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RESUMO 
 
 

VANSTREELS, R. E. T. D. V. O. Estudo da malária aviária e outros 
hemoparasitas em pinguins na costa atlântica da Amé rica do Sul . [Investigation 
of avian malaria and other blood parasites in penguins along the Atlantic coast of 
South America]. 2014. 250 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

Embora não existam colônias reprodutivas de pinguins na costa do Brasil, o país é 

uma importante área de invernada para o pinguim-de-Magalhães (Spheniscus 

magellanicus), uma espécie nativa do sul da América do Sul. Quando encontradas 

debilitadas em praias brasileiras, estas aves são comumente levadas a centros de 

reabilitação especializados para receber cuidados veterinários e, posteriormente, 

serem liberadas à natureza. Durante esta permanência em reabilitação, no entanto, 

enfermidades infecciosas como a malária aviária podem ser importantes limitantes à 

recuperação destas aves. A malária aviária é uma enfermidade causada por 

protozoários do gênero Plasmodium (Apicomplexa: Haemosporida), veiculados às 

aves por meio da picada de mosquitos. Enquanto estes parasitas são relativamente 

pouco patogênicos para a maioria das espécies aviárias, algumas aves como os 

pinguins são excepcionalmente mais suscetíveis a estes patógenos, podendo 

constituir uma significativa ameaça à sua conservação. O presente estudo investiga 

a ocorrência de Plasmodium spp. e outros hemoparasitas em pinguins-de-

Magalhães em centros de reabilitação na costa brasileira, assim como outras 

espécies de pinguins em vida livre nas Ilhas South Shetland. Métodos diagnósticos 

morfológicos (esfregaços sanguíneos, histopatologia) e moleculares (reação em 

cadeia de polimerase aninhada, sequenciamento genético) foram utilizados para 

estudar pinguins reabilitados em diferentes instituições em seis estados do Brasil 

entre 1999 e 2013. Um surto de malária aviária particularmente relevante foi 

estudado em detalhes em um centro de reabilitação em Florianópolis, SC, tendo sido 

demonstrado o envolvimento de três diferentes linhagens de Plasmodium spp. em 

um único evento epizoótico, com elevada morbidade e mortalidade. Além disto, a 

ocorrência de Plasmodium spp. foi documentada em pinguins-de-Magalhães em 

centros de reabilitação ao longo de grande parte da costa brasileira, do extremo sul 



 

do Rio Grande do Sul à Bahia, com uma prevalência estimada entre 6.6% e 13.5%. 

Estas infecções apresentam marcante sazonalidade, incidindo exclusivamente nos 

meses mais quentes do ano (outubro a abril), e podem envolver uma grande 

variedade de linhagens de Plasmodium spp., algumas das quais nunca haviam sido 

reportadas em pinguins como P. cathemerium, P. nucleophilum e P. tejerai. Em 

contraste não foram encontrados hemoparasitas em pinguins amostrados nas Ilhas 

South Shetland, um achado consistente com estudos anteriores. À parte destas 

investigações epidemiológicas, foi realizada uma extensa revisão e compilação dos 

aspectos da literatura científica acerca desta enfermidade e outras hemoparasitoses 

em pinguins buscando estabelecer um panorama mais claro acerca da sua 

distribuição geográfica e implicações epidemiológicas e para a conservação. Com 

base nisto, torna-se possível desenvolver uma discussão crítica do atual estado da 

arte e apontar as atuais lacunas de conhecimento que possam direcionar estudos 

futuros. Em suma, a malária aviária é uma enfermidade relevante para as mais 

diversas espécies de pinguins em todo o mundo, e possui particular importância para 

a reabilitação e conservação destas aves na América do Sul. 
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ABSTRACT 
 
 

VANSTREELS, R. E. T. D. V. O. Investigation of avian malaria and other blood 
parasites in penguins along the Atlantic coast of S outh America . [Estudo da 
malária aviária e outros hemoparasitas em pinguins na costa atlântica da América do 
Sul]. 2014. 250 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

Despite no penguin breeding colonies along the Brazilian coast, the country is an 

important wintering area for the Magellanic penguin (Spheniscus magellanicus), a 

species native to the south of South America. When Magellanic penguins are found 

alive ashore on Brazilian beaches, they are taken to rehabilitation centers to receive 

veterinary care and then are released back into the wild. However, while in 

rehabilitation, infectious diseases such as avian malaria may become important 

limiting factors for the recovery of these birds. Avian malaria is a disease caused by 

protozoa of the genus Plasmodium (Apicomplexa: Haemosporida), which are 

transmitted to birds through mosquitoes. While these parasites are relatively non-

pathogenic for most avian species, some birds such as penguins are exceptionally 

susceptible, such that Plasmodium poses a significant conservation threat. This study 

investigates the occurrence of Plasmodium spp. and other blood parasites in 

Magellanic penguins at rehabilitation centers along the coast of Brazil, and in other 

species of penguins at the South Shetland Islands, South Atlantic Ocean. In Brazil, a 

combination of morphological (blood smears, histopathology) and molecular (nested 

polymerase chain reaction, gene sequencing) diagnostic methods were employed to 

investigate the presence of haemoparasites in penguins undergoing rehabilitation in 

six states between 1999 and 2013. A particularly significant avian malaria outbreak 

was studied in detail at a rehabilitation center in Florianópolis, SC, where the 

involvement of three distinct Plasmodium spp. in a single epizootic event was 

demonstrated, with resultant high morbidity and mortality. The occurrence of 

Plasmodium spp. was documented in Magellanic penguins at rehabilitation centers 

along most of the Brazilian coast, from southernmost Rio Grande do Sul to Bahia, 

with an estimated prevalence between 6.6% and 13.5% of captive penguins. These 

infections were markedly seasonal, with the incidences exclusively restricted to the 



 

warmer months of the year (October to April), and involving a broad variety of 

Plasmodium spp. lineages, some of which had not yet been reported in penguins, 

such as P. cathemerium, P. nucleophilum and P. tejerai. In contrast, no blood 

parasites were detected in the penguins sampled at the South Shetland Islands, a 

finding that is consistent with previous studies. Aside from these epidemiological 

investigations, an extensive revision and compilation of the scientific literature was 

conducted for this disease and other penguins’ haemosporidioses, aiming to 

establish an integrated understanding of their geographic distribution and 

epidemiological and conservation implications. On this basis, it is possible to critically 

examine the state of the art and identify knowledge gaps that can be addressed in 

future studies. Avian malaria is a significant disease and conservation threat for most 

penguin species throughout the world, and has particular importance for the 

rehabilitation and conservation of penguins in South America. 

 

Key-words: Epidemiology. Pathology. Plasmodium. Conservation. Rehabilitation. 
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1  INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Os pinguins são aves únicas. Além de seu particular carisma e seu significado 

cultural como símbolos dos ecossistemas polares, os pinguins compõem entre 50 e 

80% de toda a biomassa de aves do Oceano Antártico, desempenhando um papel vital 

de transferência energética entre os ambientes marinho e terrestre no Hemisfério Sul 

(AINLEY, 1985; COOPER; WOEHLER, 1994). Por isto, os pinguins estão intimamente 

ligados ao equilíbrio do ambiente marinho e são suscetíveis às alterações ambientais 

que nele ocorram, servindo como indicadores precoces de impactos ambientais e 

desequilíbrios ecológicos no ambiente marinho (BOERSMA, 2008). 

Embora seja residente da Argentina, Ilhas Falklands/Malvinas e Chile e não se 

reproduza na costa brasileira, o pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) 

pode ser encontrado às centenas ou milhares todos os anos ao longo do litoral 

brasileiro, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste durante o inverno (CEMAVE, 2011; 

STOKES et al., 2014). Em muitos casos, pinguins enfermos poderão ser resgatados 

ainda com vida e encaminhados a centros de reabilitação especializados para 

receberem tratamento veterinário e, uma vez recuperados, serem liberados à natureza 

(RUOPPOLO et al., 2004a; HEREDIA et al., 2008). Estas iniciativas de reabilitação são 

importantes não apenas para mitigar a mortalidade destas aves que está direta ou 

indiretamente relacionada aos impactos antrópicos sobre o ambiente marinho 

(RUOPPOLO et al., 2004a; GARCÍA-BORBOROGLU et al., 2006, 2010), mas também 

são vitais para garantir que estas aves recebam atendimento adequado e eticamente 

responsável, além de evitar que o público leigo, em suas tentativas bem intencionadas 

de resgatar estes animais carismáticos, seja exposto ao risco de lesões ou 

enfermidades zoonóticas (ESTES, 1998). Apesar da frequência com que pinguins 

mortos ou enfermos são encontrados na costa brasileira, ainda há relativamente poucos 

dados sobre as doenças e as causas de mortalidade destas aves em nosso litoral 

(TOURINHO et al., 2010; BRANDÃO et al., 2011). Além disto, durante o período de 

permanência nos centros de reabilitação, as enfermidades que podem atingir estas 
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aves e prejudicar sua sobrevivência e reabilitação são numerosas e relativamente 

pouco compreendidas (CLARKE; KERRY, 1993; SILVA-FILHO;  RUOPPOLO, 2007). 

Dentre as enfermidades infecciosas, a malária aviária tem sido considerada uma 

das mais preocupantes ameaças para a conservação dos pinguins devido ao seu 

desenvolvimento rápido e mortalidade elevada (CLARKE; KERRY, 1993; JONES;  

SHELLAM, 1999b; LEVIN; PARKER, 2011). Causada por protozoários Plasmodium 

spp. veiculados por mosquitos, a malária aviária é relativamente assintomática para a 

maioria das aves, tornando-se porém significativamente patogênica em espécies 

aviárias que não co-evoluíram com estes hemoparasitas, como os pinguins 

(ATKINSON;  VAN RIPER, 1991; VALKIŪNAS, 2005; ATKINSON, 2008). 

Surtos de malária aviária são um problema recorrente em pinguins mantidos em 

zoológicos, aquários e centros de reabilitação no Brasil e em todo o mundo (RODHAIN, 

1939; GRINER; SHERIDAN, 1967; BAK et al., 1984; PENRITH et al., 1994; BUENO et 

al., 2010). Em natureza, a infecção plasmódica foi identificada em pinguins no 

Arquipélago de Galápagos, Ilha Gough, África do Sul e Nova Zelândia (FANTHAM; 

PORTER, 1944; LAIRD, 1950; LEVIN et al., 2009). Embora tenha sido registrada em 

centros de reabilitação na Argentina e no Chile (CARVAJAL; ALVARADO, 2009; 

CAPELLINO et al., 2013), não está claro se a infecção plasmódica ocorre em pinguins-

de-Magalhães em natureza (JOVANI et al., 2001; QUILLFELDT et al., 2010). Assim, 

quando esta doença é registrada em pinguins em reabilitação no litoral brasileiro 

(RUOPPOLO et al., 2004b; MEIRELLES-LEITE et al., 2008; BALDASSIN et al., 2013), 

não se sabe se a infecção é resultante da exposição a mosquitos no curto período de 

cativeiro, ou se os animais já adentram ao centro de reabilitação infectados. 

Considerando as lacunas de conhecimento sobre a malária aviária em pinguins 

na América do Sul e a particular relevância desta enfermidade para a medicina e a 

conservação destas aves, a presente tese se propõe a investigar e discutir aspectos 

epidemiológicos e patológicos da malária aviária em pinguins, em especial no contexto 

dos centros de reabilitação brasileiros. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Desde o primeiro registro de malária aviária em um pinguim-rei na Sociedade 

Zoológica de Londres pelo Dr. H. Harold Scott, em 1927, um número crescente de 

registros desta enfermidade em Sphenisciformes tem sido publicados. No Brasil, há 

algumas décadas existem relatos anedóticos de malária aviária em pinguins-de-

Magalhães em reabilitação e cativeiro na costa brasileira. Embora estes pinguins sejam 

reabilitados no Brasil anualmente às centenas ou milhares, nunca havia sido realizado 

um estudo detalhado da malária aviária nestas aves no país. Neste cenário, a medicina 

veterinária brasileira baseava-se exclusivamente na literatura acerca da malária aviária 

em pinguins cativos na América do Norte e Europa, assumindo que a enfermidade 

exibiria um comportamento epidemiológico e patológico semelhante no Brasil. 

Nesta tese foi apresentada uma ampla investigação retrospectiva e prospectiva 

da ocorrência da malária aviária em pinguins-de-Magalhães em centros de reabilitação 

ao largo da costa brasileira. Os resultados revelam um perfil epidemiológico com 

algumas semelhanças àquele observado em pinguins cativos no Hemisfério Norte, em 

especial na sua ocorrência na forma de surtos. Estes surtos têm potencial para causar a 

morbidade e mortalidade de grande quantidade de animais em reabilitação, e seu 

desenvolvimento rápido requer que os centros de reabilitação estejam preparados 

antecipadamente para que tenham um sucesso significativo na mitigação dos seus 

impactos. A estreita sazonalidade desta enfermidade, cuja incidência restringe-se aos 

meses de outubro a abril, é um aspecto positivo para os centros de reabilitação uma 

vez que permite que estes concentrem seus esforços de prevenção e diagnóstico 

durante um período em que normalmente há um número relativamente pequeno de 

pinguins em reabilitação. Por outro lado, a constatação de que a enfermidade ocorre ao 

largo de toda a costa brasileira aparentemente sem um gradiente latitudinal significativo 

indica que a malária aviária deve ser prevenida e monitorada em pinguins em qualquer 

região do nosso país, inclusive no extremo sul. 
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Além do estudo epidemiológico geral, uma contribuição significativa deste estudo 

foi a ampliação do número de espécies de Plasmodium registradas em pinguins. Até 

então, apenas três espécies deste gênero haviam sido reportadas em pinguins, sendo 

P. relictum e P. elongatum classicamente consideradas como as mais relevantes. 

Através da combinação de técnicas morfológicas e biomoleculares foi possível agregar 

três novas espécies a esta lista, P. tejerai, P. nucleophilum e P. cathemerium. Assim, o 

estudo apresenta uma mudança de paradigma ao revelar que a diversidade de 

plasmódios aviários que podem infectar os pinguins é consideravelmente maior do que 

se imaginava, e que é provável que muitas outras espécies de Plasmodium spp. 

venham a ser registradas nestas aves no futuro. 

Por outro lado, embora não existam colônias reprodutivas de pinguins na costa 

brasileira, nosso país tem a possibilidade de conduzir estudos científicos destas aves 

em seu ambiente reprodutivo. Embora o resultado deste estudo seja consistente com 

outros estudos que não detectaram hemoparasitas em pinguins na região Antártica e 

arquipélagos adjacentes, a execução de investigações desta natureza é importante 

para detectar não apenas uma potencial expansão da malária aviária às regiões mais 

austrais mas também para revelar a ocorrência de hemoparasitas veiculados por outros 

artrópodes. Em tempos de mudanças ambientais e climáticas abruptas, há muito se 

anteveem mudanças na distribuição de patógenos veiculados por artrópodes, e as 

populações de aves marinhas na região da Península Antártica podem ser um foco 

estratégico para o monitoramento de mudanças epidemiológicas. 

Além destes estudos prospectivos e retrospectivos, a tese apresenta uma 

revisão e compilação dos aspectos da literatura científica acerca desta enfermidade e 

outras hemosporidioses, com uma abordagem voltada aos médicos veterinários 

atuando na reabilitação e manutenção em cativeiro de pinguins e outras aves no Brasil. 

À parte desta revisão de foco mais generalista, uma abordagem crítica e meta-análise 

de todas as publicações acerca da ocorrência de hemoparasitas intracelulares em 

pinguins permitiu agregar uma grande quantidade de informações que muitas vezes 

estão dispersas e fragmentadas. Esta revisão, juntamente com o estudos prospectivos 

e retrospectivos apresentados no restante da tese, estabelece um panorama mais claro 

da ocorrência das hemoparasitoses nestas aves e das suas implicações 



 11 

epidemiológicas e para a conservação, fundamentando análises subsequentes e 

apontando as atuais lacunas de conhecimento. 

Em suma, a malária aviária é uma enfermidade relevante para as mais diversas 

espécies de pinguins em todo o mundo e possui particular importância para a 

reabilitação e conservação destas aves no litoral brasileiro, merecendo maiores 

investigações no futuro. 
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