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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Amazona vinacea (KUHL, 1820) é uma ave
intimamente ligada à floresta de araucárias, como esta formação florestal se encontra em estado de
descaracterização e reduzida, muito pela ação do homem em relação às modificações ambientais, a
espécie consta como ameaçada de extinção (Bencke et al,. 2003, ABE 2008). Além disso, o constante
crescimento das áreas agropecuárias e pecuárias próximo ao ambiente natural dessas aves e o
estreitamento do contato com os seres humanos e seus animais domésticos, promoveu a disseminação
de agentes infecciosos e parasitários (SILVA, 2004), alguns deles causadores de doenças de caráter
zoonótico como a Chlamydophila psittaci, agente etiológico da Clamidiose. Sua distribuição é
universal, ocorrendo em qualquer estação do ano, acomete principalmente indivíduos que mantém
contato direto com aves ou com produtos como dejetos ou secreções contaminados, como por
exemplo, funcionários de abatedouros de aves, lojas onde são comercializados produtos para animais,
proprietários de pássaros e até mesmo animais domésticos que por ventura entram em contato com
objetos contaminados. Entretanto, os surtos estão associados com locais onde existe confinamento
desses animais como os zoológicos ou locais de reabilitação desses animais ou quando há o
envolvimento do transporte desses animais. Dessa forma, a Psitacose possui um caráter de doença
ocupacional (OLIVEIRA, 2008). O objetivo do presente projeto foi analisar a prevalência de
papagaios – de – peito – roxo (Amazona vinacea) de vida livre infectados com Chlamydophila
psittaci. MATERIAL E MÉTODOS: Foi utilizado neste estudo um grupo de 9 filhotes de papagaiode-peito-roxo (Amazona vinacea), pertencentes a uma área de reprodução no interior do município
de Abdon Batista, região centro-sul de Santa Catarina na qual é constantemente monitorada durante
a época de reprodução dos papagaios-de-peito-roxo. Neste local, estão instaladas dezenas de caixas
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ninho, visto que estes animais se reproduzem em cavidades naturais, a alternativa escolhida foram as
caixas. Para a retirada dos animais das caixas foi utilizada a técnica vertical (escalada). As aves
utilizadas no estudo estavam distribuídas em pares, totalizando 3 caixas ninho. Foram coletadas
amostras de coana (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9) e cloaca (Cl1, Cl2, Cl3, Cl4, Cl5, Cl6, Cl7,
Cl8 e Cl9) coletadas utilizando swab; amostras de sangue (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9)
coletadas por meio do acesso medial a veia basílica ou veia radio-ulnar. As amostras obtidas foram
analisadas através do método PCR em Tempo Real (qPCR) para pesquisa da presença de
Chlamydophila psittaci nas amostras. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Durante a pesquisa e
análise das amostras, das 9 aves pertencentes a área de reprodução de papagaios de peito roxo
(Amazona vinacea), 100% apresentaram resultados negativos para Chlamydophila psittaci. Infecções
por Chlamydophila psittaci possuem uma complexa fisiopatologia de difícil diagnóstico definitivo.
Para se obter o diagnostico em aves vivas, é necessária uma combinação de testes e associação com
os sinais clínicos e histórico das aves. Muitas vezes, a falta de sinais clínicos patognomônicos dificulta
o diagnóstico de clamidiose o que requer a utilização de exames complementares radiológicos,
hematológicos e bioquímicos. Havendo aumento na contagem de leucócitos, alterações nas atividades
de enzimas hepáticas, imagens radiográficas mostrando aumento de fígado e baço, bem como
alteração em sacos aéreos pode ser indicativo de infecção por C. psittaci (PROENÇA et al., 2011).
CONCLUSÃO: A clamidiose ou ornitose é uma doença de caráter zoonótico, característica
preocupante já que o contato entre psitacídeos e seres humanos está cada vez mais próximo. O grupo
de risco compreende pessoas com contato próximo com aves, como proprietários de aves de
companhia, trabalhadores em criação de aves comerciais e/ou em linhas de processamento de carne,
indivíduos que trabalham em lojas que comercializam aves e médicos veterinários. Os resultados
negativos obtidos pelas amostras para C. psittaci indicam que não houve detecção das sequências de
ácidos nucleicos do patógeno no teste qPCR, indicando que as aves utilizadas no estudo não estavam
com clamidiose até o momento da coleta das amostras. Porém a infecção por C. psittaci pode se
desenvolver preferencialmente em aves que passem por situações de estresse ou manejo improprio,
sugerindo que futuramente novas amostras sejam coletadas para novo estudo. Por se tratar de uma
zoonose, o diagnóstico definitivo é de estrema urgência, porém a complexa fisopatologia da C.
psittaci e a ausência de sinais clínicos patognomônicos são fatores que dificultam o diagnóstico.
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