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14 PRINCIPAIS ENFERMIDADES
Ralph E. T. Vanstreels, Patricia P. Serafi ni & Marcela Uhart

A ampla capacidade de deslocamento dos Procellariiformes, as-
sociada à extensa distribuição geográfi ca de algumas espécies e à 
capacidade de utilizar ambientes insulares e oceânicos são fatores 
relevantes infl uenciando a epidemiologia de agentes infecciosos 
nestas aves. Não é incomum que algumas espécies de Procella-
riiformes se alimentem a milhares de quilômetros das suas colô-
nias reprodutivas, e algumas espécies podem inclusive completar 
várias voltas ao mundo ao longo de sua vida. Estes amplos des-
locamentos podem favorecer o transporte de patógenos para lo-
cais distantes. Além disso, o potencial de transmissão entre aves 
é potencializado nas colônias, onde as aves se agregam em gran-
des números no período reprodutivo, e durante as interações com 
barcos pesqueiros, quando congregam-se diferentes espécies de 
albatrozes e petréis. É importante ressaltar, ainda, que a maior 
parte das espécies de Procellariiformes provavelmente não tive-
ram contato com a maioria dos patógenos que circulam em aves 
terrestres e domésticas e, portanto, estão imunologicamente des-
preparadas para defender-se dos mesmos.

Por estes motivos, é essencial o monitoramento da saúde destas 
aves nas colônias reprodutivas bem como de aves admitidas para 
reabilitação, com o objetivo de: (a) identifi car possíveis rotas de 
disseminação de patógenos; (b) prevenir doenças infecciosas que 
possam comprometer o processo de reabilitação; (c) prevenir a 

exposição das equipes de reabilitação a zoonoses; e (d) evitar a 
soltura de indivíduos carreando patógenos que possam represen-
tar risco às populações naturais de aves marinhas. 

A dispersão geográfi ca de patógenos depende de variáveis bióti-
cas, como a presença de vertebrados suscetíveis ou de vetores, e 
variáveis abióticas, como a temperatura e umidade ambiental, que 
afetam a sobrevivência e disseminação do patógeno em um novo 
ambiente. Acredita-se que aves estritamente oceânicas estejam su-
jeitas a um menor número de doenças, especialmente as causa-
das por bactérias, fungos e protozoários, uma vez que o ambiente 
marinho pode ser adverso a estes microrganismos. Por outro lado, 
aves oceânicas apresentam fauna helmíntica parasitária muito par-
ticular, relacionada à sua dieta variada e à elevada carga de cistos 
parasitários nos peixes e cefalópodes. Além disso, estas aves po-
dem atuar como carreadoras de parasitas de outras espécies (p.ex. 
parasitas de peixes).

A determinação da prevalência de doenças virais e bacterianas é 
possível com o uso de técnicas moleculares, sorológicas, microbio-
lógicas e de isolamento de patógenos. A Tabela 14.1 apresenta uma 
lista resumida dos patógenos já registrados em Procellariiformes, e 
nas seções a seguir alguns patógenos de particular relevância serão 
abordados.
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GRUPO AGENTES REGISTRADOS
Vírus

Bactérias

Fungos

Protozoários

Carrapatos

Ácaros

Piolhos

Pulgas

Helmintos

Aviadenovirus (Adenoviridae)*, Avian avulavirus 1 (Paramyxoviridae)*, Avipoxvirus spp. (Poxviridae), Hunter Island Group virus (Bunyaviridae), 
Infl uenzavirus A (Orthomyxoviridae), Simplexvirus sp. (Herpesviridae), Tremovirus A (Picornaviridae)*

Alcaligenes faecalis, Bacillus subtilis, Borrelia spp., Brevibacterium brunneum, Campylobacter spp., Chlamydiaceae spp., Clostridium perfringens, 
Edwardsiella tarda, Enterococcus faecalis, Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Mycoplasma spp., Nocardia asteroides, Pasteurella 
multocida, Plesiomonas sp., Proteus sp., Salmonella spp., Yersinia sp.

Aspergillus spp.

Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Sarcocystis spp.

Ixodes spp., Ornithodoros capensis

Myialges nudus, Womersia midwayensis, Zachvatkinia spp. 

Ancistrona spp., Austromenopon spp., Docophoroides spp., Episbates pederiformis, Harrisoniella spp., Halipeurus spp., Longimenopon spp., Naubates 
spp., Paraclisis spp., Pelmatocerandra spp., Perineus spp., Philoceanus robertsi, Pseudonirmus spp., Saemundssonia spp., Trabeculus spp. 

Glaciopsyllus antarcticus, Notiopsylla enciari, Parapsyllus spp.

Capillaria convoluta, Diomedenema diomedeae, Kathleena scotti, Paranisakiopsis spp., Seuratia shipleyi, Stegophorus spp., Stomachus sp., 
Tetrabothrius spp.

Tabela 14.1. Lista de parasitas e agentes infecciosos registrados em Procellariiformes.

Legenda: * = Evidência indireta (sorodiagnóstico).

Pox aviário
O pox aviário (Avipoxvirus) é uma das doenças mais importantes 

acometendo albatrozes em vida livre, conforme evidenciado pe-
los impactos em populações de albatrozes-de-Laysan (Phoebastria 
immutabilis) e albatrozes em ilhas subantárticas. A doença acome-
te principalmente indivíduos jovens, causando lesões cutâneas que 
crescem de modo irregular, principalmente nas áreas aptéricas do 
corpo, começando como pequenas lesões verrucosas e desenvol-
vendo-se em tumores deformantes que podem cegar ou impedir 
a ingestão de alimento (Figuras 3.1f e 14.1). Esporadicamente a 

doença também pode afetar outras espécies de Procellariiformes, 
podendo inclusive ocorrer em exemplares em reabilitação. O vírus 
pode ser transmitido diretamente entre as aves principalmente por 
meio das crostas e secreções das lesões, saliva, secreções respirató-
rias, etc. É um vírus altamente contagioso e que consegue persistir 
em matéria orgânica no ambiente por períodos prolongados, de-
mandando protocolos extremamente rigorosos de biossegurança e 
desinfecção de utensílios e instalações. Em menor escala, também 
se acredita que possa ser transmitido por artrópodes hematófagos 
como mosquitos, pulgas e carrapatos. Além da forma cutânea, o 
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pox aviário também pode assumir a forma diftérica em que as aves 
acometidas desenvolvem placas caseosas na orofaringe e esôfago e 
podem desenvolver um quadro de pneumonia grave.

O diagnóstico baseia-se na aparência característica das lesões, e 
é confirmado por análise histopatológica e molecular das lesões 
(punção, biópsia ou necropsia). Não há tratamento para a infecção 
viral. Devido à sua natureza altamente contagiosa, contudo, não se 
recomenda que Procellariiformes que tenham desenvolvido esta 
enfermidade sejam liberados à natureza (mesmo que as aves este-
jam clinicamente recuperadas). Caso haja casos suspeitos na insta-
lação, é indicada a implementação imediata de medidas de quaren-
tena das aves suspeitas e de desinfecção rigorosa de equipamentos 
e instalações.

Pasteurelose e erisipeloide
Surtos de pasteurelose (também conhecida como cólera aviária) 

são uma importante causa de mortalidade para albatrozes em 
vida livre, conforme ilustrado pelos sucessivos surtos dessa do-
ença em albatrozes em ilhas oceânicas. A bactéria Pasteurella mul-
tocida causa uma infecção aguda e severa em indivíduos jovens, 
levando à morte por sepse. Ocasionalmente, constata-se que os 
surtos de pasteurelose podem ser acompanhados por surtos de 
erisipeloide (causada pela bactéria Erysipelothrix rhusiopathiae). 
Ambas bactérias são potencialmente zoonóticas, portanto a ade-
quada utilização das medidas e equipamentos de biossegurança é 
particularmente importante.

Raramente são observados sinais clínicos em vida livre antes de 
observar a mortalidade das aves, porém ocasionalmente podem 
ser observados torcicolo, convulsões, diarréia, cianose e dispneia. 
Após o óbito, as aves apresentam uma volumosa secreção espes-
sa pelas narinas e hemorragia generalizada nas vísceras. O diag-
nóstico baseia-se nos achados de necropsia, em que normalmente 
observa-se um quadro generalizado de hemorragia, associado às 

análises de histopatologia, biologia molecular e cultura microbio-
lógica. Em aves vivas, swabs orotraqueais e cloacais podem ser 
testados por PCR e amostras de soro podem ser testadas para 
anticorpos contra P. multocida e E. rhusiopathiae. Devido à sua 
natureza transmissível, não se deve liberar Procellariiformes que 
tenham desenvolvido estas enfermidades. Caso haja casos confir-
mados na instalação, é indicada a eutanásia das aves acometidas 
e a implementação imediata de medidas de desinfecção rigorosa 
de equipamentos e instalações, com ênfase particular nas piscinas 
e estruturas hidráulicas.

Doença de Newcastle
A doença de Newcastle (Avian avulavirus 1) possui elevada impor-

tância para a avicultura comercial, mas ocasionalmente pode cau-
sar a mortalidade em massa de aves silvestres, muitas vezes com 
breves sinais neurológicos ou morte súbita. No entanto, nem toda 
estirpe viral de Avian avulavirus 1 é patogênica, e sabe-se que vá-
rias estirpes deste vírus desprovidas de patogenicidade significati-
va ocorrem naturalmente em aves silvestres e marinhas. Este vírus 
ainda não foi demonstrado infectando Procellariiformes; porém, 
existe a probabilidade de ocorrer considerando seu caráter gene-
ralista e a detecção de anticorpos contra Avian avulavirus 1 em alba-
trozes de vida livre. Os biguás e cormorões (Phalacrocoraciidae) são 
reconhecidos por sua elevada suscetibilidade a este vírus, sendo 
recomendada cautela ao alojar estas aves em proximidade a Pro-
cellariiformes para evitar um possível risco de transmissão.

O diagnóstico baseia-se no isolamento viral ou PCR a partir de 
swabs orotraqueais e cloacais, ou em provas sorodiagnósticas. No 
entanto, um resultado positivo para este vírus, seja por técnicas 
diagnósticas diretas (isolamento viral ou PCR) ou indiretas (so-
rodiagnóstico) só deverá ser considerado clinicamente relevan-
te se for acompanhado de morbidade ou mortalidade, ou caso 
provas laboratoriais específicas determinem que a estirpe viral é 
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patogênica. Também é importante ter em mente que a maioria 
das provas diagnósticas para este vírus apresentam reação cru-
zada com outros paramixovírus aviários que também ocorrem 
frequentemente em aves marinhas sem relevância clínica, sendo 
necessárias provas confirmatórias para determinar a espécie/es-
tirpe viral. 

Contudo, a doença de Newcastle é particularmente importante de-
vido à sua classificação de “notificação imediata de qualquer caso 
suspeito” pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), conforme a Instrução Normativa nº 50/2013. Além disso, o 
vírus pode ocasionalmente causar infecções zoonóticas, ainda que 
não represente risco à vida humana.

Aspergilose
A aspergilose (Aspergillus spp.) é uma doença oportunista, que é 

particularmente relevante para aves marinhas em reabilitação. Os 
fungos Aspergillus spp. são onipresentes no ambiente, porém em 
casos de imunossupressão (como é frequentemente o caso de aves 
marinhas debilitadas) podem invadir o trato respiratório e causar 
aerossaculite, pneumonia ou, em casos mais graves, levar a uma 
infecção sistêmica e fatal.

O diagnóstico pode ser feito com base na presença de lesões 
características na necropsia (aerossaculite com placas fúngicas, 
pneumonia com lesões caseosas multifocais), e pode ser confirma-
do com provas complementares tais como histopatologia, cultura 
fúngica ou PCR. O diagnóstico em aves vivas é difícil, pois apesar 
de ser possível obter indicações por meio de provas sorológicas, 
da cultura fúngica de swabs orotraqueais ou lavados traqueais, ou 
de radiografias, estas técnicas apresentam baixa sensibilidade diag-
nósticas para aspergilose. Na necropsia, o diagnóstico é feito pela 
observação de placas fúngicas características nos sacos aéreos e 

pela presença disseminada de placas e/ou nódulos caseosos nos 
sacos aéreos e pulmões. Devido à elevada sensibilidade dos Pro-
cellariiformes à aspergilose, muitos centros de reabilitação optam 
por administrar itraconazol (10 mg/kg VO q24h por, no mínimo, 14 
dias) preventivamente a todas aves deste grupo, mesmo quando 
não houver sinais clínicos ou diagnóstico confirmado da doença. 
Esta medicação profilática costuma ser iniciada no momento da ad-
missão ou poucos dias depois, e também pode ser repetida quando 
a ave passar por um evento estressante (transporte, procedimento 
cirúrgico, lavagem, etc.).

A aspergilose tem potencial zoonótico para pessoas imunocom-
prometidas, tais como gestantes, indivíduos HIV-positivos, que 
recebem tratamento de quimioterapia ou corticóides, ou que te-
nham outras condições que reduzam a eficácia do sistema imune. 
Assim, estas pessoas devem evitar trabalhar diretamente em con-
tato com as aves ou com as instalações ou equipamentos utiliza-
dos no seu manejo.

Malária aviária
A malária aviária (Plasmodium spp.) é uma doença transmitida 

por mosquitos, principalmente do gênero Culex. Embora o proto-
zoário seja relativamente comum em aves silvestres, sobretudo 
nos Passeriformes, quando transmitidos às aves marinhas pode 
causar uma doença rápida e severa. Na maioria dos casos, os si-
nais clínicos são inespecíficos (prostração, letargia, perda de ape-
tite) ou inexistentes (morte súbita). Na rotina dos centros de rea-
bilitação, o diagnóstico pode ser feito através da investigação por 
microscopia dos protozoários em esfregaços sanguíneos (Figura 
14.2). À necropsia, o achado mais característico é a esplenomega-
lia. Outras técnicas que auxiliam o diagnóstico incluem a histopa-
tologia, o exame de decalques teciduais (pulmões, fígado, baço e 
rim), e a PCR de sangue ou tecidos.
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A prevenção desta enfermidade baseia-se principalmente em evi-
tar que as aves entrem em contato com mosquitos, por meio de 
telas mosquiteiro em combinação com outras medidas como ven-
tiladores, repelentes, medicação preventiva à base de primaquina 
e cloroquina, entre outros. Devido à sua elevada patogenicidade, 
não se deve liberar Procellariiformes que tenham diagnóstico posi-
tivo para a presença destes protozoários. Os tratamentos à base de 
cloroquina e primaquina tradicionalmente empregados para outras 
aves marinhas podem ser utilizados. Recomenda-se, contudo, repe-
tir o exame de esfregaço delgado tanto ao término do tratamento 
(para verificar se houve cura completa) quanto antes da soltura.

Figura 14.1. Lesões características de pox aviário na pata de um albatroz-errante 
(Diomedea exulans). 
Créditos: Ralph Vanstreels / Nelson Mandela University.

Figura 14.2. Diagnóstico de malária aviária em bobo-pequeno (Puffinus puffinus) 
pela visualização de Plasmodium sp. (setas) nos eritrócitos. 
Créditos: Ralph Vanstreels / IPRAM.
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Parasitas

Os Procellariiformes são hospedeiros de uma ampla variedade 
de ectoparasitas, sobretudo piolhos. Destes, os ectoparasitas que 
tendem a causar mais problemas são os carrapatos, levando à 
formação de pequenas lesões nodulares características nas mem-
branas interdigitais (Figura 14.3) e às margens das narinas, bico, 
olhos e interior do ouvido. Estes parasitas causam grande descon-
forto às aves, além de potencialmente transmitir patógenos como  
Borrelia spp. e Hepatozoon spp. Em casos extremos, a alta infecção 
por carrapatos pode inclusive levar à anemia e à morte. Além disso, 
algumas espécies de carrapato do gênero Ixodes podem produzir 
neurotoxinas que levam a uma paralisia ascendente e progressiva, 
podendo inclusive levar ao óbito por asfixia em Procellariiformes de 
pequeno porte.

Também há casos de infecção severa por ácaros Myialges nudus, po-
dendo causar lesões cutâneas e até a mortalidade de filhotes de al-
batrozes. Em algumas localidades, ataques por formigas de espécies 
não-nativas têm sido relatados como uma importante causa de mor-
te para filhotes de albatrozes. Por outro lado, embora ácaros de pe-
nas e piolhos não costumem causar impactos diretos significativos à 
saúde dos Procellariiformes, quando em grandes números estes pa-
rasitas podem levar a um desconforto crônico e à perda de qualidade 
das penas que, em última instância, levarão à redução de desempe-
nho no voo e na busca de alimentos. Da mesma forma, embora os 
helmintos sejam relativamente incomuns nestas aves e costumem 
apresentar abundância baixa na maioria das aves, estes parasitas 
ocasionalmente acarretam infecções letais em aves debilitadas. 

Outros patógenos e enfermidades 
de potencial relevância

Doenças de cunho generalista tais como a Febre do Oeste do Nilo 

(West Nile Virus), a gripe aviária (Influenzavirus A) e a salmonelose (Sal-

monella spp.) sempre devem ser consideradas durante a reabilitação 

de aves marinhas, tanto pelo seu potencial de causar surtos quanto 

pela sua relevância econômica e eventual risco zoonótico. Os Pro-

cellariiformes são hospedeiros naturais de diversas espécies de Sal-

monella spp. e de estirpes de baixa patogenicidade de Influenzavirus 

A, portanto é importante que sejam realizadas provas complementa-

res para comprovar a patogenicidade destas infecções quando diag-

nosticadas. Vale notar que a Febre do Oeste do Nilo e a gripe aviária 

são enfermidades de “notificação imediata de qualquer caso suspei-

to”, conforme a Instrução Normativa MAPA nº 50/2013.

A pufinose é uma doença de etiologia desconhecida, porém sus-

peita-se que seja causada por um coronavírus. A doença foi re-

gistrada em bobos-pequenos (Puffinus puffinus) e caracteriza-se 

pela formação de bolhas nas membranas interdigitais das patas, 

repletas de líquido transparente (Figura 14.4). Esta enfermidade 

aparenta ser altamente transmissível e pode causar surtos com 

elevada mortalidade, porém muito pouco se sabe acerca da sua 

patologia e diagnóstico. É provável que também possa infectar 

outros Procellariiformes de pequeno porte, e considerando o ele-

vado número de bobos-pequenos recebidos com frequência para 

reabilitação no Brasil recomenda-se atenção para o registro e 

diagnóstico dessa enfermidade.
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Figura 14.3. Lesões nodulares nas membranas interdigitais causadas por 
carrapatos em um albatroz-de-cabeça-cinza (Thalassarche chrysostoma). 
Créditos: Ralph Vanstreels / Nelson Mandela University.

Figura 14.4. Lesões características de pufinose na pata de um bobo-pequeno 
(Puffinus puffinus). 
Créditos: Matt Wood / University of Gloucestershire.

A doença de Lyme (Borrelia burgdorferi sensu lato) é uma enfermi-
dade significativa para humanos, levando a um quadro sistêmico 
(dor muscular e articular, febre, sinais neurológicos) que pode ser 
potencialmente letal. As aves marinhas (inclusive Procellariiformes) 
são reservatórios de infecção para várias bactérias do grupo B. 
burgdorferi s.l., porém não parecem desenvolver sinais clínicos em 
decorrência destas infecções. Portanto, recomenda-se que as equi-
pes adotem medidas de biossegurança para evitar a possível inocu-
lação acidental ao lidar com Procellariiformes, principalmente com 

relação à exposição a carrapatos e a lesões acidentais com agulhas 
e instrumentos perfurocortantes durante procedimentos de colhei-
ta de sangue ou necropsia.

Pouco se sabe acerca dos herpesvírus que infectam aves mari-
nhas. Contudo, sabe-se que há herpesvírus específicos de alba-
trozes, cuja patogenicidade é desconhecida. Considerando as 
descobertas recentes de que herpesvírus podem causar surtos 
de mortalidade em outras aves marinhas tais como fragatas (si-
nais inespecíficos de secreção ocular, perda de peso e letargia) e 
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pinguins (infecções respiratórias com traqueíte hemorrágica e ae-
rossaculite caseosa), recomenda-se que equipes lidando com Pro-
cellariiformes estejam atentas a possíveis doenças causadas por 
estes vírus.

Lesões traumáticas decorrentes de interação com linhas e anzóis 
de pesca são frequentes em Procellariiformes resgatados na cos-
ta brasileira. Além disso, a ingestão de resíduos antropogênicos, 
principalmente fragmentos de plástico, é registrada com elevada  
frequência nestas aves. A maioria dos resíduos encontrados no 
ventrículo de indivíduos juvenis e adultos (encalhados vivos) são 
pequenos e não aparentam estar associados a lesões significativas, 
porém há casos em que a ingestão de resíduos membranosos (sa-
colas, balões, etc.) leva à obstrução gástrica apesar da sua massa 

Figura 14.5. Não é incomum encontrar fragmentos de plástico ou outros 
resíduos sólidos no trato gastrointestinal de Procellariiformes. Nesta foto, 
destaca-se a presença de um balão de látex em estômago de um albatroz-de-
nariz-amarelo (Thalassarche chlororhynchos) encalhado morto.
Créditos: Allan Santos / IPRAM.

reduzida (Figura 14.5). Sabe-se também que a retenção de plásticos 
no estômago de Procellariiformes adultos pode ter efeitos indiretos 
sobre a saúde destas aves devido à liberação gradual de químicos 
tóxicos (organoclorados, ftalatos, etc.). Por estes motivos, recomen-
da-se que resíduos antropogênicos encontrados no trato gastroin-
testinal de Procellariiformes sejam cuidadosamente fotografados 
e armazenados para estudos científicos posteriores. Um guia de-
talhado com orientações sobre a coleta e análise padronizada de 
amostras e informações sobre a presença de macro e microplásti-
cos em Procellariiformes foram elaborados em conjunto por alguns 
países no âmbito do ACAP, e recomendamos que sirvam de modelo 
para os casos identificados no Brasil.
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