 

regulamentaram o comércio e a produção de aves. A terceira Panzootia emergiu no Oriente 

Médio no final dos anos 70, tendo sido relatada em pombos de competição como uma doença 

neurotrópica, sem sintomatologia respiratória. Em pouco mais de 10 anos disseminou-se em 

mais de 20 países, sendo a principal forma a exposição e o comércio indiscriminado de 

pombos (ALEXANDER, 2003). 

A transmissão do APMV-1 ocorre principalmente pelo contato direto com secreções de 

aves infectadas; especialmente pela ingestão (via fecal/oral) e inalação. Há controvérsias 

quanto a transmissão vertical do vírus (OIE, 2010). A virulência do APMV-1 é variável, de 

uma maneira geral, a susceptibilidade da ave infectada varia de acordo com a idade, estado 

imunológico e estirpe viral envolvida (ALEXANDRE, 2011). Uma vez que os sinais clínicos 

e a gravidade da doença também podem variar entre uma espécie e outra, não pode ser 

descartado o risco de que o vírus, apesar de não-patogênico para uma espécie, possa causar 

doença grave em outra (BRASIL, 2009a; KOMMERS et al., 2001). Existem relatos de 

estirpes que provocaram 100% de mortalidade em galinhas, mas produziram doença branda 

ou inaparente em outras espécies aviárias (TAKAKUWA et al., 1998; CARRASCO, 2008). 

Testes de inoculação intracerebral em pintos de 1 dia, cujos resultados determinam o 

índice de patogenicidade intracerebral (IPIC), permitem caracterizar e classificar o APMV-1 

em patótipos. Por patótipo entende-se o grau de patogenicidade do vírus e, portanto, a 

severidade da doença causada por uma determinada estirpe viral. Cinco são os patótipos 

relacionados com IPIC, sendo eles velogênico viscerotrópico, velogênico neurotrópico, 

mesogênico, lentogênico e entérico. As estirpes classificadas como velogênicas são as mais 

virulentas; as aves acometidas manifestam sinais clínicos e lesões severas, como sinais 

nervosos e hemorragias intestinais e respiratórias. Nesses casos a taxa de mortalidade das aves 

é alta. As estirpes classificadas como mesogênicas desencadeiam sinais clínicos mais brandos, 

principalmente respiratórios, sendo a taxa de mortalidade normalmente menor. Os patótipos 

lentogênicos desencadeiam infecções respiratórias brandas ou subclínicas e, por fim, há o 

patótipo entérico que é assintomático (BRASIL, 2009a; ALEXANDER, 2011). Os vírus de 
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baixa virulência podem não causar doença ou mortalidade significativa, no entanto, quando 

houver infecções concomitantes ou condições insalubres podem causar prejuízos comparáveis 

aos causados pelas estirpes mais virulentas (LESLIE, 2000). 

Na prática, para se definir se um vírus é patogênico e, portanto, implicado em surtos da 

doença, são seguidas normas internacionais que definem a metodologia e critérios para 

caracterizar o grau de patogenicidade do vírus isolado das aves. De acordo com a OIE 

(Organização Internacional de Epizootias), da qual o Brasil é signatário, a doença de 

Newcastle é uma doença infecciosa das aves causada por um paramixovírus aviário do tipo 1, 

que apresenta um dos seguintes critérios de virulência: o vírus tem um índice de 

patogenicidade intracerebral maior ou igual a 0,7 em pintos de um dia; ou a presença de 

múltiplos aminoácidos básicos demonstrada na porção C-terminal da proteína F2 e na porção 

N-terminal da proteína F1. O termo “múltiplos aminoácidos básicos” se refere a pelo menos 

três resíduos de arginina ou lisina entre os resíduos 113 e 116. Portanto, a infecção por 

amostras de vírus com índices de patogenicidade igual ou maior que 0,7 ou com sequencias 

de aminoácidos especificadas nesta definição é o que caracteriza a ocorrência da doença 

(BRASIL, 2009a; OIE, 2010). 

Além da determinação da presença de múltiplos aminoácidos básicos, metodologias 

moleculares têm sido empregadas na rotina laboratorial para a detecção do APMV-1 

independentemente de sua virulência. Sendo o APMV-1 um RNA vírus, a RT-PCR (reação 

em cadeia pela polimerase-pós transcrição reversa) é o ponto de partida para a maioria das 

técnicas moleculares a serem utilizadas para a diferenciação de suas estirpes. Por meio da 

transcrição reversa, o RNA viral passa a DNA complementar (cDNA), que por sua vez pode 

ser utilizado na PCR (reação em cadeia pela polimerase) (JESTIN; JESTIN, 1991; KHO et al., 

2000; CAVANAGH, 2001; CARRASCO et al., 2008). 

Já para a detecção de anticorpos anti-APMV-1 podem ser utilizadas diversas técnicas 

sorológicas, como a HI, vírus neutralização (VN) e ensaio imunoenzimático (ELISA). Dentre 

tais testes a HI é considerada internacionalmente a técnica de referência para o diagnóstico 

indireto do patógeno (OIE, 2010) e tem sido amplamente utilizada tanto em amostras de aves 

comerciais como de aves silvestres (DIMITROV; MANVELL; GOUJGOULOVA, 2010). 

É importante ressaltar que a espécie hospedeira é de crucial importância na 

disseminação do agente. Espécies de aves de vida livre são relatadas como possíveis 

reservatórios do APMV-1, sendo ainda responsáveis pelo surgimento de novas variantes 

virais patogênicas, atuando como disseminadoras do patógeno. As investigações sorológicas e 

os isolamentos virais a partir destas aves vêm sendo realizados em alguns países e uma 
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espécie particularmente envolvida como sendo causadora de surtos da DN em aves silvestres 

e comerciais é o pombo (C. livia) (ALEXANDER, 1985a; ALEXANDER; PARSONS, 1986; 

IRVINE et al., 2009; SCHULER et al., 2012). 

Em pombos as variantes virais do APMV-1 são denominadas de PPMV- 1 (pigeon 

paramyxovirus type 1). Amostras do APMV-1 foram descritas primeiramente na década de 

1970 em pombos no Oriente Médio. No entanto somente em 1985 com a utilização de 

anticorpos monoclonais, estirpes isoladas de pombos foram diferenciadas das demais estirpes 

de paramixovírus aviários tipo 1, sendo denominadas de PPMV-1 (ALEXANDER et al., 

1985b). As análises filogenéticas realizadas em cerca de 70 isolados provenientes de pombos 

demonstraram que a variante de pombo, PPMV-1, emergiu como um resultado de múltiplos 

eventos da transmissão entre pombos e galinhas e/ou frangos (UJVÁRI, 2003). Contudo, 

independente da nomenclatura adotada, estirpes do APMV-1 que apresentarem os critérios de 

virulência mencionados anteriomente são atribuídas como causadoras da DN em aves 

susceptíveis. 

Assim, a partir do momento em que aves de vida livre podem ser responsabilizadas por 

serem fonte primária de introdução do APMV-1, estudos envolvendo comparações entre 

estirpes virais provenientes destas aves e estirpes provenientes de vacinas e/ou de aves de 

granja e o monitoramento epidemiológico em aves silvestres e sinantrópicas tornaram-se de 

crucial importância (CLAVIJO et al., 2000; ALEXANDER, 2003). 

No Brasil, Oliveira Júnior et al. (2003) analisando diversas espécies de aves domésticas 

e silvestres cativas no Estado do Rio de Janeiro encontraram 1,4% de aves soropositivas no 

HI para APMV-1. Silva (2006) ao estudar pardais (Passer domesticus) no agreste 

pernambucano encontrou um total de 10,7% das amostras analisadas positivas para o teste de 

HI para APMV-1. Em contrapartida, Carrasco (2005) avaliando uma população de pombos 

urbanos (C. livia) da região nordeste do Estado de São Paulo, não detectou a excreção do 

genoma viral pela RT-PCR. 

No período de 1970 a 1975 foram registrados aproximadamente 1.350 focos da doença 

em diversas regiões do Brasil; de 1975
 
a 1995 alguns focos ocorreram, porém em menor 

escala. Entre 1995 a 2006 não foram notificados focos relevantes da doença em criações de 

exploração comercial, provavelmente devido ao controle sistemático e intensivo da DN por 

meio de vacinas eficientes e da execução do PNSA. Contudo, em 2006, um surto da 

enfermidade ocorrido no Rio Grande do Sul colocou em alerta todos os avicultores do país 

(PAULILLO; DORETTO JÚNIOR, 2009), reafirmando a necessidade de uma vigilância 
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constante e da avaliação do papel das aves silvestres e sinantrópicas na disseminação deste 

patógeno. 

 

 

2.6 Chlamydophila psittaci 

 

 

Aves silvestres têm sido reconhecidas por serem importantes reservatórios de 

Chlamydophila psittaci (C. psittaci) na natureza, destacando-se os Psittaciformes e 

Columbiformes (GERLACH, 1994b). Em relação à indústria avícola, embora a clamidiose 

não tenha ocorrência na criação de frangos e poedeiras, é de suma importância na criação de 

perus, uma vez que causa considerável prejuízo decorrente do tratamento das aves doentes, 

descartes no abatedouro e consequente contaminação humana (ANDERSEN, 1998, DICKX, 

et al., 2010). 

A C. psittaci é uma bactéria intracelular obrigatória, agente etiológico da clamidiose em 

aves e psitacose em humanos. Atualmente seis sorotipos são conhecidos nas aves (A ao F). 

Esses sorotipos não são espécies-específicos e diferem apenas quanto à virulência. Os mais 

virulentos replicam-se com mais rapidez e atingem um amplo espectro de hospedeiros, 

enquanto os de baixa virulência induzem, na maioria das vezes, infecção assintomática 

(GERLACH, 1994b; OIE 2008a). 

A manifestação clínica da doença varia conforme a concentração e virulência da cepa 

infectante, espécie aviária acometida, estado imune do hospedeiro e fatores inerentes ao 

ambiente. Podem ocorrer desde infecções assintomáticas até infecções severas com altas taxas 

de mortalidade no plantel. Portadores assintomáticos são comuns e podem albergar o 

microrganismo durante anos até a emergência dos sinais clínicos, geralmente após algum 

evento estressante tais como início da estação reprodutiva, alteração no manejo e mudança 

brusca de temperatura (FLAMMER, 1997). Os principais sistemas afetados são o respiratório 

e digestivo, podendo também causar conjuntivite, infecções do sistema reprodutor ou 

sistêmicas (GRIMES, 1996). 

Aves infectadas eliminam o patógeno de maneira intermitente nas secreções 

conjuntival, cloacal, nasal e orofaringeana. A transmissão da C. psittaci entre as aves ocorre 

por inalação ou ingestão do microrganismo presente em excreções contaminadas. A infecção 

pode também ocorrer no ninho, quando os pais regurgitam alimentos para os filhotes 
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contendo células infectadas, provavelmente provenientes da descamação do epitélio do trato 

digestório superior (GERLACH, 1994b). 

O diagnóstico definitivo é obtido por isolamento e/ou detecção do agente. Os métodos 

de isolamento são dispendiosos e demorados, sendo aplicados somente em laboratórios 

especializados e com biossegurança de nível 3, devido à natureza zoonótica da C. psittaci. 

Para a detecção do patógeno em aves a técnica da reação em cadeia pela polimerase e suas 

variações têm sido aplicadas com sucesso. No entanto, estabelecer um diagnóstico 

confirmatório muitas vezes pode ser difícil devido a eliminação intermitente da bactéria pelo 

hospedeiro (FUDGE, 1997; VANROMPAY, 2000; RASO, 2007). 

A Chlamydophila psittaci já foi descrita em cerca de 30 ordens de aves, sendo que a 

Ordem Columbiformes é uma das mais frequentemente acometida (KALETA; TADAY, 

2003). O primeiro relato de clamidiose em pombos (C. livia) foi realizado em 1940 por 

Pinkerton e Swank, desde então diversos estudos têm sido conduzidos nessa espécie 

(VANROMPAY; DUCATELLE; HAESEBROUCK, 1995). 

Segundo Magnino et al. (2009) de 1966 a 2005 cerca de 38 estudos foram realizados em 

pombos em países europeus, cujos resultados demonstraram uma soroprevalência variando de 

12,5 a 95,6%. Esses autores relatam a presença do DNA de Chlamydiaceae em 3,4 a 52,6% 

das amostras coletadas de pombos em pesquisas realizadas com técnicas moleculares durante 

os anos de 2003 a 2007. Atualmente estas aves são consideradas reservatórios de C. psittaci, 

uma vez que a identificação direta ou indireta desse agente vem sendo relatada por diversos 

autores em âmbito mundial (TRAVNICEK et al., 2002; HARKINEZHAD; GEENS; 

VANROMPAY, 2008; MAGNINO et al., 2009). 

Para o ser humano a psitacose representa uma das principais zoonoses de origem aviária 

e se o paciente não for tratado adequadamente, a doença pode ser fatal. A infecção de seres 

humanos normalmente ocorre quando as pessoas inalam aerossóis de fezes secas ou secreções 

respiratórias de aves infectadas (GOSBELL et al., 1999; BELCHIOR et al., 2011). De 2005 a 

2009, 66 casos de psitacose foram reportados ao CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) nos Estados Unidos (NASPHV, 2010). 

No Brasil, em 2007, um surto de psitacose ocorreu em pessoas que tiveram contato com 

caturritas (Myiopsitta monachus) apreendidas em Pântano Grande, RS originárias do tráfico 

de aves silvestres e destinadas a diferentes localidades. Após algum tipo de contato com as 

aves (transporte, manejo e cuidados gerais) 43 pessoas em cinco locais diferentes 

apresentaram sinais clínicos sugestivos de psitacose, sendo oito delas hospitalizadas. Estudos 

moleculares confirmaram a presença da bactéria nas aves (RASO et al., 2009). 
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Estudos nacionais indicam que a prevalência de C. psittaci é elevada em Psittaciformes 

(araras, papagaios e periquitos) cativos e de vida livre no Brasil (RASO; BERCHIERI 

JÚNIOR; PINTO, 2002; RASO et al., 2006). No entanto, em condições naturais pouco se 

sabe sobre a ocorrência dessa bactéria em outras espécies de aves no país. Em um estudo 

realizado com pombos capturados no zoológico de Bauru/SP, a presença do agente foi 

detectada em 27,4% (14/51) das aves (LIMA; RASO; ARAÚJO JÚNIOR, 2003). 

Segundo Salinas, Caro e Cuello (1993) o fato dos pombos estarem presentes em áreas 

públicas e apresentarem comportamento migratório faz com que eles representem uma das 

principais fontes de disseminação do agente infeccioso para o meio ambiente, apresentando 

riscos de dispersão da doença tanto para seres humanos como para outras aves susceptíveis. 

Tal fato é preocupante especialmente em regiões onde a população de pombos cresce 

desordenadamente, como no Estado de São Paulo, onde essa espécie é considerada 

sinantrópica nociva (NUNES, 2003; ANVISA, 2006). 

Ainda, devido à maior competição pelo alimento, essas aves têm apresentado maior 

variação alimentar, ingerindo não apenas grãos, mas também alimentos industrializados, 

restos de frutas, de vegetais e lixo em geral. Isso justifica a assiduidade destas aves em locais 

de carregamento e descarregamento de grãos, lixões, praças com barracas de alimentos e com 

transeuntes provedores de alimentos. O movimento constante dos pombos provoca um 

deslocamento do ar por onde a ave passa, favorecendo a suspensão de partículas contendo 

fezes ressecadas e, porventura, agentes patogênicos presentes nelas (SCHULLER, 2003). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivos gerais 

 

 

O objetivo principal deste trabalho foi de avaliar, ao longo de um ano, o perfil sanitário 

de pombos (Columba livia) residentes em locais de armazenagem de grãos e sementes nas 

cidades de São Paulo e de Tatuí, SP. Para tanto os seguintes patógenos foram pesquisados: 

Mycoplasma spp., Salmonella spp., paramixovírus aviário tipo 1 e Chlamydophila psittaci. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Avaliar a presença de anticorpos anti-Mycoplasma synoviae e anti-M. gallisepticum 

utilizando a reação de soroaglutinação rápida (SAR); 

 Avaliar a presença de anticorpos anti-Salmonella Pullorum/Gallinarum utilizando a 

reação de soroaglutinação rápida (SAR); 

 Avaliar a presença do genoma do paramixovírus aviário do tipo 1 (APMV-1), 

utilizando a reação em cadeia pela polimerase pós-transcrição reversa (RT-PCR); 

 Avaliar a presença do genoma de Chlamydophila psittaci utilizando a reação em cadeia 

pela polimerase (PCR); 

 Avaliar a presença destes microrganismos e anticorpos ao longo de um ano, com 

coletas mensais, para avaliação de sazonalidade. 

 Adquirir dados para o conhecimento dos aspectos sanitários destas populações 

sinantrópicas, possibilitando desta forma um maior conhecimento acerca do papel 

destas aves na disseminação dos agentes. 



34 

 

 

3
4

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Período e local do desenvolvimento do estudo 

 

 

Este projeto foi conduzido nas instalações de dois entrepostos de armazenagem de grãos 

e sementes onde havia o problema de superpopulação de pombos (Figuras 1 e 2): São 

Paulo/SP e Tatuí/SP. A distância entre as duas localidades é de cerca de 140 km. 

Mensalmente, ao longo de 12 meses, foram capturados 10 pombos (Columba livia) em cada 

localidade, de forma aleatória, através do uso de armadilhas (Figuras 3). Para avaliação da 

influência da sazonalidade no perfil sanitário das aves foram consideradas duas estações no 

ano: seca (de abril a setembro) e chuvosa (de outubro a março). 

Durante a captura, transporte e manipulação dos pombos para colheita de material 

biológico, medidas de biossegurança foram estabelecidas com o intuito de evitar a potencial 

transmissão de patógenos para a equipe envolvida (Figura 4). 

 

Figura 1 – A) Pombos (C. livia) alimentando-se dos restos de uma feira. B) Acúmulo de excretas de pombos em 

locais próximos ao trânsito de pessoas e comercialização de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A 



35 

 

 

3
5

 

 

Figura 2- Pombos (C. livia) pousados em cima do telhado de um armazém de grãos na cidade de Tatuí – SP 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3 – Armadilha utilizada para a captura de pombos (C. livia) na cidade de São Paulo (A) e Tatuí (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 4 – A) Utilização de EPI (equipamento de proteção individual) para a manipulação dos pombos. B) 

Veículo utilizado para o transporte das aves (Notar que o motorista e os passageiros não ficam em 

contato com os animais que permanecem isolados na parte posterior da caminhonete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Colheita e armazenamento das amostras 

 

 

Após a contenção manual, foram coletadas amostras de suabes da cloaca de cada ave 

(Figura 5A). Para detecção do APMV-1 e de C. psittaci os suabes foram acondicionados em 

microtubos plásticos contendo 1 mL de PBS estéril (Phosphate Buffer Saline – solução salina 

tamponada com fosfato, pH 7,2) adicionado de 100 µg de vancomicina, 100 µg de 

estreptomicina e 50 µg de gentamicina, sendo imediatamente congelados a -70°C. 

A colheita de sangue foi realizada por punção da veia braquial por meio de agulhas e 

seringas estéreis e descartáveis (Figura 5B). O soro foi separado do sangue total por 

centrifugação e as reações de SAR realizadas no mesmo dia. As amostras foram então 

armazenadas à temperatura de -20°C e, aquelas reagentes na SAR, foram posteriormente 

encaminhadas para um laboratório particular credenciado pelo MAPA para serem processadas 

pela técnica de HI (Mycoplasma spp.) e soroaglutinção lenta (Salmonella spp). 

Esse estudo foi realizado com uma licença obtida pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMBio e Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade - SISBIO), protocolo N
o.

17593-1 e aprovado pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

de São Paulo, protocolo 1605/2009. 

 

B A 
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Figura 5 – Pombo (C.livia): A) Colheita de suabe cloacal. B) Colheita de sangue da veia braquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Detecção de anticorpos anti-Mycoplasma spp. 

 

 

Para detecção de anticorpos anti-Mycoplasma synoviae e anti-Mycoplasma 

gallisepticum as amostras de soro fresco foram testadas individualmente pelo teste de 

soroaglutinação rápida em placa. Foram utilizados antígenos comerciais (Synovitest
® 

e Myco-

Galli Teste
®
, Biovet, São Paulo). Os testes foram realizados de acordo com o PNSA 

(BRASIL, 2009b) e recomendações do fabricante dos antígenos. Como controle negativo e 

positivo foram utilizados soros conhecidos não-reagentes e reagentes, respectivamente. 

Para o processamento das amostras foi utilizada uma placa de vidro subdividida em 30 

quadrados de 2,5 x 2,5 cm. Em cada quadrado foram adicionados 50 µl de soro e 50 µl de 

antígeno, mantidos na temperatura ambiente (22-25°C). Em seguida os 100 µL de 

soro/antígeno foram homogenizados em movimentos circulares de 2 cm de diâmetro por cerca 

de 5 segundos com o auxílio de uma ponteira. Movimentos suaves de rotação da placa foram 

realizados para facilitar a leitura do teste. Após dois minutos foi realizada a leitura pela 

observação da formação ou não-formação de grumos característicos. O soro da ave foi 

considerado reagente perante a formação de grumos e não-reagente quando a reação 

permanecia uniforme ou com grumos inespecíficos e grosseiros. 

 

A B 

A B 
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4.4 Detecção de anticorpos anti-Salmonella spp. 

 

 

Para detecção de anticorpos anti- Salmonella Pullorum/Gallinarum as amostras de soro 

fresco foram testadas individualmente pelo teste de soroaglutinação rápida em placa. Foi 

utilizado antígeno comercial (Pulor test
®
, Biovet, São Paulo). Os testes foram realizados de 

acordo com o PNSA (BRASIL, 2009b) e com as recomendações do fabricante do antígeno. 

Como controle negativo e positivo foram utilizados soros conhecidos não-reagentes e 

reagentes, respectivamente. 

Para o processamento das amostras foi utilizada uma placa de vidro subdividida em 30 

quadrados de 2,5 x 2,5 cm. Em cada quadrado foram adicionados 50 µl de soro e 50 µl de 

antígeno, mantidos na temperatura ambiente (22-25°C). Em seguida os 100 µL de 

soro/antígeno foram homogenizados em movimentos circulares de 2 cm de diâmetro por cerca 

de 5 segundos com o auxílio de uma ponteira. Movimentos suaves de rotação da placa foram 

realizados para facilitar a leitura do teste. Após dois minutos foi realizada a leitura pela 

observação da formação ou não-formação de grumos característicos. O soro da ave foi 

considerado reagente perante a formação de grumos e não-reagente quando a reação 

permanecia uniforme ou com grumos inespecíficos e grosseiros. 

 

 

4.5 Paramixovírus aviário tipo 1 

 

4.5.1 Extração do RNA viral 

 

As amostras destinadas à extração de RNA foram descongeladas à temperatura de 4°C e 

agitadas em vortex por 1 minuto, sendo em seguida utilizado o Kit de Extração 

NucleospinViral RNA Isolation
®
 (Macherey-Nagel, GmbH & Co. KG), conforme 

recomendações do fabricante. 
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4.5.2 Oligonucleotídeos iniciadores (primers) 

 

 

Os oligonucleotídeos utilizados são específicos para uma região do genoma viral que 

faz parte da porção responsável pela transcrição da proteína Fo, próximo ao sítio de clivagem 

desta proteína, sendo capaz de identificar todas as estirpes do APMV-1 já conhecidas. Foram 

utilizados: P1F (5’-TTGATGGCAGGCCTCTTGC-3’) e P2R (5’-GGAGGATGTTGGCAGC 

ATT-3’) conforme descrito por Toyoda et al. (1989) e utilizado por Carrasco et al. (2008). Os 

produtos obtidos na RT-PCR possuem 362 pb. 

 

 

4.5.3 Síntese de cDNA – Transcrição reversa do RNA viral 

 

 

Para a reação de pré-transcrição 4 μL do RNA extraído foram adicionados a 50 pmol do 

oligonucleotídeo P1F e a 1 μL de água ultrapura autoclavada. A mistura foi submetida a um 

ciclo de 95ºC por 3 minutos, 56ºC por 25 minutos e a 4ºC em termociclador automático 

(Axygen Scientific INC, EUA). Em seguida, foram adicionados 4 µl de ImProm II 5X 

Reaction Buffer; 25 mM de MgCl2; 10 mM de dNTP, 40U de RnaseOUT (Invitrogen Life 

Technologies, Applied Biosystems Inc.) e 1 μL de ImProm II (Promega Corporation) para a 

reação de transcrição reversa. As amostras foram incubadas em termociclador por 60 minutos 

a 42ºC, 5 minutos a 95ºC e a 4ºC até a retirada da máquina. O cDNA obtido foi utilizado na 

reação de PCR. 

 

 

4.5.4 Reação em cadeia pela polimerase (PCR) 

 

 

A amplificação foi efetuada em um volume total de 25 µL sendo 10 pmol de cada um 

dos oligonucleotídeos; 1,5 mM de MgCl2
 
(Invitrogen Life Technologies, Applied Biosystems 

Inc.); 1,25 mM de dNTP (Promega Corporation);
 
1U de Taq DNA Polimerase (Invitrogen 

Life Technologies, Applied Biosystems Inc); 2,5µl de Standard Amplification Buffer
®

 

(Invitrogen Life Technologies, Applied Biosystems Inc.), 5L de cDNA e água ultrapura 

autoclavada q.s.p. Em seguida as amostras foram submetidas aos ciclos de amplificação de 
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94C por 5 minutos, seguido de 35 ciclos de 94C por 1 minuto, 56C por 90 segundos, 72C 

por 1 minuto e uma etapa final de 72C por 5 minutos e por fim, mantido a 4ºC até a retirada 

das amostras do termociclador. 

 

 

4.5.5 Eletroforese dos produtos amplificados 

 

 

Os fragmentos gerados na PCR foram submetidos a uma corrida eletroforética em gel 

de agarose (Uniscience do Brasil Ind. Com. Ltda) preparado a 1,5% em tampão TAE 1X (Tris, 

EDTA, ácido acético glacial) corado com GelRed
TM

 (Uniscience do Brasil Ind. Com. Ltda.) 

numa concentração de 0,5 μg/10 mL. O gel foi submetido à eletroforese a 100 volts, durante 

70 minutos e os produtos amplificados (amplicons) visualizados por meio de um 

transiluminador de luz ultravioleta. 

 

 

4.5.6 Detecção de anticorpos anti-APMV-1 

 

 

Para a detecção de anticorpos anti-APMV-1 as amostras de soro foram processadas pela 

técnica de HI em um laboratório particular credenciado pelo MAPA de acordo com o PNSA 

(BRASIL, 2009b). 

 

 

4.6 Detecção de Chlamydophila psittaci 

 

 

4.6.1 Extração de DNA 

 

As amostras de suabes cloacais contidas em microtubos com 1 mL de PBS adicionado de 

antibióticos foram vortexadas por 1 minuto; os suabes descartados e os tubos centrifugados a 

20.000g por 30 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspenso em 

180 µL de tampão lisozima. A cada amostra foram adicionados 25 L de proteinase K 
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(Macherey-Nagel, GmbH & Co. KG) incubando-se a 56ºC por 90 minutos. Após inativação da 

proteinase K por 15 minutos a 90ºC, a amostra foi centrifugada a 2.000g por 2 minutos a 22ºC. 

Em seguida, o DNA foi extraído utilizando-se o Nucleic Acid and Protein Purification Kit
 

(Macherey-Nagel, GmbH & Co. KG), de acordo com as recomendações do fabricante e 

armazenado a -20ºC até o uso. 

 

 

4.6.2 Oligonucleotídeos iniciadores (primers) 

 

Foram utilizados oligonucleotídeos correspondentes à região conservada do gene da 

proteína principal da membrana externa de C.psittaci, conforme descrito por Laroucau et al. 

(2001). Foram utilizados os iniciadores externos CpsiA (5’-ATGAAACATCCAGTCTAC 

TGG-3’) e CpsiB (5’-TTGTGTAGTAATATTATCAAA-3’), obtendo-se um fragmento de 300 

pares de bases. 

 

 

4.6.3 Reação em cadeia pela polimerase (PCR) 

 

A amplificação das amostras de DNA foi realizada em volume total de 25 µL sendo 5 

pmol de cada oligonucleotídeo, 10 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 4 mM MgCl2, 0,2 mM de 

dNTPs, 0,5U de Taq DNA polimerase (Dream Taq
TM 

Green PCR Master Mix, Fermentas
®
, 

Life Sciences), 5 µl da amostra e água ultrapura autoclavada q.s.p.. Em seguida, a reação foi 

colocada em termociclador automático (Axygen Scientific INC, EUA) programado para 1 ciclo 

de 94ºC por 5 minutos, seguido por 40 ciclos de 94ºC por 1 minuto, 50ºC por 1 minuto e 72ºC 

por 2 minutos e um ciclo final de 72ºC por 10 minutos. Foram utilizados controles positivos e 

negativos para cada lote de reações. 

 

 

4.6.4 Eletroforese dos produtos amplificados 

 

 

Os fragmentos gerados na PCR foram submetidos a uma corrida eletroforética em gel 

de agarose (Uniscience do Brasil Ind. Com. Ltda) preparado a 1,5% em tampão TAE 1X (Tris, 

EDTA, ácido acético glacial) corado com GelRed
TM

 (Uniscience do Brasil Ind. Com. Ltda) 
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numa concentração de 0,5 μg/10 mL. O gel foi submetido à eletroforese a 100 volts, durante 

70 minutos e os produtos amplificados (amplicons) visualizados por meio de um 

transiluminador de luz ultravioleta. 

 

 

4.7 Análise estatística 

 

Para a comparação entre os resultados obtidos nas estações seca e chuvosa e entre as 

duas localidades foi utilizado o teste de qui-quadrado ao nível de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Pombos 

 

 

Na cidade de São Paulo, das 120 aves capturadas ao longo do ano, 55,8% (67/120) eram 

fêmeas e 44,2% (53/120) eram machos. O peso variou de 150 a 360 gramas, com uma média de 

270 gramas. 

Na cidade de Tatuí das 120 aves capturadas ao longo de um ano, 50,8% (61/120) eram 

fêmeas e 49,2% (59/120) machos. O peso variou de 143 a 326 gramas, com uma média de 250 

gramas. 

Assim, no total, ao longo de um ano, foram capturadas 240 aves, sendo 53,3% (128/240) 

fêmeas e 46,7% (112/240) machos (Gráfico 1), com pesos variando de 140 a 360 gramas 

(média de 270 gramas). 

 

 

Gráfico 1 – Número de machos e fêmeas de pombos (C. livia) capturados mensalmente nas cidades de São Paulo e 

Tatuí ao longo de um ano 
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5.2 Mycoplasma spp. e Salmonella spp. 

 

 

Na avaliação sorológica dos pombos observou-se que, na cidade de São Paulo, 3,3% 

(4/120) dos soros foram reagentes no teste de SAR utilizado para detecção de anticorpos anti-

M. synoviae. Em relação à estação do ano, 1,7% (1/60) das amostras positivas foram de aves 

capturadas na estação seca e 5% (3/60) de aves capturadas na estação chuvosa. Nenhuma ave 

apresentou resultado reagente no teste de SAR utilizado para a detecção de anticorpos anti-M. 

gallisepticum. 

Na cidade de Tatuí 3,3% (4/120) das aves foram sororeagentes no teste de SAR utilizado 

para a detecção de anticorpos anti-M. synoviae. Destas, 5% (3/60) foram capturadas na estação 

seca e 1,7% (1/60) na estação chuvosa. Na detecção de anticorpos anti- M. gallisepticum, 5% 

(6/120) das aves apresentaram soropositividade, sendo 6,7% (4/60) delas capturadas na estação 

seca e 3,3% (2/60) na estação chuvosa. 

No total, das 240 aves analisadas ao longo do ano em ambas localidades, 3,3% (8/240) 

foram sororeagentes no teste da SAR utilizado para a detecção de anticorpos anti-M. synoviae, 

sendo 3,3% (4/120) provenientes de aves capturadas na estação seca e 3,3% (4/120) de aves 

capturadas na estação chuvosa. Na detecção de anticorpos anti-M. gallisepticum, 2,5% (6/240) 

das amostras foram sororeagentes, sendo 3,3% (4/120) provenientes de aves capturadas na 

estação seca e 1,7% (2/120) na estação chuvosa. Foram reagentes em ambos os testes 1,3% 

(3/240) das amostras. 

As amostras reagentes na SAR foram enviadas para um laboratório particular 

credenciado pelo MAPA para confirmação diagnóstica pelo teste de inibição da hemaglutinação 

(HI). Das 11 amostras enviadas, nenhuma foi reagente no teste de inibição da hemaglutinação. 

Na pesquisa de anticorpos anti-Salmonella Pullorum/Galinarum pela SAR, nenhuma ave 

foi soropositiva na cidade de São Paulo. Já na cidade de Tatuí 0,8% (1/120) das amostras foram 

reagentes, representando 1,7% (1/60) das amostras provenientes de aves capturadas na estação 

seca. No total, 0,4% (1/240) das aves foram reagentes na SAR realizada para a detecção de 

anticorpos anti-S. Pullorum/Gallinarum. Esse soro foi enviado para um laboratório particular 

credenciado pelo MAPA para confirmação do diagnóstico pela técnica de soroaglutinação lenta 

em tubos, cujo resultado foi não-reagente. 

O gráfico 2 ilustra os resultados reagentes pela SAR realizada para detecção de 

anticorpos anti-Mycoplasma spp. e Salmonella spp. em soros de pombos capturados em São 

Paulo e Tatuí. 
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Gráfico 2 – Resultados da soroaglutinação rápida (SAR) realizada para detecção de anticorpos anti-Mycoplasma 

synoviae (MS), anti-M. gallisepticum (MG) e anti-Salmonella Pullorum/Gallinarum (SAL) em 

amostras de pombos capturados na cidade de São Paulo e Tatuí, SP ao longo de um ano 

 

 
 
 

 

5.3 Paramixovírus aviário do tipo 1 

 

 

Em relação ao APMV-1, o RNA viral não foi detectado em nenhuma das amostras 

(0/240) de suabe cloacal analisadas pela RT-PCR. Assim, em vista dos resultados negativos na 

detecção direta do agente e de sua importância na medicina aviária optou-se por realizar a 

investigação indireta do APMV-1. Para tanto, foram selecionadas aleatoriamente amostras de 

soros para serem submetidas à um laboratório particular credenciado pelo MAPA para a 

detecção de anticorpos anti-APMV-1 pela técnica de HI. Na cidade de São Paulo 96 amostras 

de soros foram testadas, no entanto, nenhuma foi reagente. Na cidade de Tatuí 91 amostras de 

soro foram testadas, sendo todas não reagentes. 

No total o soro de 187 aves foi testado, representando 78% do número total de aves, 

sendo todos não-reagentes no teste de HI realizado para a detecção de anticorpos anti-APMV-1. 
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5.4 Chlamydophila psittaci 

 

 

O DNA de C. psittaci foi detectado em 9,2% (11/120) das amostras (Figura 6) 

provenientes das aves capturadas na cidade de São Paulo, sendo 5% (3/60) das amostras 

provenientes de pombos capturados na estação seca e 13,3% (8/60) na estação chuvosa. Das 

aves capturadas na cidade de Tatuí, 17,5% (21/120) tiveram o DNA de C. psittaci detectado nas 

amostras dos suabes cloacais coletadas. Destas, 16,7% (10/60) foram aves capturadas na 

estação seca e 18,3% (11/60) na estação chuvosa. 

No total, o DNA de C. psittaci foi detectado em 13,3% (32/240) das amostras analisadas, 

sendo 10,8% (13/120) provenientes de aves capturadas na estação seca e 15,8% (19/120) na 

estação chuvosa. O gráfico 3 ilustra os resultados obtidos na pesquisa de C. psittaci em cada 

localidade. 

Na cidade de São Paulo as médias mensais de chuva foram maiores em ambas as estações 

em relação à cidade de Tatuí (Figuras 7 e 8). Em relação às temperaturas médias diárias a 

cidade de Tatuí apresentou temperaturas mais elevadas ao longo de todo o ano, com exceção 

dos meses de julho e agosto (Tabela 1). 

 

 

Figura 6- Eletroforese em gel de agarose dos produtos obtidos na PCR (300 pb) para a detecção de C. psittaci em 

amostras biológicas de pombos (C. livia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colunas 1 a 5: amostras negativas, colunas 6 a 9: amostras positivas, 

coluna 10: controle positivo, coluna 11: controle negativo, coluna 12: 

marcador de peso molecular DNA de 100pb. 

 

1       2          3        4        5        6        7        8        9      10      11      12 

300pb 
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Figura 7- Médias mensais de chuvas ao longo de um ano em São Paulo 

 
Fonte: www.ciiagro.sp.gov.br 

 

 

Figura 8- Médias mensais de chuvas ao longo de um ano em Tatuí 

 
Fonte: www.ciiagro.sp.gov.br 

 

 

Tabela 1- Média das temperaturas diárias ao longo de um ano em São Paulo e Tatuí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.ciiagro.sp.gov.br 

Mês Temperatura média diária  

São Paulo (°C) 

Temperatura média diária 

Tatuí (°C) 

Janeiro 24,8 26,5 

Fevereiro 25,9 27,9 

Março 24,2 25,8 
Abril 21,5 22,2 

Maio 19,4 20,1 

Junho 17,9 19,6 
Julho 19,4 19,3 

Agosto 18,6 17,5 

Setembro 21,1 21,5 
Outubro 20,3 21,0 

Novembro 22,5 23,3 

Dezembro 23,9 24,1 

http://www.ciiagro.sp.gov.br/
http://www.ciiagro.sp.gov.br/
http://www.ciiagro.sp.gov.br/
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Gráfico 3 – Resultados positivos obtidos na reação em cadeia pela polimerase (PCR) realizada em amostras de 

suabes cloacais de pombos para a detecção de DNA de C. psittaci. A figura ilustra os resultados dos 

pombos capturados em São Paulo e Tatuí, SP ao longo de um ano 

 

 
 

 
 

A tabela 2 ilustra os resultados obtidos nesse estudo de acordo com o patógeno 

investigado e técnica laboratorial utilizada para diagnóstico. 

 

 

Tabela 2- Técnicas laboratoriais e resultados em percentual da pesquisa realizada em pombos (C. livia) no 

Estado de São Paulo frente aos patógenos: Mycoplasma synoviae, M. gallisepticum, Salmonella 

Pullorum/Gallinarum, Paramixovírus aviário tipo 1 e Chlamydophila psittaci 

 

Microrganismo Técnica São Paulo Tatuí Total 

MS SAR 

HI 

3,3% (4/120) 

0% (0/4) 

3,3% (4/120) 

0% (0/4) 

3,3% (8/240) 

0% (0/8) 

MG SAR 

HI 

0% (0/120) 

NT 

5% (6/120) 

0% (0/6) 

2,5% (6/240) 

0% (0/6) 

S. Pul./Gal. SAR 

SAL 

0% (0/120) 

NT 

0,8% (1/120) 

0% (0/1) 

0,4% (1/240) 

0% (0/1) 

C. psittaci PCR 9,2% (11/120) 17,5% (21/120) 13,3% (32/240) 

APMV-1 RT-PCR 

HI 

0% (0/120) 

0% (0/96) 

0% (0/120) 

0% (0/91) 

0% (0/240) 

0% (0/187) 

MS=Mycoplasma synoviae, MG = Mycoplasma gallisepticum, S.Pul/Gal.= Salmonella Pullorum/Gallinarum, 

SAR= Soroaglutinação rápida em placa, SAL= Soroaglutinação lenta, HI = Inibição da hemaglutinação, PCR= 

reação em cadeia pela polimerase, RT-PCR = Reação em cadeia pela polimerase pós-transcrição reversa, NT = 

amostra não testada pela técnica. 
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5.5 Análise estatística 

 

A análise estatística foi aplicada somente nos resultados da pesquisa para C. psittaci, uma 

vez que os demais patógenos pesquisados e/ou anticorpos correspondentes não foram 

detectados. 

A análise comparativa entre o número de aves positivas nas diferentes estações do ano 

(seca e chuvosa) e entre as duas localidades (São Paulo e Tatuí) estudadas não demonstrou 

diferença significativa com o teste de qui-quadrado, ao nível de significância de 5%. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O pombo (Columba livia) é uma das aves mais conhecidas por sua proximidade com o 

ser humano. Nos ambientes urbanos adaptou-se rapidamente às estruturas arquitetônicas, que 

muitas vezes assemelham-se ao seu habitat selvagem, onde nidifica em rochedos. Além disso, 

nas grandes cidades há vasta oferta de alimento, consequentemente, com abrigo e alimentação 

em abundância a população de pombos é cada vez maior e diversos são os problemas 

associados à proliferação contínua dessas aves (NUNES, 2003). 

Uma das preocupações relacionadas aos Columbiformes é o seu potencial em disseminar 

microrganismos patogênicos tanto para outros animais como para seres humanos (HAAG-

WACKERNAGEL; MOCH, 2004). Dentro desse contexto, o presente estudo foi realizado ao 

longo de um ano em pombos capturados em áreas estratégicas, utilizadas para comercialização 

de produtos alimentícios e armazenamento de grãos e sementes destinados ao consumo humano 

e animal. 

Os patógenos aqui pesquisados, Mycoplasma synoviae, M. gallisepticum, Salmonella 

Pullorum/Gallinarum e APMV-1 fazem parte do PNSA devido ao impacto que causam à 

indústria avícola nacional. A C. psittaci por sua vez, foi selecionada por ser o agente etiológico 

de uma das mais importantes zoonoses relacionadas com aves de vida livre (ANDERSEN; 

FRANSON, 2007). 

Ao longo de um ano, das 240 amostras de soros de pombos analisadas com a técnica de 

SAR, 3,3% foram reagentes para anticorpos anti-M. synoviae e 2,5% para anti-M. 

gallisepticum. A SAR é uma técnica preconizada tanto pela OIE (2008b) como pelo PNSA 

(BRASIL, 2009b) para o monitoramento sorológico de plantéis avícolas preferencialmente ao 

diagnóstico de um único indivíduo. É um teste altamente sensível que detecta principalmente 

IgM, imunoglobulina produzida pelo hospedeiro normalmente de 3 a 5 dias pós-infecção 

persistindo por cerca de 80 dias. Por essas razões foi a técnica sorológica de eleição utilizada 

para a avaliação sazonal de anticorpos anti-M. gallisepticum e anti-M. synoviae nesse estudo. 

No Brasil, desde a década de 1960 a SAR vem sendo amplamente utilizada para a 

detecção de anticorpos anti-M. synoviae e anti-M. gallisepticum em aves comerciais 

(NASCIMENTO; PEREIRA, 2009). No entanto, mesmo constando no PNSA (BRASIL, 

2009b) que essa técnica também pode ser utilizada em aves silvestres e/ou ornamentais, poucos 

são os estudos epidemiológicos que demonstraram seu uso em populações de outras espécies 

aviárias. 
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Os resultados da SAR para a detecção de anticorpos anti-Mycoplasma spp. obtidos no 

presente estudo corroboram com o resultado de outra pesquisa realizada em Taiwan nessa 

mesma espécie. No qual soros de pombos-correios (C. livia) foram analisados pela SAR, sendo 

1,8% dos soros reagentes para M. synoviae e 1,3% reagentes para M. gallisepticum (TSAI; 

LEE, 2006). 

No entanto, pelo fato da SAR ser uma técnica muito sensível, resultados falso-positivos 

podem ocorrer. Dessa forma, amostras reagentes devem ser submetidas à outros testes 

sorológicos confirmatórios mais específicos, como por exemplo, o HI, que detecta 

principalmente IgG. Normalmente essa imunoglobulina é produzida pelo hospedeiro de 7 a 10 

dias pós-infecção e persiste por cerca de 6 meses (BRASIL, 2009b; NASCIMENTO; 

PEREIRA, 2009). 

Nesse estudo, todas as amostras reagentes na SAR foram enviadas para um laboratório 

particular credenciado pelo MAPA para serem confirmadas pela técnica de HI. Das 11 amostras 

enviadas, nenhuma foi reagente. Tais resultados são condizentes com os achados de Keymer et 

al. (1984) que não detectaram anticorpos anti-M. gallisepticum pela técnica de HI em pombos-

correios na Inglaterra. Entretanto, deve ser levado em consideração o fato de que nem sempre 

soros não-reagentes no teste de HI indicam necessariamente ausência de anticorpos contra o 

patógeno investigado. 

Alterações dos antígenos de superfície do microrganismo são mecanismos de escape do 

patógeno para não ser reconhecido pelo sistema imunológico do hospedeiro e têm sido descrito 

tanto em M. gallisepticum como em M. synoviae (NOORMOHAMMADI, 2007). Dessa forma, 

poderiam ocorrer diferenças na expressão de proteínas responsáveis pela hemaglutinação em 

determinadas cepas de M. gallisepticum e M. synoviae que estivessem circulando a campo. Tal 

fato poderia implicar em resultados falso-negativos, visto que a cepa utilizada como antígeno 

para realização do sorodiagnóstico não seria capaz de reagir com os anticorpos induzidos por 

esses isolados atípicos (METTIFOGO; BUIM, 2009). 

Por outro lado, há que se considerar o fato das amostras reagentes na SAR serem de fato, 

decorrentes de reações inespecíficas. A relação antigênica entre M. synoviae e M. gallisepticum 

é outro fator relacionado a resultados falso-positivos, uma vez que essas duas espécies 

apresentam determinantes antigênicos comuns (NASCIMENTO; PEREIRA, 2009). Há também 

a possibilidade de reação cruzada com anticorpos produzidos pela infecção por outras espécies 

de Mycoplasma spp., como por exemplo, M. columborale, M. columbinum e M. columbinasale, 

espécies de Mycoplasma mais frequentemente isoladas de pombos (KEYMER et al.; 1984, 

LORIA et al., 2005, HARLIN; WADE, 2009). O congelamento e descongelamento frequente 
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e/ou armazenamento prolongado da amostra a 4°C também são fatores que podem desencadear 

resultados falso-positivos (METTIFOGO; BUIM, 2009), contudo, isso não se aplica, pois nesta 

pesquisa as amostras foram processadas no mesmo dia da colheita do sangue. 

Das amostras reagentes na SAR para a detecção de anticorpos anti-M. synoviae, 3,3% 

foram provenientes de aves capturadas na estação seca e 3,3% na estação chuvosa. Em relação 

ao M. gallisepticum, 3,3% foram provenientes de pombos capturados na estação seca e 1,7% na 

estação chuvosa. Apesar dos resultados reagentes na SAR, a presença de anticorpos anti-M. 

synoviae e anti-M. gallisepticum não foi confirmada pelo teste sorológico específico (HI). No 

entanto, a investigação contínua e sazonal de um patógeno pode contribuir para um melhor 

entendimento de sua distribuição em uma determinada população. 

Nos EUA, desde 1994 ocorrem surtos de micoplasmose causada por M. gallisepticum em 

Passeriformes de vida livre, cuja principal manifestação clínica é a conjuntivite (FISHER et al., 

1997). ALTIZER et al. (2004) investigaram a doença em tentilhões (Carpodacus mexicanus), 

uma das principais espécies acometidas. Ao longo de 29 meses, 16% (142/888) das aves 

capturadas apresentaram sinais clínicos compatíveis com conjuntivite decorrente de 

micoplasmose, sendo os sinais clínicos mais severos em aves jovens. Ainda, foi constatado que 

a prevalência da doença foi significativamente menor durante a estação reprodutiva (final da 

primavera e verão, nos EUA de abril a julho). Segundo esses autores essas epidemias regulares 

de micoplasmose podem ser causadas por uma combinação de fatores, incluindo o 

recrutamento de um grande número de juvenis imunologicamente naives dentro da população 

logo após a estação reprodutiva, proporcionando um número maior de hospedeiros 

susceptíveis. Tal fato não se aplica aos pombos no Brasil, pois se reproduzem ao longo de todo 

o ano. 

A ocorrência de micoplasmose em espécies de aves de vida livre é uma questão 

preocupante no que diz respeito à profilaxia. Nos EUA, Luttrell et al. (2001) conduziram um 

estudo em Fringilídeos dentro de propriedades avícolas e em áreas de alimentação próximas às 

granjas. Anticorpos anti-M. gallisepticum foram detectados pela SAR em 19% (127/671) das 

aves silvestres capturadas dentro das propriedades e 11,6% (45/387) das aves capturadas em 

locais de alimentação próximos às granjas. Posteriormente, a detecção do agente foi obtida com 

sucesso tanto pela técnica de PCR como pela cultura e isolamento. Entretanto, os autores não 

relatam a pesquisa do agente em amostras das aves comerciais criadas nas instalações avícolas. 

No Brasil, Alcântara et al. (2011) realizaram um estudo para a detecção de anticorpos 

anti- M. gallisepticum em frangos de cortes com a utilização da SAR. De 1.036 amostras 

analisadas 3,4% foram reagentes. Paralelamente, em cada local foi aplicado um questionário 
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quanto às medidas de biossegurança adotadas pela granja, incluindo limpeza e desinfecção das 

instalações, controle de pragas e acesso de aves de vida livre. Foi constatado que a 

probabilidade da ocorrência de micoplasmose é quatro vezes maior em locais onde medidas de 

segurança não são instituídas de maneira adequada. 

Também no Brasil, Hurtado et al. (2011) capturaram aves de três ordens distintas 

próximas às granjas comerciais para a pesquisa de M. gallisepticum pela técnica de PCR. 

Nenhuma ave apresentou resultado positivo, sendo que dentre as aves estudadas, 18% (25/137) 

eram Columbiformes. No presente estudo não houve evidência da ocorrência do patógeno nas 

aves investigadas. No entanto, as técnicas diagnósticas selecionadas tiveram o objetivo de 

detectar a exposição prévia ao patógeno e não o microrganismo propriamente dito. 

Dentre desse contexto é interessante abordar os resultados obtidos por Fiorentin e 

Jaenisch (1994) e Gharaibeh e Hailat (2011) que conduziram estudos experimentais em aves 

comerciais e Columbiformes. No experimento realizado por Fiorentin e Jaenisch (1994) a 

espécie de Columbiforme utilizada foi a pomba-rola (Columbina picui). As pombas ficaram 

isoladas durante quatro meses em uma câmara junto com frangos SPF que haviam sido 

infectados com uma cepa de M. synoviae proveniente de matrizes pesadas. Ao longo do 

experimento somente os frangos apresentaram soroconversão, detectada tanto pela SAR como 

pelo HI. No final da pesquisa as aves foram eutanasiadas e o isolamento do patógeno só foi 

obtido a partir de amostras traqueais dos frangos. 

Por sua vez, no experimento de Gharaibeh e Hailat (2011) foi utilizada uma cepa de M. 

gallisepticum proveniente de frangos de corte. Esta foi inoculada em pombos, pardais e frangos 

sabidamente livres do agente. A partir de então as aves foram monitoradas quanto ao 

desenvolvimento de sinais clínicos, soroconversão e eliminação do patógeno. Os frangos 

desenvolveram sinais respiratórios brandos, a soroconversão foi detectada pela HI e o agente 

foi isolado da traquéia e sacos aéreos das aves. Por outro lado, os pombos e os pardais não 

apresentaram sinais clínicos, nem soroconversão. No entanto, M. gallisepticum foi isolado de 

suabes traqueiais até o 7º dia após a infecção experimental em ambas as espécies. Esses 

pesquisadores sugerem que, apesar de susceptíveis ao microrganismo, os pombos podem não 

manter um estado de portador da mesma maneira que frangos. Atuando principalmente como 

vetores mecânicos e não como vetores biológicos do patógeno, uma vez que após a infecção, só 

excretam o microrganismo por um curto período de tempo (GHARAIBEH; HAILAT, 2011). 

Tais hipóteses podem ser melhor entendidas com a realização de estudos mais amplos, 

especialmente para esclarecer o real potencial de Columbiformes em disseminar M. synoviae e 

M. gallisepticum. 
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A Salmonella Pullorum e a Salmonella Gallinarum são agentes etiológicos de doenças 

que acarretam enormes prejuízos à avicultura mundial, a pulorose e o tifo aviário, 

respectivamente (SHIVAPRASAD, 2003). Por essa razão, esses patógenos também fazem parte 

do PNSA (BRASIL, 2009b). Ações importantes dos planos de erradicação incluem a 

eliminação de aves infectadas, adoção de provas sorológicas para monitoramento de plantéis, 

identificação do sorotipo do patógeno isolado e medidas rigorosas de biossegurança nas 

instalações comerciais (BERCHIERI JÚNIOR; OLIVEIRA, 2009). 

Quanto à questão da biossegurança nas instalações comerciais, cada vez mais estudos 

vem sendo conduzidos quanto ao potencial de espécies sinantrópicas em transmitir patógenos 

e/ou contribuir para a sua manutenção no meio ambiente (SOUSA, 2007; LAPUZ et al.; 2012). 

Uma característica importante das Salmonella spp. é o fato de permanecerem viáveis por 

longos períodos em condições ambientais favoráveis (SHIVAPRASAD, 2003). Em fezes de 

aves, por exemplo, podem sobreviver por até 28 meses (RODRIGUES, 2005). Essa 

característica é relevante em relação ao local onde os pombos deste estudo foram capturados, 

armazéns e silos utilizados para a estocagem de grãos destinados em parte para o consumo de 

animais de produção. 

É importante considerar que animais portadores são importantes fontes de infecção, uma 

vez que podem excretar as bactérias pelas fezes intermitentemente por meses ou anos 

(CLARKE; GYLES, 1986; HALES; HALES, 2003). Dessa forma, o estudo da ocorrência de 

Salmonella sp. em qualquer espécie animal que possa atuar como potencial reservatório e 

disseminador desse patógeno contribui para a adoção de medidas profiláticas eficazes. 

Assim como na investigação de Mycoplasma spp., a técnica sorológica inicial empregada 

para a detecção de anticorpos anti-Salmonella Pullorum/Galinarum nos pombos foi a SAR, 

também preconizada pelo PNSA (BRASIL, 2009b). No total 0,4% das amostras analisadas 

foram reagentes. A SAR também foi empregada por Sousa (2007) em aves de vida livre 

capturadas próximo às instalações avícolas em São José do Rio Preto, São Paulo. Do total de 

82 amostras analisadas, a única reagente foi de uma curicaca (Theristicus caudatus), da ordem 

Pelicaniformes. Embora 15% (12/82) das aves capturadas fossem da ordem Columbiformes, 

nenhuma foi sororeagente. 

Por outro lado, Espinosa-Angüelles et al. (2010) realizaram um levantamento sorológico 

com a SAR em Columbiformes do gênero Zenaida spp. de vida livre no México. Das amostras 

analisadas 26% (53/201) foram reagentes. Esses autores, no entanto, não realizaram outros 

testes sorológicos confirmatórios. No presente estudo, a amostra reagente foi encaminhada para 
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um laboratório particular credenciado pelo MAPA para a confirmação pelo teste de 

soroaglutinação lenta em tubos, sendo não-reagente. 

De acordo com Friend e Franson (1999) a ocorrência natural de S. Pullorum e S. 

Gallinarum em Columbiformes de vida livre é pouco frequente. Alguns autores inclusive 

sugerem a hipótese de pombos serem potencialmente resistentes à esses patógenos 

(SHIVAPRASAD, 2003; BERCHIERI JÚNIOR; OLIVEIRA, 2009). Porém, tal hipótese só 

pode ser confirmada através de pesquisas com infecções experimentais. Neste estudo, a 

presença de anticorpos anti-S. Pullorum/Gallinarum não foi confirmada pelo teste de 

soroaglutinação lenta realizado subsequente à SAR. Esse resultado sugere que, provavelmente 

as aves não foram expostas aos patógenos pesquisados. No entanto, na literatura veterinária, as 

Salmonella spp. mais frequentemente relacionadas com Columbiformes são as paratíficas e não 

as aqui pesquisadas. 

Pasmans et al. (2004) isolaram Salmonella Typhimurim de 3,3% (5/152) de pombos de 

vida livre na cidade de Gent, na Bélgica. Marciano (2004) também isolou esse mesmo sorovar 

em 6,3% (8/126) dos órgãos de pombos analisados em um estudo conduzido na cidade de 

Jabotical, São Paulo. Já Pedersen et al. (2006) investigaram Salmonella spp. em 277 pombos, 

sendo esses capturados tanto em ambientes urbanos como em locais utilizados para a criação de 

gado leiteiro. Salmonella spp. foi isolada a partir de suabes cloacais somente de pombos 

capturados nos locais de criação de gado, sendo S. Typhimurium e S. Montevideo isoladas de 

1% (3/277) das aves, entre outras. No entanto, S. Montevideo também foi isolada de amostras 

de água, alimento e esterco coletadas nas instalações da fazenda. Esse sorovar é conhecido por 

causar salmonelose no gado e é um dos 20 sorovares mais reportados pelo CDC como causa de 

toxinfecções em seres humanos (PEDERSEN et al., 2006; CDC, 2010). Dentro desse contexto, 

ressalta-se a importância da vigilância epidemiológica e a adoção de medidas de biossegurança 

em instalações vinculadas às criações comerciais. 

Quanto à sazonalidade, em vista dos resultados negativos obtidos não foi possível avaliar 

se há algum fator que possa inteferir em maiores prevalências da infecção ao longo de um 

determinado período ou época do ano. No entanto, de acordo com Friend e Franson (1999) nos 

EUA surtos de salmonelose em Passeriformes atribuídos à S. Typhimurium ocorrem 

principalmente durante o inverno. Nesse período a disponibilidade de alimento é menor e um 

grande número de aves se aglomera nos jardins onde às pessoas deixam grãos e sementes para 

que as aves de vida livre se alimentem. Provavelmente os surtos são decorrentes da 

contaminação desse alimento pelas fezes de aves carreadoras de Salmonella spp. (STROUD; 
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FRIEND, 1987), estando mais relacionados com a aglomeração das aves do que pela estação 

do ano em si. 

O terceiro microrganismo estudado foi o APMV-1, agente etiológico da DN. Devido ao 

risco que a ocorrência dessa enfermidade representa para a avicultura brasileira, além do 

PNSA, existe também o “Plano de Contingência para a Influenza Aviária e Doença de 

Newcastle” formulado pela Coordenação de Sanidade Avícola do MAPA (BRASIL, 2009a). 

Entre as ações preventivas preconizadas em tal documento está a vigilância ativa do APMV-1 

tanto em aves comerciais como em aves de vida livre. 

Embora esse agente tenha sido investigado em 240 pombos, ao longo de 1 ano, não foi 

detectado pela RT-PCR. Esse resultado é condizente com uma pesquisa realizada em 172 

pombos no Estado de São Paulo, na qual o patógeno não foi detectado pela mesma técnica 

(CARRASCO, 2005). Ainda assim, no Brasil, estudos epidemiológicos de microrganimos 

potencialmente patogênicos são escassos em Columbiformes quando comparados às 

investigações conduzidas em outros países. 

Alexander (2011) publicou uma extensa revisão sobre o APMV-1 em aves silvestres e 

comerciais na União Européia (UE) entre os anos de 2000 a 2009. Dos 27 países que integram 

a UE, 23 possuem registros da ocorrência do APMV-1 em pombos, sendo que em 

determinados países a detecção do vírus a partir de amostras de Columbiformes ocorre 

anualmente. Ainda, nesses 10 anos investigados, o autor cita surtos importantes em aves 

comerciais: na Suécia em 2001 (em 6.370 frangos de corte), na França em 2005 (em 1.500 

faisões) e na Estônia em 2007 (5.122 poedeiras). Em 2005 e 2006 ocorreram dois surtos em 

plantéis de pombos criados para consumo humano, com mortalidade de 8.500 e 5.250 aves, 

respectivamente. O autor não cita as fontes de infecções que desencadearam os surtos, no 

entanto, em todos eles métodos sorológicos e moleculares permitiram a caracterização viral do 

APMV-1 como um PPMV-1. 

A análise filogenética de diferentes estirpes virais é importante para um melhor 

entendimento da adaptação do vírus ao hospedeiro e sua disseminação no mundo. Sabe-se, por 

exemplo, que o PPMV-1 foi o patógeno responsável pela panzootia da década de 1980, cuja 

rápida disseminação na Europa e em muitos outros países ocorreu principalmente devido à 

prática de competições de pombos correios (ALEXANDER, 1988; UJVÁRI et al., 2003). 

Ressalta-se, no entanto que, os primers aqui empregados permitem a amplificação do APMV-1 

independentemente da variante, patogenicidade ou espécie hospedeira infectada 

(OBERDORFER; WERNER, 1998), detectando inclusive estirpes vacinais e o PPMV-1. 
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Técnicas moleculares também foram empregadas por Taddei et al. (2011) para 

diagnosticar um surto da doença de Newcastle em Columbiformes na Itália, onde foi observada 

uma mortalidade de 3.000 rolinhas-turcas (Streptopelia decaocto) de vida livre. O APMV-1 foi 

detectado pela técnica de RT-PCR em 90% (168/185) das amostras analisadas. Mortalidades 

nessa espécie aviária decorrentes da infecção pelo AMPV-1 também foram observadas nos 

EUA, onde 50 rolinhas-turcas foram introduzidas em 1974 e após 13 anos a população 

estimada era de cerca de 10.000 aves (SCHULER et al., 2012). Em 2001, 2006, 2008 e 2009 

foram observadas mortalidades variáveis dessas aves no Estado da Flórida, Montana e Arizona. 

As amostras desses pombos foram enviadas para os laboratórios oficiais de sanidade animal 

que identificaram o vírus após isolamento e realização da RT-PCR. Schuler et al. (2012) ainda 

afirmam que uma das maiores preocupações quanto ao diagnóstico realizado e o crescimento 

contínuo dessa população é o potencial de disseminação do agente para aves comerciais. 

Frente à importância desse patógeno e a escassez de informações sobre sua prevalência 

em populações de Columbiformes no país, amostras de soros dos pombos capturados no 

presente estudo foram enviadas para um laboratório credenciado pelo MAPA para a realização 

da técnica de HI, preconizada tanto pelo PNSA (BRASIL, 2009b) como pela OIE (OIE, 

2011a). Das 178 amostras submetidas nenhuma apresentou resultado reagente. Esse resultado é 

compatível com os resultados obtidos por Chang, Icochea e Alba (1999) que investigaram a 

presença de anticorpos-anti APMV-1 pela técnica de HI em 398 pombos na cidade de Chancay 

no Peru, sendo todas não-reagentes. 

Por outro lado, Vucemilo et al. (2003) realizaram um estudo soroepidemiológico em 179 

pombos na Croácia, detectando anticorpos anti-APMV-1 pelo HI em 30% (36/123) dos pombos 

de vida livre e em 14% (8/56) dos pombos-correios. Outro estudo conduzido em 237 pombos 

na Polônia demonstrou a presença de anticorpos anti-APMV-1 em 48% das aves avaliadas 

(PIASECKI, 2006). 

No Brasil, Carrasco (2005) detectou 2,3% (4/172) de pombos soropositivos, sendo duas 

aves provenientes da cidade de Ribeirão Preto e duas da cidade de São Paulo. Por sua vez, 

Sousa et al. (2010) detectaram anticorpos anti-APMV-1 em 5,5% (6/109) dos pombos 

analisados na cidade de Jaboticabal. Oliveira Júnior et al. (2003) pesquisaram anticorpos anti-

APMV-1 pela técnica de HI em diversas espécies de aves silvestres e domésticas no Rio de 

Janeiro. Das amostras analisadas 1,4% (12/837) foram reagentes. As espécies silvestres 

soropositivas foram faisão prateado (L. leucomelana), carcará (P. plancus), coruja buraqueira 

(A. cunicularia) e urubutinga (B. urubutinga). As aves domésticas soropositivas eram galinhas 

criadas em fundo de quintal. Os autores relatam que previamente à realização do HI as 
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amostras de soro foram aquecidas por 30 minutos a 56°C para a remoção de fatores 

inespecíficos que inibem a hemaglutinação, evitando assim resultados falso-positivos. No 

entanto, os autores não discutem a possibilidade destes resultados serem provenientes da 

exposição das aves à uma estirpe vacinal, uma vez que vacinas constituídas de vírus vivo 

atenuado são amplamente utilizadas na avicultura comercial. Essa condição foi relatada por 

Silva et al. (2006) em um estudo conduzido em Pernambuco. Os autores realizaram uma 

pesquisa em pardais (Passer domesticus) capturados em granjas comercias, sendo 3% (3/103) 

soropositivos pela técnica de HI. Além disso, o vírus foi isolado e posteriormente o índice de 

patogenicidade intracerebral foi determinado (0,21), sendo compatível com o índice da estirpe 

vacinal (0,21) utilizada nas granjas comercias. Segundo Orsi et al. (2011) pesquisadores do 

Laboratório Nacional Agropecuário (LANAGRO) obtiveram em 2010, 15 isolados de APMV-1 

provenientes de amostras de aves silvestres. O autor não menciona as espécies de aves, mas 

afirma que de acordo com a análise filogenética todas as estirpes eram vacinais. 

No presente estudo não houve evidência da ocorrência do APMV-1 nas amostras de 

pombos analisadas. No entanto, a vigilância epidemiológica constante realizada nas espécies 

aviárias que possam atuar como fonte de infecção para aves comerciais é uma medida 

importante para o sucesso da profilaxia do APMV-1. Especialmente quando levado em 

consideração a quantidade de surtos da DN relacionados com Columbiformes descritos na 

literatura veterinária mundial (ALEXANDER et al.; 1985a; TORO et al., 2005; IRVINE et al., 

2006; ALEXANDER, 2011; TADDEI et al., 2011; SCHULER et al.; 2012). 

Na Inglaterra em 1984, uma estirpe viral foi responsável por 20 surtos da DN em frangos 

de corte como resultado da contaminação da ração por fezes de pombos infectados que viviam 

em uma fábrica de ração (ALEXANDER, 1985a). Fato relevante em relação ao local onde os 

pombos foram capturados no presente estudo, armazéns e silos utilizados para a estocagem de 

grãos destinados em parte para o consumo animal. Frente aos resultados obtidos nessa pesquisa 

novos estudos epidemiológicos são necessários para a determinação da ocorrência de estirpes 

de APMV-1 nas populações de Columbiformes de vida livre no país. 

O quarto patógeno investigado nessa pesquisa foi a Chlamydophila psittaci, bactéria com 

potencial zoonótico comumente detectada em pombos (MAGNINO et al., 2009). O DNA da C. 

psittaci foi detectado em 13,3% (32/240) das amostras de pombos aqui analisadas. De acordo 

com a literatura internacional, a prevalência desse patógeno em populações de pombos é 

bastante variável. Em uma pesquisa realizada na Bélgica, a presença de C. psittaci foi 

investigada pela técnica de PCR em pombos de vida livre sendo detectada em 1,6% (1/61) das 

amostras de suabe cloacal coletadas (DICKX et al., 2010). Os autores atribuem a baixa 
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prevalência de C. psittaci nos pombos ao fato da coleta do material biológico ter sido realizada 

na fase de baixa atividade reprodutiva. Alguns autores consideram a atividade reprodutiva um 

fator estressante para ave, que por sua vez, pode re-eliminar as bactérias em casos de infecções 

latentes (FLAMMER, 1997). 

No Brasil a atividade reprodutiva dos pombos foi observada durante todo o período da 

pesquisa, nos 12 meses de captura houve presença de filhotes e juvenis nas armadilhas. Isso 

pode ser um dos fatores que contribuiu para a detecção da bactéria em um maior número de 

aves. No entanto, diversos outros fatores podem contribuir para que as aves fiquem mais 

susceptíveis à infecção quando expostas à C. psittaci, como por exemplo, ambientes insalubres, 

superpopulação, má nutrição e doenças concomitantes (FLAMMER, 1997). 

Geigenfeind; Vanrompay e Haag-Wackernagel (2012) conduziram uma pesquisa ao longo 

de dois anos, com pombos na cidade de Basel na Suíça. Os autores detectaram o DNA de C. 

psittaci em somente 8,4% (17/202) das amostras analisadas pela técnica de nested PCR, técnica 

molecular mais sensível do que a empregada aqui. No entanto, na Suíça existem programas 

específicos direcionados ao controle populacional de pombos nos centros urbanos. Tais 

programas investem não só na redução do número de aves de vida livre, mas também na 

manutenção de aves mais saudáveis. As medidas adotadas consistem no fornecimento 

controlado de alimento de boa qualidade e abrigo para um número reduzido de pombos, ao 

mesmo tempo em que as aves doentes são eutanasiadas (GEIGENFEIND; VANROMPAY; 

HAAG-WACKERNAGEL, 2012). 

Gasparini et al. (2011) observaram que a prevalência de C. psittaci em determinadas 

populações de pombos urbanos em Paris vêm diminuindo após a adoção destes programas 

específicos direcionados a melhoria da saúde das aves. Em algumas regiões da cidade foram 

construídas estruturas onde os pombos têm livre acesso, denominadas de “pigeon houses” 

(casas dos pombos). Nesses locais a oferta de alimento é controlada, há supervisão veterinária e 

um tratador para manter o local limpo. Assim, em locais onde há o problema de super 

população de pombos sem nenhum tipo de controle sanitário, é provável que haja um maior 

número de aves positivas para C. psittaci, visto que tais condições favorecem a transmissão de 

doenças infecciosas e parasitárias e o estresse pela disputa dos sítios de nidificação e alimentos 

(HAAG-WACKERNAGEL, 1995). 

Ainda, nas cidades onde os programas de controle de pombos são empregados, as pessoas 

são educadas para não alimentar essas aves em locais públicos. Segundo Haag-Wackernagel 

(1995) essa medida é essencial para a manutenção de um número reduzido e constante de aves 

resultante dos programas adotados, uma vez que a alimentação controlada é o fator limitante 
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para evitar o crescimento populacional. Tais medidas poderiam servir de exemplo para 

instituições sanitárias de outros países, uma vez que os transtornos desencadeados por pombos 

ocorrem em centros urbanos em todo o mundo. 

De uma maneira geral, pombos urbanos são considerados potenciais reservatórios de 

agentes zoonóticos. Haag-Wackernagel e Moch (2004) fizeram uma extensa revisão 

bibliográfica a respeito do potencial dessas aves em transmitir zoonoses para seres humanos. 

Os pombos estavam relacionados direta ou indiretamente com 101 casos de psitacose descritos 

na literatura. Cerca de 53% dos casos estavam relacionados com um contato próximo com 

pombos de vida livre e/ou suas excretas. Outros 27% estavam associados com exposição 

ocupacional à poeira contaminada, ou seja, casos em que o trabalhador de alguma forma inalou 

partículas de fezes, penas ou outras secreções de pombos infectados. Pospísil et al. (1988) 

descreveram um surto de psitacose em 22 trabalhadores que estavam envolvidos na 

reconstrução de uma igreja em Kosice, na Eslováquia. Nesse caso, a fonte de infecção foi 

atribuída a presença de fezes de pombos contaminadas pelo agente. 

Pesquisas de C.psittaci em pombos de vida livre são realizadas em diversos países da 

Europa. Segundo Magnino et al. (2009) métodos moleculares são utilizados com sucesso para o 

diagnóstico direto do patógeno, sendo o DNA de C. psittaci detectado em até 50% das 

populações estudadas. No Brasil, ao contrário de outros países, a ocorrência da C. psittaci em 

pombos de vida livre é pouco investigada. Em um estudo realizado por Lima, Raso e Araújo 

Júnior (2003) em um parque Zoológico na cidade de Bauru/SP, a presença da bactéria foi 

detectada pela técnica de nested PCR em 27,4% (14/51) dos pombos analisados. Pessoas que 

frequentam locais com altas densidades de aves sinantrópicas podem ser de alguma forma 

expostas à C. psittaci. Isso não significa que qualquer indivíduo que tiver contato com essas 

aves irá se infectar com a bactéria. No entanto, pessoas que são expostas com mais frequência, 

por atividades ocupacionais ou mesmo por lazer, devem ser informadas sobre essa zoonose e se 

proteger adequadamente. Por exemplo, funcionários devem utilizar luvas e máscaras para a 

higienização de locais com excretas de pombos e as pessoas devem ser orientadas para evitar 

um contato próximo com essas aves, não alimentado-as e não manipulando pombos enfermos 

(LONGBOTTOM; COULTER, 2003, HAAG-WACKERNAGEL; MOCH, 2004). Ressalta-se, 

contudo, que no Brasil os dois surtos de psitacose descritos em literatura foram decorrentes do 

contato próximo com caturritas (Myiopsita monachus) (ALMEIDA et al., 2004; RASO et al., 

2009). De qualquer maneira, uma vez que a população de pombos é crescente em muitas 

cidades brasileiras, há que se avaliar os riscos que essas aves representam à saúde pública. 
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Outra questão a ser considerada no local onde o atual estudo foi conduzido é a 

contaminação de grãos e sementes destinados ao consumo de aves de produção. Apesar da 

principal via de transmissão do patógeno entre as aves ser inalatória, a infecção pela ingestão 

do microrganismo também pode ocorrer (VANROMPAY; DUCATELLE; HAESEBROUCK; 

1995). 

De acordo com Locke (1987) e com Friend e Franson (1999) a transmissão de C. psittaci 

entre aves de vida livre pode ocorrer com maior frequência em determinada época do ano 

particularmente pelo comportamento biológico de algumas espécies. Por exemplo, aves 

aquáticas que se aglomeram em grandes colônias na estação reprodutiva ou aves migratórias 

que formam grandes bandos para migrar. No entanto, casos individuais da doença podem 

ocorrer ao longo de todo o ano especialmente pelo fato de algumas aves permanecerem com 

infecções latentes por longos períodos de tempo, podendo ser reativadas por causas diversas 

(mudança brusca de temperatura, doenças concomitantes, etc.). 

Nessa pesquisa, na cidade de Tatuí a detecção da C. psittaci nas aves foi semelhante em 

ambas as estações, sendo 16,7% na estação seca e 18,4% na estação chuvosa. Por outro lado, 

em São Paulo, 13,3% das amostras positivas foram provenientes de aves capturadas na estação 

chuvosa e 5% de aves capturadas na estação seca. Não houve diferença estatística entre o 

número de amostras positivas em cada estação. Entretanto, no período de chuva em São Paulo 

houve inúmeros alagamentos no local de coleta (particularmente de dezembro a março). Isso 

poderia ter afetado a oferta de alimento para os pombos, comprometendo a saúde dessas aves, 

predispondo-as à novas infecções ou reativação de infecções latentes. 

Em relação ao total de amostras positivas em cada localidade, em Tatuí, o DNA de C. 

psittaci foi detectado em 17,5% das amostras analisadas, quase o dobro do número total de 

amostras positivas observadas na cidade de São Paulo (9,2%). Apesar da variação da 

prevalência do patógeno nas duas populações estudadas, não houve diferença estatística 

significativa. Contudo, é interessante notar que a cidade de Tatuí teve temperaturas médias 

diárias mais elevadas que a cidade de São Paulo, com médias mensais de chuvas menores ao 

longo do ano (Tabela 1, Figuras 7 e 8). 

Alguns autores descrevem a interferência do clima na eliminação de C. psittaci pelo 

hospedeiro. Lublin et al. (1996) conduziram estudos em espécies da Ordem Passeriformes, 

Psittaciformes e Columbiformes durante quatro anos e observaram que aves infectadas 

eliminam o agente com maior frequência nos meses mais quentes do ano. Posteriormente 

realizaram um estudo ao longo de um ano com 65 pombos e também observaram que a 

eliminação de C. psittaci foi maior durante o verão em relação às demais estações do ano 
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(LUBLIN; LEIDERMAN; WEISMAN, 1999). Dessa forma, seria interessante investigar se a 

maior prevalência da C. psittaci em aves de vida livre pode estar relacionada com climas mais 

quentes. Destaca-se ainda que um dos maiores surtos observados em aves de vida livre ocorreu 

no verão de 1986 na América do Norte, onde mais de 400 gaivotas (Larus sp.) vieram à óbito 

sendo a causa atribuída à C. psittaci (FRANSON; PEARSON, 1995). No entanto, as aves 

acometidas eram em sua maior parte, ninhegos presentes em ilhas utilizadas para reprodução. 

Nesse caso os fatores predisponentes podem ter sido também a maior susceptibilidade de 

indivíduos jovens e a aglomeração de aves na estação reprodutiva. 

Para uma profilaxia eficaz da clamidiose aviária é fundamental a implementação de 

medidas rigorosas de higiene e desinfecção em ambientes contaminados, isolamento das aves 

doentes, manejo nutricional e sanitário adequado (RASO, 2007). No entanto, tais medidas são 

mais fáceis de serem adotadas em plantéis de aves cativas em relação às populações de vida 

livre. Assim, a vigilância epidemiológica da C. psittaci em potenciais reservatórios, como os 

pombos, pode incentivar as autoridades competentes a incrementar medidas de controle destas 

aves e consequentemente dos patógenos que circulam nessas populações. 



63 

 

 

6
3

 

7 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados da pesquisa sazonal de patógenos inseridos no Programa Nacional de 

Sanidade Avícola e de C. psittaci em pombos de vida livre residentes em áreas de 

comercialização e armazenamento de grãos e sementes permitem às seguintes conclusões: 

 

 Não houve evidências da ocorrência de M. synoviae, M. gallisepticum, Salmonella 

Pullorum/Gallinarum e paramixovírus aviário do tipo 1 nas populações estudadas. 

 A Chlamydophila psittaci foi detectada nos pombos capturados em São Paulo e Tatuí, em 

ambas as estações, fato que serve como um alerta quanto aos riscos que estes podem 

representar para a saúde das pessoas. 

 Na cidade de Tatuí a prevalência da C. psittaci foi semelhante em ambas as estações. Na 

cidade de São Paulo, entretanto, houve uma prevalência maior da C. psittaci nos pombos 

capturados na estação chuvosa sem, contudo, haver diferença estatística significante. 

 Estudos epidemiológicos mais amplos são necessários para a elucidação do real risco que 

Columbiformes sinantrópicos representam quanto a disseminação desses agentes. 
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