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COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

Plasmodium juxtanucleare (Versiani e Gomes, 1941)
em galinhas ( Gallus gallus L., 1857) de criações rústicas
no Estado de Pernambuco
Plasmodium juxtanucleare (Versiani and Gomes, 1941) in chickens
( Gallus gallus L., 1857) from rustic breedings, in Pernambuco State
Rinaldo Aparecido Mota,* Eva Laurice Pereira Cunha,* George Wilson Ferreira Modesto,*
Cleber de Oliveira Soares,** Carlos Luiz Massard***

Resumo
O Plasmodium juxtanucleare é um dos agentes etiológicos da Malária Aviária, que se caracteriza clinicamente por anemia,
tristeza, inapetência, incoordenação motora, prostração e morte. Este estudo teve como objetivo determinar a ocorrência deste
parasito no Estado de Pernambuco. Foram analisados 35 esfregaços sangüíneos, corados pelo método de Giemsa, de
galinhas de criações rústicas da Região Metropolitana do Recife. As formas eritrocitárias do parasito observadas foram:
trofozoítos, esquizontes e gametócitos. As aves apresentaram baixa parasitem ia, caracterizando doença crônica e assintomática.
Do total das amostras analisadas, 51,4% foram positivas. Descreve-se, pela primeira, vez a ocorrência do Plasmodium
juxtanuc/eare no Estado de Pernambuco - Brasil.
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Abstract
The P/asmodium juxtanuc/eare is one of the etiologia agents to Aviary Malaria, that is clinicaly characterized by anaemia, ·
sadness, inappetence, locomotor incoordenation prostration and death. This study aimed to determine the occurence of this
parasite in Pernambuco State. Were analised 35 blood smears, stained by Giemsa method, of chicken from rustic breedings
in the Metropolitan Region of Recife. The erythrocyte forms of the parasite observed were: Throphozoites, schizontes and
gamethorntes. The poltnes showed by parasitaemia, characterizing cronic and asympotomatic desease. From the toti:ll of
analised samples, ·51.4% were positiva. Describes by the first time the occurence of Plasmodium juxtanuc/eare in Pernambuco
State - Brazil. ·
Keywords: Plasmodium juxtanucleare; chicken; occurence.

A malária aviária é urna doença complexa, causada por diferentes espécies de plasmódios (Kreier, 1977), sendo relatada em todos os continentes, nas mais variadas espécies de
aves domésticas e silvestres. Apesar da natureza da infecção
ser hemotrópica, a patologia está associada à espécie de
plasmódio envolvido na doença.
O P/asmodium juxtarwcleare é um dos agentes etiológicos
da Malária Aviária e tem como vetor biológico os mosquitos
da família Culicidae. Esta enfermidade caracteriza-se clinicamente por diminuição da produção de ovos, palidez e atrofia
da crista, anemia, diarréia com fezes esverdeadas, emaciação,
anorexia, fraqueza, incoordenação motora, prostração e morte (Massard, 1979).
A primeira descrição deste parasito foi feita no Estado de
Minas Gerais, em galinhas provenientes da região Oeste dô
Estado; por Versiani e Gomes (1941 ), Posteriormente, outras
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espécies foram observadas como hospedeiros deste parasito: Meleagris gallopavo L., Cryso/ophus pictus (L), C.
amershtiae L., aedbeter, Lophura nycternera (L.) e Phacianus
colchicus Brand, no Brasil (Massard, 1976) ..
O P. juxtanuc/eare foi descrito no México (Beltrán, 1941 ), no Uruguai (Cassamàgnaghi, 1947), bem como em outros continentes.
No Brasil, a infecção pelo P. juxtanucleare foi relatada em galinhas
de criações rústicas, nos Estados de Minas Gerais (Versiani e
Gomes; 1941; Kretlli, 1971 ), Rio de Janeiro (Massard, 1976), Espírito Santo (Massard, 1976}, Pará (Serra Freire e Massard, 1976),
Mato Grosso do Sul (Serra Freire e Massard, 1979).
Apesar da doença clínica ter sido descrita ern alguns estados
brasileiros, e dos autores referenciarem-se ao quadro
anemiante nas aves, não há relatos da ocorrência deste
hematozoário em galinhas de criações rústicas e industriais
no Estado de Pernambuco.
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Considerando-se que a avicultura industrial é o segundo produto agropecuário no Estado de Pernambuco, gerando grande movimentação de capital, e que criações rústicas podem
ser foco de infecção deste agente, este estudo teve como
objetivo registrar a ocorrência deste agente em infecção natural, e alertar para os possíveis riscos decorrentes da apresentação clínica desta enfermidade nas aves de produção.
Este estudo foi realizado durante os meses de julho e agosto
de 1996.
Foram coletadas amostras sangüíneas de aves adultas, sadias, procedentes de criações vindas de quatro municípios do
Estado de Pernambuco (Barra de Guabiraba, Carpina, Jaboatão
dos Guararapes e Recife), perfazendo um total de 35 amostras.
O sangue foi coletado através de punção da veia radial e os
esfregaços sangüíneos foram confeccionados durante a coleta, utilizando sangue sem anticoagulante. Os esfregaços
sangüíneos foram corados pelo método de Giemsa, e observados em microscópio óptico em objetiva de imersão, envolvendo pelo menos 100 campos microscópicos.
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Figura 1: Parasitismo sangüíneo em Ga/lus gallus: A- trofozóitas de
Plasmodium juxtanucleare identificado em esfregaço sangüíneo de ave
adulta (Giemsa, 1.000X); B - esquizonte com dois merozóitos encontrado
em sangue periférico de ave adulta (Giemsa, 1.000X); C - forma sexuada
do P. juxtanucleare, deslocando ligeiramente o núcleo eritrocítico em
ave adulta (Giemsa, 1.000X).

A caracterização morfológica do parasito foi realizada de acordo
com descrição original de Versiani e Gomes (1941, 1943).
Das 35 amostras analisadas, 18 (51,4%) mostraram-se positivas para o P. juxtanuc/eare, sendo o município de Recife a
localidade com maior percentual de positividade (55,5%).
Os dados relativos à localidade, número de amostras analisadas, número de amostras positivas e percentual de
positividade encontram-se na Tabela 1, e as formas
eritrocitárias verificadas nestas localidades, na Tabela 2.
As formas parasitárias observadas na infecção natural pelo
P. juxtanucleare de galinhas de criações rústicas, encontramse na Figura 1.
Tabela 1: Dados relativos à localidade, número de amostras
analisadas, número de amostras positivas e percentual de
positividade em galinhas infectadas pelo P/asmodium
juxtanuc/eare

Jalx>a1ãodos Guararapes

02

01

50,0

Recife

09

05

55,5

Carpina

03

01

33,3

Barra de Guabiraba

21

11

52,3

TOTAL

35

18

51,4

Tabela 2: Formas eritrocitárias do P. juxtanucleare em galinhas de criações rústicas encontradas no Estado de
Pernambuco

Jaboatão dos Guararapes

Trofozoítos e esquizontes

Recife

Trofozoítos, esquizontes e gametócitos

Carpina

Trofozoítos e esquizontes

Barra de Guabiraba

Trofozoítos, esquizontes e gametócitos
~

As formas parasitárias observadas são, morfologicamente,
idênticas àquelas descritas por Versiani e Gomes (1941 ), para
cepas da região neotropical.
A presença de formas evolutivas eritrocitárias com número
de merozoítos variando de dois a cinco; a presença de formas sexuadas alongadas com contornos irregulares e deslocando o núcleo da célula, além do parasitismo de eritrócitos
madúros, permitiram a identificação da amostra da Região
Metropolitana do Recife como pertencente ao grupo dos pequenos plasmódios, e a tendência das formas eritrocitárias
justaporem-se ao núcleo da célula parasitada, caracterizaram-no como P. juxtanucleare, conforme descrição original
de Versiani e Gomes (1941 ).
O resultado encontrado no presente estudo foi superior aos
relatados por Paraense (1949) e Kretlli (1971 ), que observaram um percentual de positividade de aproximadamente 21%
no Estado de Minas Gerais; Serra Freire et ai. (1976), 40% no
Estado do Pará; Massard (1976), 33,2% no Espírito Santo;
Massard (1976}, 35% no Rio de Janeiro; e Serra Freire e
Massard (1979), 35% no Mato Grosso do Sul.
Este índice de positividade elevado encontrado no Estado de
Pernambuco, pode estar associado às condições de temperatura e umidade da região, que favorecem a proliferação dos
mosquitos vetores do parasito, conforme afirmou Paraense
(1949). As variações também podem ser explicadas em parte
pelo tipo de criação, sistema de manejo adotado e a condição
clínica das aves, que podem influenciar na prevalência do P.
juxtanuc/eare nas diversas regiões estudadas (Massard, 1979).
A ausência de sintomatologia clínica nas aves estudadas faz
destas um possível reservatório da doença que, juntamente
com o clima propício à proliferação dos mosquitos vetores,
podem expor aves de produção ao risco de infecção.
Estudos devem ser realizados em criações industriais do
Estado de Pernambuco, para avaliar a ocorrência do P.
juxtanucleare e o risco que esta infecção pode trazer para
este tipo de criação.
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