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RESUMO 

Contextualização do problema: A coccidiose é uma patologia parasitária de grande importância para a clínica de 

animais silvestres, isso desencadeia uma perda econômica, devido aos custos profiláticos e de tratamento. É 

conhecida por afetar o sistema intestinal, e em alguns casos por trazer a morte das aves. O gênero Isospora spp. 

têm mais relevância para Passeriformes, Psittaciformes e Piciformes. Muitas vezes, a coccidiose pode ser evitada 

a partir do manejo e da higienização correta do ambiente em questão. Objetivos: Realizar uma avaliação geral 

sobre o impacto da patologia direcionada aos Passeriformes e Psitacídeos, objetivando a reunião de dados que 

descrevem a patologia nesses animais. Material e Métodos: Para a elaboração desse trabalho foram usados dados 

científicos disponibilizados através de bancos de dados especializados na área e a ferramenta online Google 

Acadêmico, os casos de coccidiose em Passeriformes e Psitacídeos. Resultados: A coccidiose em aves é um 

problema recorrente. Seu ciclo biológico é versátil e as formas de contaminação estão intrinsecamente 

relacionadas à higiene do meio em que as aves se encontram. A doença pode ser causada por Isospora spp. ou 

Eimeria spp. É relatada a ocorrência de um maior número de casos de Isospora spp. em Passeriformes e 

Psittaciformes, ocasionando alterações macroscópicas das alças intestinais. Isso se dá, pois ocorre a reposição 

epitelial promovida pela destruição da mucosa através da presença de gametogêneses do protozoário no local. A 

profilaxia consiste na aplicação de medidas de manejo e higiene dos comedouros e bebedouros, sendo importante 

o uso de drogas anticoccídicas como método de prevenção. O diagnóstico geralmente é realizado através da 

análise de sinais clínicos e do exame coproparasitológico, sendo este, importante para a identificação de oocistos 

nas fezes. Logo, o tratamento pode ser realizado de diversas formas, permitindo a aplicação de diferentes 

protocolos de acordo com a espécie do animal. A ave parasitada deve ficar sob regime de quarentena, sendo 

recomendado medicamentos à base de Sulfaquinoxalina em duas doses com intervalo de quatro dias entre estas, 

não ultrapassando doze dias de tratamento. Discussão & Conclusão: A discussão sobre coccidiose deve ser 

realizada com frequência, priorizando a elaboração de medidas profiláticas, tendo em vista que o tratamento mais 

adequado é a profilaxia. Conclui-se que o médico veterinário deve se basear na literatura atual para elaborar o 

protocolo de tratamento ideal, tendo em vista as espécies do parasito e do paciente. 
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