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“Plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. 
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e que pode ir muito mais longe depois de pensar  
que não se pode mais ir. E que realmente 

 a vida tem valor e que você tem  
valor diante da vida.” 

 

(William Shakespeare) 

 

 



RESUMO 

 

A perkinsiose é causada por protozoários do gênero Perkinsus e causa mortalidades massivas 

em diversos moluscos bivalves comerciais, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. 

O presente trabalho teve como primeiro objetivo verificar a ocorrência de Perkinsus em 

Anomalocardia brasiliana (Veneridae) de uma população natural do Rio Timonha, litral oeste 

do Ceará. Os espécimes (n=150) foram coletados em março de 2012 e submetidos ao 

diagnóstico de Perkinsus spp. por incubação de tecidos das brânquias e do reto em meio 

líquido de tioglicolato de Ray (RFTM). A confirmação do gênero foi feita por análises de 

PCR (ITS) e posterior sequenciamento. A RFTM mostrou a presença de hipnósporos de 

Perkinsus infectando os tecidos de A. brasiliana, com uma prevalência de 14,7% e com 

intensidades de infecção variando de Muito Leve (n = 18) a Leve (n = 4). As análises da PCR 

e do sequenciamento confirmaram tratar-se de Perkinsus beiahiensis. Este é o primeiro 

registro desta espécie em A. brasiliana. O segundo objetivo do estudo foi avaliar o impacto de 

um desafio experimental com P. beiahiensis neste hospedeiro. Para tal, foram coletados 72 

exemplares no Estuário do Rio Jaguaribe (litoral leste do Ceará), que foram distribuídos em 

12 tanques (6 controles e 6 tratamentos). Uma suspensão celular de hipnóporos de P. 

beihaiensis foi preparada a partir de tecidos de ostras Crassostrea rhizophorae naturalmente 

infectadas, a partir de incubação em RFTM.  Os animais do grupo tratamento foram 

desafiados por injeção na cavidade palial de 100 µl da suspensão celular do parasita (125 

células) e os animais controle receberam 100 µl de água do mar filtrada estéril (AMFE). O 

desafio durou 30 dias e amostras de búzios foram coletadas no 15º (n = 25) e 30º (n = 41) dias 

após injeção, para análises patológicas (RFTM, histologia e PCR). Mortalidades ocorreram 

somente em 16,7% dos animais do tratamento, mas não foi detectado Perkinsus sp. nestes 

animais. Dos animais coletados para RFTM no 15º dia, 47% do controle e 14,3% do 

tratamento apresentaram hipnósporos de Perkinsus sp., com intensidades de infecção variando 

de muito leve a leve. Dos animais coletados no 30° dia, 21% do controle e 18,2% do 

tratamento estavam infectados por Perkinsus sp., com intensidades de infecção variando de 

muito leve a leve. As análises histopatológicas confirmaram a presença de Perkinsus sp. 

infectando os órgãos de A. brasiliana nos dois grupos, no entanto somente o grupo tratamento 

apresentou células sendo fagocitados, ao passo que células  em proliferação de Perkinsus sp. 

ocorreram nos dois grupos. As análises de PCR confirmaram a presença de Perkinsus sp. em 

66,7% dos animais analisados (n = 6). Este estudo é o primeiro registro de P. beiahiensis em 



A. brasiliana. A etapa experimental evidenciou que este já é um hospedeiro natural deste 

patógeno e que um desafio com celulas isoladas de P. beihaiensis induz a infecção, no entanto 

o hospedeiro se recupera de forma rápida e eficiente mediante a ativação de mecanismos de 

defesa. 

 

Palavras-chave: Búzio, bivalve, Perkinsus, patogenicidade, desafio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Perkinsiosis is a disease caused by protozoa of the genus Perkinsus and causes massive 

mortality in several species of commercial bivalve mollusks, mainly in Europe and United 

States. Thus, the present study aimed to verify the occurrence of Perkinsus in the cockle 

Anomalocardia brasiliana (Veneridae) from a natural population and evaluate the impact of 

an experimental challenge with Perkinsus beihaiensis in this host. Specimens of A. brasiliana 

were collected in the Timonha River estuary (West coast of Ceará) in March 2012 (n= 150) 

and submitted to the diagnosis of Perkinsus spp. by tissues incubation of gills and rectum in 

Ray’s Fluid Thioglicollate Medium (RFTM). The confirmation of the genus Perkinsus was 

done by PCR analyzes (ITS) and subsequent sequencing. The RFTM showed the presence of 

hypnospores of Perkinsus infecting the tissues of the animals, with a prevalence of 14.7% 

(22/150) and intensity of infection ranging from very mild (n= 18) to mild (n= 4). Analyzes of 

PCR and sequencing confirmed that this species is Perkinsus beiahiensis. So this is the first 

record of this species in A. brasiliana. In order to assess the impact of an experimental 

challenge with P. beiahiensis in cockles from the Jaguaribe River estuary (east coast of 

Ceará), animals (n= 6) were distributed in 12 tanks (6 controls and 6 treatments). A cell 

suspension of hypnospores of P. beihaiensis was prepared from tissues of Crassostrea 

rhizophorae naturally infected. The tissues were incubated in RFTM to obtain a suspension of 

hypnospores. The animals of the treatment group were challenged by injection of 100µl of 

cell suspension of the parasite (125 cells) into the paleal cavity and the control animals 

received 100µl of sterile filtered seawater (AMFE). The challenge lasted 30 days and samples 

of cockles were collected in the 15th (n= 25) and 30th (n= 41) day after injection for 

pathological analyzes (RFTM, histology and PCR). The mortality of the animals was recorded 

daily. Mortalities occurred only during the first 15 days of the experiment (n = 6, of the 

treatment group), but it was not detected Perkinsus sp. in these animals. From the animals 

collected in the 15th day, 8 of 17 (control group, 47%) and 2 of 14 (treatment group, 14.3%) 

had hypnospores of Perkinsus sp. (RFTM) with intensities of infection ranging from very 

mild to mild, greater in the treatment group than in the control group. From the animals 

collected in the 30th day, 4 of 19 (control group, 21%) and 4 of 22 (treatment group, 18.2%) 

were diagnosed as infected with Perkinsus sp., with intensities of infection ranging from very 

mild to mild, higher in the treatment group than in the control group. The histopathological 

analyzes confirmed the presence of cells of Perkinsus sp. infecting the organs of the cockles 



in the two groups, but the treatment group was the only one with cells being phagocytosed 

The proliferating cells of Perkinsus sp. occurred in both groups. PCR analyzes confirmed the 

presence of Perkinsus sp. in 4 of 6 animals analyzed (66.7%). This work revealed that the 

cockle A. brasiliana already is a natural host of Perkinsus beihaiensis, and a challenge with 

cells isolated from P. beihaiensis causes induction to infection, but the host recovers itself 

quickly and efficiently activating defense mechanisms. 

Keywords: clam, bivalve, Perkinsus, pathogenicity, challenge. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

No Nordeste do Brasil, a malacocultura é pouco desenvolvida quando comparada 

a região Sul do país.  O Estado de Santa Catarina é o maior produtor nacional de moluscos, 

sendo o mexilhão Perna perna (Mytilidae) e a ostra-do-pacífico Crassostrea gigas 

(Ostreidae), as espécies de bivalves mais produzidas, com uma produção anual para 2011 de 

15.965 e 2.285 toneladas (t), respectivamente (EPAGRI, 2012). No entanto, a região Nordeste 

tem potencial para o desenvolvimento da malacocultura, pois apresenta extensas áreas 

estuarinas onde habitam várias espécies de moluscos bivalves de interesse comercial, como as 

ostras C. rhizophorae e C. gasar (= brasiliana), os sururus Mytella falcata e M. guyanensis  

(Mytilidae) e o búzio Anomalocardia brasiliana (Veneridae).  

Várias tentativas têm sido feitas para desenvolver os cultivos de ostras nativas 

nessa região, mas até o momento os resultados são pouco expressivos (SABRY, 2010; 

LAVANDER et al., 2007). Porém, prevendo um aumento dos cultivos, fazem-se necessários 

mais estudos sobre as patologias que podem potencialmente impactar esses importantes 

bivalves marinhos. Este fato decorre de alguns patógenos causarem mortalidades massivas em 

populações naturais e cultivadas de moluscos (LAUCKNER, 1983). 

Anomalocardia brasiliana distribui-se geograficamente pelo Oceano Atlântico, 

nas Antilhas e toda a América do Sul, até o Uruguai (RIOS, 1994). Este molusco é encontrado 

em abundância na costa brasileira, ocorrendo geralmente em locais de águas calmas como 

baías e enseadas, vivendo em zonas entre - marés de fundo areno-lamoso e estuários, onde se 

enterram a pequenas profundidades, podendo formar bancos densos (BOFFI, 1979). 

No Brasil, ainda são poucos os estudos sobre patologias e parasitas em moluscos. 

Narchi (1966) fez o primeiro registro de um parasitismo em A. brasiliana proveniente do Mar 

Pequeno, São Paulo, a qual estava infestada com cercárias do trematódeo Bucephalopsis 

haimeana. Posteriormente, outros trabalhos sobre parasita afetando várias espécies de 

moluscos bivalves da costa brasileira foram publicados, entre eles: bactérias, vírus, 

protozoários, metazoários e fungos (BOEHS et al., 2012).  

No Estado do Ceará, as pesquisas sobre doenças em moluscos bivalves vêm 

crescendo nos últimos anos. Alguns exemplos de organismos que foram detectados nos 

tecidos de bivalves são: bactérias do tipo Rickettsiae em A. brasiliana (FERREIRA et al., 

2008) e em M. falcata (PRAXEDES, 2010); protozoários pertencentes aos gêneros 

Nematopsis, Trichodina, Ancistrocoma, Sphenophrya e Steinhausia na ostra C. rhizophorae 
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(ROMÃO et al., 2010; SABRY; GESTEIRA; BOEHS, 2007; SABRY et al., 2013), 

Nematopsis sp. no sururu M. falcata (SABRY et al., 2006); e os metazoários Bucephalus sp. e 

Tylocephalum sp. em A. brasiliana (ARAÚJO; ROCHA-BARREIRA, 2004; FERREIRA et 

al., 2008), e em M. falcata (PRAXEDES, 2010; SABRY et al., 2006), além de e Urastoma 

sp. em C. rhizophorae (SABRY et al., 2013).  

A Organização Mundial de Saúde Animal – OIE, em sua lista de parasitas de 

declaração obrigatória para moluscos, cita os seguintes organismos: os protozoários Bonamia 

ostreae e B. exitiosa (Haplosporidia), Marteilia refringens (Paramyxea), Perkinsus marinus e 

P. olseni (Perkinsozoa), a bactéria Xenohaliotis californiensis e o vírus de tipo Herpes, sendo 

que estes dois últimos afetam abalones (Gastropoda) (OIE, 2012).  

No Brasil, muito recentemente, técnicas específicas para detecção de patógenos de 

declaração obrigatória à OIE foram aplicadas em bivalves marinhos (da SILVA et al., 2009; 

SABRY et al., 2009). Na região Nordeste, em 2008, foi feito o primeiro registro de um 

protozoário do gênero Perkinsus infectando C. rhizophorae do estuário do Rio Pacoti, Ceará 

(SABRY et al., 2009). Nesse momento, simultaneamente também foram feitas análises na 

ostra-do-pacífico C. gigas cultivada no litoral de Santa Catarina e os resultados confirmaram 

ausência de Perkinsus sp.. Posteriormente, espécies não identificadas de Perkinsus sp. foram 

detectadas na ostra C. gasar do estuário do Rio São Francisco, Sergipe (da SILVA et al., 

2012b)e do Rio Mamanguape, Paraíba (QUEIROGA et al., 2013); em M. falcata do estuário 

do Rio Jaguaribe, Ceará  (PRAXEDES, 2010); em C. rhizophorae do litoral da Bahia 

(BRANDÃO et al., 2013) e do Piauí e do Maranhão (DANTAS NETO et al., 2012).  

Pouco ainda se sabe sobre as espécies de Perkinsus que afetam as populações de 

bivalves do litoral do Nordeste. No entanto, Sabry et al. (2013) confirmaram tratar-se de P. 

beihaiensis a que infecta as ostras do estuário do Rio Pacoti (Ceará). E, Recentemente da 

Silva et al. (2013) detectaram pela primeira vez no Brasil P. marinus parasitando a ostra-do-

mangue C. rhizophorae do estuário do Rio Paraíba (Paraíba). 

 

1.1. Perkinsiose 

  

A perkinsiose é uma doença causada pelo protozoário do gênero Perkinsus, que 

pode resultar em mortalidades em massa em várias populações de moluscos, principalmente 

em bivalves. O primeiro registro da enfermidade ocorreu na ostra-americana C. virginica da 

Louisiana, na costa Atlântica dos Estados Unidos, em 1940 (VILLALBA et al., 2004; 2011). 
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Inicialmente o patógeno responsável pela enfermidade foi classificado como fungo, sendo 

então denominado de Dermocystidium marinum (Dermo disease) (MACKIN; OWEN; 

COLLIER, 1950), mas posteriormente foi reclassificado como protozoário, quando se criou o 

gênero Perkinsus, ficando conhecido por P. marinus (LEVINE, 1987). Perkinsus. marinus foi 

responsável por significativas mortalidades em populações de ostras cultivadas dos Estados 

Unidos (BURRESON; RAGONE-CALVO, 1996). Este protozoário também pode causar 

efeitos subletais, afetando o crescimento e a reprodução do hospedeiro (DITTMAN; FORD; 

PADILLA, 2001; CASAS; VILLALBA, 2012). 

Atualmente, dentro do gênero Perkinsus existem sete espécies consideradas 

válidas, P. marinus, P. olseni (= P. atlanticus), P. qugwadi, P. chesapeaki (= P. andrewsi), P. 

mediterraneus, P. honshuensis e P. beihaiensis, mas apenas P. olseni e P. marinus, são de 

declaração obrigatória a OIE (OIE, 2012). Perkinsus marinus e P. olseni já foram detectados 

em vários hospedeiros de diferentes regiões do mundo, como pode ser observado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Ocorrência, distribuição geográfica e espécies hospedeiras de Perkinsus marinus e P. olseni. 

Espécie Hospedeiros Distribuição geográfica 

 

P. marinus 

Crassostrea virginica; C. gigas; C. 

ariakensis; C. rhizophorae; C. corteziensis 

(ANDREWS, 1996; CALVO et al., 1999; 

CALVO et al., 2001; VILLALBA et al., 

2004; CÁCERES-MARTÍNEZ et al., 

2008; da SILVA et al., 2013);  Mya 

arenaria; Macoma balthica (DUNGAN et 

al., 2007) 

Costa leste da América do Norte, 

dos EUA até o México. Costa do 

Pacífico do México (CÁCERES-

MARTÍNEZ et al., 2008) e 

Nordeste do Brasil (da SILVA et 

al., 2013) 

 

P. olseni (= P. atlanticus) 

Anadara trapezia, Austrovenus 

stutchburyi, Ruditapes decussatus, R. 

philippinarum, Tridacna maxima, T. 

crocea, Protothaca jedoensis e Pitar 

rostrata (GOGGIN; LESTER, 1995; 

VILLALBA et al., 2004; CREMONTE et 

al., 2005; PARK et al., 2006; 

SHEPPARD; PHILLIPS, 2008); Ostras 

Crassostrea gigas, C. ariakensis, e C. 

sikamea (VILLALBA et al., 2004); Ostras 

perlíferas Pinctada margaritifera, P. 

martensii, e P. fucata (GOGGIN; 

Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, 

Coréia, Japão, China, Portugal, 

Espanha, França, Itália e Uruguai 

(GOGGIN; LESTER, 1995; 

VILLALBA et al., 2004; 

CREMONTE et al., 2005). 

Recentemente detectado na India 

(SANIL et al., 2010)  
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LESTER, 1995; SANIL et al., 2010); 

abalone Haliotis rubra, H. laevigata, H. 

scalaris, e H. cyclobates (GOGGIN; 

LESTER, 1995) 

Fonte: Adaptada de Villalba et al. (2004; 2011). 

 

1.2. Ciclo de vida e transmissão da infecção por Perkinsus sp.  

 

O ciclo de vida das espécies do gênero Perkinsus é composto por diferentes 

estágios que correspondem à proliferação nos tecidos do hospedeiro e a etapa de vida livre 

(FIGURA 1). Nos tecidos do hospedeiro, o estágio é conhecido como trofozoíto (FIGURA 1, 

letra a), o qual se caracteriza por possuir uma célula com forma esférica ou ovoide, vacúolo 

ocupando grande parte do volume celular e núcleo periférico com nucléolo proeminente. A 

proliferação do protozoário ocorre quando os trofozoítos se multiplicam por sucessivas 

divisões binárias, e as células filhas permanecem juntas, na forma de roseta, protegidas pela 

parede original da célula mãe, até quando que esta se rompe liberando as células filhas. Cada 

célula em divisão pode produzir de 2 a aproximadamente 60 novas células filhas (VILLALBA 

et al., 2011). 

Quando os tecidos do hospedeiro infectado por Perkinsus spp. são incubados em 

meio líquido de tioglicolato, no escuro e em condições anaeróbias, os trofozoítos aumentam 

em muitas vezes seu tamanho e sua parede celular fica mais espessa, transformando-se no 

estágio denominado de hipnósporo ou pré-zoosporângio (RAY, 1952) (FIGURA 1, letra b). 

Os hipnósporos podem sobreviver durante longos períodos, em condições adversas, portanto, 

são consideradas formas de resistência (CASAS; VILLALBA; REECE, 2002). No entanto, 

eles mantêm a capacidade de transformarem-se em zoosporângio, quando encontrar condições 

favoráveis.  Este fato foi constatado quando os hipnósporos foram incubados em água do mar, 

e observou-se a zoosporulação, culminando com a formação e a liberação de zoósporos 

biflagelados (FIGURA 1, letra c). 

O mecanismo de transmissão da perkinsiose é horizontal, isto é, ocorre 

diretamente entre indivíduos, sem a necessidade de hospedeiros intermediários e todos os 

estágios do ciclo de vida podem causar infecção (VILLALBA et al., 2004; 2011). 
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Figura 1 - Ciclo de vida de Perkinsus olseni parasitando o bivalve Ruditapes philippinarum. (a) Trofozoítos no 

tecido do hospedeiro; (b) Hipnósporo após incubação em meio de tioglicolato e (c) Zoósporo após incubação em 

água do mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Modificado de Choi e Park (2010). 

 

1.3. Ensaios de infecção de bivalves com Perkinsus sp. 

 

Nos últimos anos, estudos experimentais testaram o grau de patogenicidade das 

espécies pertencentes ao gênero Perkinsus. Nesses estudos foram testados vários tipos de 

ensaios, como injeção (no músculo adutor, cavidade palial e intestino), via alimentação e co-

habitação (CHINTALA; BUSHEK; FORD, 2002; CHU; LUNG, 2006; CHU; VOLETY, 

1997; DUNGAN et al., 2007; EARNHART et al., 2004; FORD; CHINTALA; BUSHEK, 

2002; SHIMOKAWA; YOSHINAGA; OGAWA, 2010; WAKI et al., 2012;). Ostras 

infectadas com trofozoítos de P. marinus apresentaram maior prevalência e intensidade de 

infecção que aquelas tratadas com a fase prezoosporângio (CHU; VOLETY, 1997).  

Experimentos com a ostra C. virginica, mostraram que a injeção de células de P. 

marinus no músculo adutor resultou em maiores intensidade de infecção quando comparada 

desafios com injeção deste mesmo tipo de células na cavidade palial, ou por injeção direta na 

proximidade da boca, do intestino e na água (CHINTALA, BUSHEK; FORD, 2002). Ainda, 
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em outro estudo com esta mesma espécie de ostra, observou-se que a quantidade de células de 

P. marinus eliminadas nas fezes e pseudofezes foi relativamente pequena quando comparada 

a quantidade liberada por ostras mortas com alta intensidade de infecção, porém a descarga 

fecal pode ser importante na transmissão do patógeno antes de se tornarem infecções letais 

(BUSHEK; FORD; CHINTALA, 2002).  

Shimokawa, Yoshinaga e Ogawa (2010) desafiaram juvenis do bivalve Ruditapes 

philippinarum utilizando hipnósporos de P. olseni e observaram que ocorreu mortalidade nos 

animais desafiados. Ainda, os resultados sugeriram que o nível de infecção letal foi de 107 

células do parasita/g de peso de tecido fresco. Outro estudo utilizando adultos e juvenis desta 

mesma espécie mostrou que os juvenis apresentaram maior mortalidade quando expostos a 

hipnósporos de P. olseni e P. honshuensis (WAKI et al., 2012). 

Ford, Chintala e Bushek (2002) demonstraram que células de P. marinus isoladas 

de hospedeiros infectados foram mais patogênicas que as células mantidas em cultivo in vitro. 

 
1.4. Interação Parasita-Hospedeiro 

 

Análises histológicas de bivalves infectados por Perkinsus sp. mostraram que a 

resposta imune do hospedeiro contra o parasita envolve a infiltração de hemócitos nos locais 

onde as células do parasita se encontram (VILLALBA et al., 2011).  

Em ostras C. virginica, um grande número de células de P. marinus, inclusive em 

processo de divisão, aparecem fagocitadas no interior dos hemócitos, porem não há 

evidencias que estas são destruídas, e ainda há relatos que as mesmas podem se desenvolver e 

destruir os hemócitos (MACKIN, 1951).  

Células de P. beihaiensis também foram observadas fagocitadas em tecidos das 

ostras C. hongkongensis e C. ariakensis (MOSS et al., 2008). Nestas ostras foram obervadas 

lesões no epitélio do estômago, glândula digestiva, tecido conjuntivo do manto, na massa 

visceral e nas brânquias (MOSS et al., 2008).  

Outro mecanismo de defesa utilizado pelo hospedeiro contra o patógeno é o 

encapsulamento, fato observado nos bivalves R. decussatus, R. philippinarum infectados por 

P. olseni (PARK; CHOI, 2001; CHOI; PARK, 2010). 
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2. HIPÓTESES 

 

2.1. O búzio A. brasiliana do Estuário do Rio Timonha, Ceará, está livre de 

Perkinsus sp.; 

2.2. O búzio A. brasiliana do Estuário do Rio Jaguaribe, Ceará, está livre de 

Perkinsus sp.; 

2.3. A injeção de células (hipnósporos) de Perkinsus sp. em A. brasiliana é capaz 

de causar infecção com prevalências e intensidades maiores nos animais desafiados 

quando comparadas aos dos animais do ambiente natural; 

2.4. A injeção de células (hipnósporos) de Perkinsus sp. em A. brasiliana é capaz 

de causar mortalidade nos animais desafiados. 
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CAPÍTULO I - Primeiro registro de Perkinsus beihaiensis em Anomalocardia brasiliana 

(Bivalvia: Veneridae) do Estuário do Rio Timonha, Ceará, Nordeste do Brasil 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Estuário do Rio Timonha, localizado no litoral Oeste do Estado do Ceará, é 

habitado por várias espécies de moluscos bivalves de interesse comercial, entre estas estão: a 

ostra-do-mangue Crassostrea rhizophorae, os sururus Mytella falcata e M. guyanensis e o 

búzio Anomalocardia brasiliana. Estes moluscos têm grande importância socioeconômica 

para a região, pois são bastante utilizados como fonte de alimento e renda pelas comunidades 

locais.  

Em estuários do Ceará, estudos sobre enfermidades no búzio A. brasiliana são 

escassos. Araújo e Rocha-Barreira (2004) fizeram o registro do parasita Bucephalus sp. 

(Trematoda: Bucephalidae) nessa espécie no estuário do Rio Jaguaribe. Ferreira et al. (2008) 

detectaram bactérias do tipo rickettsia, Bucephalus sp., Tylocephalum sp e metazoários não 

identificados no búzio do estuário do Rio Pacoti. 

Os protozoários do gênero Perkinsus são conhecido por infectar moluscos 

marinhos, principalmente bivalves, em todo o mundo (VILLALBA et al., 2004; CHOI; 

PARK, 2010). O gênero possui sete espécies, mas apenas duas (P. olseni e P. marinus) são 

conhecidas por causar mortalidades significativas nas populações de moluscos, sendo, 

portanto, de declaração obrigatória para a Organização Mundial de Saúde Animal – OIE 

(OIE, 2012). 

No Brasil, o primeiro registro de Perkinsus sp. foi feito na ostra-do-mangue C. 

rhizophorae do Estuário do Rio Pacoti, litoral leste do Estado do Ceará (SABRY et al., 2009). 

Os resultados mostraram que de Perkinsus que infectava as ostras apresentava alta 

similaridade com a espécie Perkinsus beihaiensis, que infecta ostras na China (MOSS et al., 

2008) e Índia (SANIL et al., 2012), o que foi confirmado em estudos posteriores por Sabry et 

al. (2013). Perkinsus sp. também foi encontrado infectando esta mesma espécie de ostra em 

dois importantes estuários (Maraú e Graciosa) da costa da Bahia (BRANDÃO et al., 2013) e 

da Paraíba (QUEIROGA et al., 2013). 

Recentemente, com os avanços nas pesquisas, foi feito o primeiro registro de 

Perkinsus marinus infectando C. rhizophorae no estuário do Rio Paraíba, na Paraíba (da 

SILVA et al., 2013). Este último relato é preocupante, pelo risco que este protozoário 
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representa para as populações de moluscos, indicando, portanto, a necessidade de um 

monitoramento contínuo dos moluscos bivalves da costa brasileira. 

O presente trabalho registra pela primeira vez a ocorrência de Perkinsus 

beiahiensis em uma população selvagem de Anomalocardia brasiliana do Estuário do Rio 

Timonha, no Estado do Ceará, Nordeste do Brasil. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Investigar a presença de Perkinsus sp. em Anomalocardia brasiliana do Estuário 

do Rio Timonha, Ceará. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.1. Verificar a ocorrência de Perkinsus sp. no búzio Anomalocardia 

brasiliana do estuário do Rio Timonha, Ceará, com técnicas 

recomendadas pela OIE; 

 

2.2.2. Determinar a prevalência de Perkinsus sp. na população natural 

do búzio e a intensidade de infecção sp. nos indivíduos 

infectados; 

 

2.2.3. Determinar, por abordagem molecular, a espécie de Perkinsus 

que infecta os ., brasiliana na população estudada. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Amostragem dos animais 

Amostras de búzios Anomalocardia brasiliana foram coletadas em março de 2012 

(n = 150) no Estuário do Rio Timonha (03° 00’55,8’’S, 041° 15’09,8’’W), localizado no 

extremo Oeste do Estado do Ceará, Brasil (FIGURA 1). Os animais foram coletados 

manualmente no substrato lodoso e transportados para o laboratório, onde foram 

acondicionados em aquário com água salgada do local da coleta e aeração por 24h, antes do 

processamento. Após esse período os animais foram medidos em seu maior eixo, 

comprimento da concha, e apresentaram um tamanho médio de 1,98 ± 0,12 cm (n = 30) 

(média ± desvio padrão). 

A temperatura e a salinidade da água do estuário no dia da coleta foram de 29ºC e 

35‰, respectivamente.  

 
Figura 1 - Mapa do Estuário do Rio Timonha, Ceará, mostrando a localização do ponto de coleta de 

Anomalocardia brasiliana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2013). 
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3.2. Detecção de Perkinsus por incubação em meio líquido de tioglicolato de 

Ray (RFTM) 

 

De cada animal (n = 150) duas demibrânquias e o reto foram incubadas 

individualmente em meio líquido de tioglicolato de Ray ((Ray’s Fluid Thioglycollate Medium, 

RFTM) (RAY, 1966), contendo antibióticos (penicilina/estreptomicina, 100 U ml-1/µg ml-1; 

Sigma®) e um antifúngico (nistatina, 100 U ml-1; Sigma®) (RAY, 1966). Após 7 dias de 

incubação no escuro e à temperatura ambiente, os tecidos foram macerados sobre uma lâmina, 

corados com solução de Lugol (3%) e observados ao microscópio óptico para detecção de 

hipnósporos de Perkinsus spp.  

A prevalência de infecção por Perkinsus foi calculada como sendo o número de 

animais parasitados do total de animais coletados (BUSH et al., 1997). 

O nível de infecção foi determinado de acordo com a tabela descrita por Mackin 

(RAY, 1954) e adaptada por Sabry et al. (2009), como segue:  

Nível 0: Sem infecção, hipnósporos não foram observados em toda a lâmina; 

Nível 1: Infecção muito leve, até 10 hipnósporos observados em toda a lâmina;  

Nível 2: Infecção leve, de 11 a 100 hipnósporos observados em toda a lâmina; 

Nível 3: Infecção moderada, pelo menos 40 hipnósporos observados em cada um 

dos 10 campos do microscópio (40x) espalhados pelo tecido; 

Nível 4: Infecção intensa, mais de 40 hipnósporos observados em cada um dos 10 

campos do microscópio (40x) espalhados pelo tecido. 

 

3.3. Confirmação de Perkinsus por PCR 

 

Para a extração de DNA, duas demibrânquias de cada animal (n = 150) foram 

fixadas em álcool 95% e posteriormente apenas os animais positivos em RFTM (n = 22) 

foram submetidos à extração do DNA com o reagente DNAzol (Invitrogen®), seguindo o 

protocolo recomendado pelo fabricante. Para as reações de PCR foram utilizados os 

iniciadores PerkITS85/750 que hibridizam especificamente regiões conservadas de 

espaçadores internos transcritos (ITS) da região do complexo gênico do ácido ribonucleico 

ribossômico (rRNA), que são exclusivos para membros do gênero Perkinsus (exceto para P. 

qugwadi incertae sedis) (CASAS; VILLALBA; REECE, 2002). 
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 O controle positivo utilizado nas reações de PCR foi uma amostra confirmada 

para o gênero Perkinsus por sequenciamento molecular, e como controle negativo, água livre 

de nuclease em vez de amostra de DNA. As reações de PCR foram realizadas em volumes de 

12,5 μl, contendo 1 μl (50 a 100 ng) da amostra de DNA genômico, tampão para PCR do 

fabricante Invitrogen® (Tris-HCl a 20 mM, pH 8,4, KCl a 50 mM), MgCl2 a 1,5 mM, 

desoxirribonucleotídeos (0,2 mM), iniciadores (0,4 μM) e 1 unidade de Taq DNA polimerase 

(Invitrogen®). O protocolo incluiu desnaturação do DNA a 95°C por 5 min.; 35 ciclos de 

amplificação a 95°C por 40 seg, 60°C por 40 seg e 72°C por 1 min, seguido de uma extensão 

final a 72°C por 7 min. Para a eletroforese dos produtos da PCR, os poços foram alimentados 

com 4 µl do produto de PCR, 2 µl de Gel Red (Biotium®) e 3 µl de Blue Juice (Invitrogen®), 

foram aplicados em gel de agarose 1,5%, imerso em 150 ml do tampão TAE (Tris – acetato) 

1X. O marcador de pares de base utilizado foi o 1kb DNA Plus Ladder (Invitrogen®). A 

visualização da corrida dos produtos da PCR foi realizada em transluminador de UV 

(Spectroline®) e os resultados foram posteriormente documentados em sistema de 

fotodocumentação EDAS 290 Kodak®. 

 

3.4. Sequenciamento e análise filogenética 

 

O sequenciamento foi realizado de forma bi-direcional, utilizando-se o par de primers 

PerkITS85/750. A reação teve um volume de 10 µl, correspondendo a 2 µl de BigDye 

Terminator v3.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems®); 1 µl de 

tampão 5x (Applied Biosystems®), 0,32 pmol de primer PerkITS-85 ou PerkITS-750 em cada 

reação; 20 ng de produto da PCR e água ultrapura, completando o volume final da reação. As 

amostras foram distribuídas em uma placa de sequenciamento e termocicladas no Primus 96 

Plus (Mwg-Biotech®) em 1 ciclo a 96 ºC/1min; 30 ciclos a 96 ºC/15s; 50 ºC/15s; 60 ºC/4min e 

1 ciclo a 72 ºC/10min. Os produtos da reação de sequenciamento foram purificados por 

precipitação em isopropanol/etanol e lidos em um sequenciador automático ABI 3100. As 

sequências geradas foram depositadas no GenBank (NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) com os 

seguintes números de acesso (KF730251, KF730252 e KF730253). A árvore filogenética de 

Neighbor-joining e as distâncias das matrizes foram produzidas utilizando o software MEGA 

5 (TAMURA et al., 2011) a partir do alinhamento com sequências disponíveis publicamente 

no GenBank. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Diagnóstico de Perkinsus sp. por RFTM 

 

Os resultados das análises em meio líquido de tioglicolato de Ray (RFTM), 

evidenciaram a presença de células (hipnósporos) de Perkinsus sp. infectando as brânquias e o 

reto de A. brasiliana. As células do parasita eram esféricas e se coraramde preto azulado por 

lugol (FIGURA 2A).  

A prevalência de Perkinsus sp. foi de 14,7% (22/150) e a intensidade de infecção 

variou de muito leve (nível 1) (n = 18) a leve (nível 2) (n = 4). 

  

4.2. Confirmação de Perkinsus por PCR 

 

Todos os animais positivos para Perkinsus nos ensaios de RFTM (n = 22) foram 

submetidos às análises por PCR. As reações produziram fragmentos com tamanho maior que 

o tamanho esperado (700 pb), ficando em torno de 1000 pb, em apenas 7 dos 22 (31,8%) 

animais positivos no RFTM (FIGURA 2B). As reações de PCR para as amostras que deram 

negativas foram repetidas 3 vezes e os resultados obtidos foram os mesmos. 

 
Figura 2 - Perkinsus sp. em Anomalocardia brasiliana do Estuário do Rio Timonha, Ceará. (A) Hipnósporos de 

Perkinsus sp. (seta) infectando as brânquias de A. brasiliana após incubação em meio líquido de tioglicolato 

(RFTM). Barra = 50 μm e (B) Gel de agarose (1%) para o diagnóstico molecular de Perkinsus sp. Detecção da 

região ITS do rDNA de Perkinsus sp por PCR. M: marcador molecular (1 Kb Plus Invitrogen); C-: controle 

negativo (água); C+: controle positivo; Animais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8: amostras positivas; Animal 7: amostra 

negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2012). 
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4.3 Sequenciamento e análise filogenética 

 

Foram produzidas sequências para três das amostras positivas na PCR, cobrindo 

um total de 629 pb do complexo gênico do RNA ribossomal, incluindo parte do ITS1, todo o 

5.8S rRNA e parte do ITS2. A árvore filogenética produzida pelo método de Neighbor-

Joining posiciona estas amostras consistentemente no clado de P. beihaiensis (FIGURA 3). O 

número médio de substituições observado entre as amostras brasileiras e as amostras chinesas 

foi de 1,6%, enquanto que a média de substituições apenas entre amostras de origem chinesa 

foi de 0,2%. 
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Figure 3 – Árvore filogenética pelo método de Neighbor-Joining com base em sequências  de 629 pb (ITS1 

parcial, 5.8S completo e ITS2 parcial) para as espécies de Perkinsus. Os números perto dos ramos representam 

suporte após um bootstrap de 1000 réplicas; apenas valores de bootstrap acima de 60 foram mostrados. Os 

números de acesso no GenBank para cada sequencia estão mostrados. Para as sequencias de P. beihaiensis, 

também foram indicados os países de origem. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados das análises de incubação das brânquias e do reto em RFTM 

evidenciaram a presença de Perkinsus sp. infectando A. brasiliana. A prevalência de 

Perkinsus sp. nessa espécie foi maior que a registrada em ostras Crassostrea rhizophorae do 

Rio Pacoti, do Ceará, em 2008 (até 6,7%) e 2009 (7,3%) (SABRY et al., 2009; 2013), porém 

significativamente menor que as prevalências médias observadas em C. rhizophorae da costa 

da Bahia (66,7%) (BRANDÃO et al., 2013) e da Paraíba (81,5) (da SILVA et al., 2013) e de  

C. gasar da Paraíba infectada por Perkinsus sp. (93,3%) (QUEIROGA et al., 2013). No 

presente estudo, os tecidos dos animais infectados por Perkinsus sp. não foram analisados por 

histologia, por isso, novos estudos são necessarios para que possam mostrar os efeitos do 

parasita nos tecidos do hospedeiro. 

As diferentes prevalências e intensidades de infecção por Perkinsus spp. nos 

moluscos da costa brasileira, apontam para a necessidade de mais estudos para melhor 

compreensão do impacto que este parasita pode causar nas populações de bivalves. 

As análises de PCR confirmaram apenas 31,8% animais positivos no RFTM. Os 

resultados negativos da PCR podem estar relacionados à baixa intensidade de infecção 

observada no RFTM, sugerindo que talvez os tecidos submetidos a PCR não apresentavam 

células do patógeno. Diferenças entre os resultados do RFTM e PCR já foram relatados 

anteriormente (BRANDÃO et al., 2013; REECE; DUNGAN; BURRESON, 2008; SABRY et 

al., 2009; SABRY et al., 2013). No sequenciamento, ainda quem, anda que o fragmento 

amplificado na PCR tenha sido de 1000 pb (maior que o esperado), as sequências obtidas 

apresentaram tamanho de 629, 382 e 583 pb. A árvore produzida pelo método de Neighbor-

Joining agrupou as amostras no clado da espécie P. beihaiensis. Infecções causadas por P. 

beihaiensis foram confirmadas na ostra-do-mague C. rhizophorae no Estuário do Rio Pacoti a 

mais de 300 km do Estuário do Rio Timonha (SABRY et al., 2013). Por fim, o p-distância 

média das amostras de espécies observado entre amostras brasileiras e as chinesas é de 1,6%, 

enquanto que a p-distância média entre as amostras chinesas é 0,2%, o que sugere que as 

estirpes do Brasil podem constituir uma linhagem diferente. 

Este estudo diagnosticou, pela primeira vez, o protozoário da espécie Perkinsus 

beihaiensis infectando Anomalocardia brasiliana de um banco natural do Estuário do Rio 

Timonha, Ceará, Nordeste do Brasil. Portanto, estudos posteriores serão realizados visando 

determinar o impacto deste parasita sobre o hospedeiro. 
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CAPÍTULO II – Desafio experimental com Perkinsus beiahiensis em Anomalocardia 
brasiliana do Estuário do Rio Jaguaribe, Ceará. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

No Estado do Ceará os manguezais abrangem extensas áreas, onde habitam várias 

espécies de moluscos bivalves, como o búzio Anomalocardia brasiliana (Veneridae), o qual é 

comumente coletado pelas marisqueiras, mulheres que vivem da atividade de captura de 

bivalves na região. Esta atividade tem grande importância socioeconômica, pois garante a 

alimentação e o sustento das famílias que vivem no entorno dos estuários (SABRY, 2010).  

No Brasil, só nos últimos anos, as pesquisas sobre enfermidades em moluscos 

bivalves vêm sendo intensificadas, com a utilização de técnicas recomendadas pela 

Organização Mundial para Saúde Animal – OIE. O que culminou na detecção do gênero 

Perkinsus, um importante patógeno para moluscos. Esse gênero apresenta duas espécies 

possui duas espécies (P. olseni e P. marinus) de declaração obrigatória a OIE (OIE, 2012). 

Estas duas espécies são responsáveis por perdas massivas em populações de bivalves 

(VILLALBA et al., 2004; CHOI; PARK, 2010). Infecções causadas por Perkinsus spp. 

podem provocar graves lesões nos tecidos dos hospedeiros, podendo levar a morte. Além 

disso, os efeitos subletais também têm implicações ecológicas e econômicas, podendo afetar o 

crescimento dos animais ou ainda causar deficiência nas reservas de energia para a 

gametogênese (CASAS; VILLALBA, 2012), resultando em menor recrutamento e escassez 

de animais juvenis. Essas infecções podem causar o enfraquecimento do hospedeiro, de modo 

que se torna mais difícil para os indivíduos afetados superar qualquer outra condição adversa 

(VILLALBA et al., 2004). 

O primeiro registro de Perkinsus sp. na costa brasileira foi na ostra-do-mangue C. 

rhizophorae do Ceará (SABRY et al., 2009). Posteriormente Perkinsus foi detectado na ostra 

C. gasar do Sergipe (da SILVA et al., 2012a); em C. rhizophorae e C. gasar da Paraíba (da 

SILVA et al., 2012b) e em C. rhizophorae da Bahia (BRANDÃO et al., 2013). 

Recentemente, foi feito o primeiro registro de P. marinus em C. rhizophorae da Paraíba (da 

SILVA et al., 2013) e estudos detalhados mostraram que a espécie de Perkinsus que infecta as 

ostras nativas do Estuário do Rio Pacoti, Ceará, e Perkinsus beihaiensis (SABRY et al., 
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2013). Estes relatos reforçam a necessidade de estudos que possibilitem entender o risco que 

esses patógenos representam para essas populações de moluscos. 

Estudos para testar o grau de patogenicidade de espécies do gênero Perkinsus já 

foram realizados em alguns bivalves marinhos. Chu e Volety (1997) investigaram se existe 

uma ligação entre as atividades de defesa da ostra C. virginica com sua susceptibilidade a 

infecção por P. marinus, através da inoculação de células de P. marinus em diferentes 

estágios de desenvolvimento e concentrações. Os resultados deste estudo mostraram que a 

fase trofozoíto gerou maiores prevalências e intensidades de infecção, quando comparada aos 

animais inoculados com prezoosporangios. Os bivalves C. virginica, Mya arenaria e Macoma 

balthica foram desafiados com culturas de P. marinus, P. chesapeaki (neohapantotipo) e P. 

chesapeaki (= P. andrewsi holotipo) e mostraram susceptibilidade a infecção (DUNGAN et 

al., 2007). O búzio Ruditapes philippinarum foi desafiado para verificar o grau de 

patogenicidade e se mostrou suscetível à infecção por P. olseni e P. honshuensis 

(SHIMOKAWA; YOSHINAGA; OGAWA, 2010; WAKI et al. 2012). Scott et al. (2008) 

observaram que ostras Crassostrea ariakensis infectadas com Perkinsus sp. transmitiram o 

parasita para ostras C. virginica não infectadas. 

Perkinsus beihaiensis foi detectado na ostra do mangue C. rhizophorae, porém é 

preciso entender os efeitos desse patógeno sobre os seus potenciais hospedeiros. No Brasil, 

este é o primeiro trabalho de desafio de um bivalve com células de P. beihaiensis. Portanto, 

considerando a importância que o búzio A. brasiliana representa para as comunidades locais 

do estuário do Rio Jaguaribe, Ceará, bem como os danos que os patógenos do gênero 

Perkinsus podem causar as populações de moluscos, este estudo investigou os efeitos de um 

desafio experimental de infecção por P. beihaiensis nesse molusco bivalve. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito da infecção experimental de Perkinsus beihaiensis em 

Anomalocardia brasiliana, do Estuário do Rio Jaguaribe, Ceará. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1. Isolar e quantificar as células de P. beihaiensis dos tecidos de 

ostras Crassostrea rhizophorae do Estuário do Rio Pacoti; 

 

2.2.2. Desafiar A.brasiliana com células de P. beihaiensis; 

 

2.2.3. Determinar a prevalência e a intensidade de infecção de P. 

beihaiensis em A. brasiliana; 

 
2.2.4. Verificar a mortalidade dos búzios submetidos à infecção 

experimental por P. beihaiensis; 

 
2.2.5. Verificar o impacto do desafio experimental com P. beihaiensis 

nos tecidos de A. brasiliana, bem como as respostas de defesa 

frente ao parasita. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Coleta dos animais  

 

Exemplares da ostra-do-mangue Crassostrea rhizophorae (n = 150) foram 

coletados no Estuário do Rio Pacoti, Ceará (3°49’19”S; 38°25’11”W), no dia 16 de janeiro de 

2013 e foram utilizados para o preparo de uma suspensão de células de Perkinsus beihaiensis 

(inoculo) para ser utilizada no ensaio de desafio do búzio Anomalocardia brasiliana. Já se 

sabe que as ostras deste local encontram-se infectadas por P. beihaiensis (SABRY et al., 

2009; 2013). 

Búzios A. brasiliana (n = 222) foram coletados no Estuário do Rio Jaguaribe 

(04º27’39,21”S; 37º47’31,68”W), Ceará, no dia 30 de janeiro de 2013 (FIGURA 1). Uma 

parte dos animais (n = 150) foi utilizada para avaliação do estado natural de infecção pelo 

protozoário Perkinsus sp. (item 3.3.) e outra parte (n = 72) foi utilizada para o ensaio de 

desafio experimental com P. beihaiensis (item 3.6). 

Após as coletas, os animais de ambas as espécies foram transportados até o 

Laboratório de Bioensaio do Centro de Diagnósticos de Enfermidades de Organismos 

Aquáticos (CEDECAM), localizado no Centro de Estudos em Aquicultura Costeira (CEAC) 

da Universidade Federal do Ceará/UFC e cada um foi utilizado para diferentes etapas. 

A medida do comprimento (média ± desvio padrão) dos búzios (n = 30) (maior 

eixo) foi tomada e correspondeu a 2,13 ± 0,14 cm. 

A temperatura e a salinidade da água foram medidas no dia da coleta dos búzios e 

os valores foram de 28 °C e 34‰, respectivamente.  
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Figura 1 - Mapa do Estuário do Rio Jaguaribe, mostrando a localização do ponto de coleta de Anomalocardia 

brasiliana, em Fortim, Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

3.2. Preparação da suspensão celular de P. beihaiensis 

 

As ostras foram abertos e as partes moles removidas e adicionadas inteiras em 

tubos de ensaios de 50 ml contendo meio de tioglicolato de Ray, RFTM (RAY, 1954). Estas 

(n = 150) foram subdivididas em grupos de 10 animais por tubo. Após incubação por 7 dias, 

todo o conteúdo de cada tubo, meio de cultura e tecido, foi colocado em um becker estéril 

para ser homogeneizado (Turratec, Mod. TE - 102, Tecnal, Brasil), até a formação de um 

líquido denso. Em seguida, o homogeneizado foi filtrado sucessivamente em malhas de 390, 

120, 64 e 20 µm. Para facilitar a passagem do líquido denso e para lavar o tecido retido nas 

malhas, foi utilizada água do mar filtrada estéril (AMFE). As células (hipnósporos de P. 

beihaiensis) retidas nas malhas de 64 e 20 µm foram transferidas para placas de cultivo de 6 

poços contendo 4 ml de Água do Mar Filtrada Estéril (0,22 µm). As placas foram incubadas 

por 7 dias, a 26 °C e observadas diariamente para zoosporulação em microscópio óptico 

invertido. Após esse período, o número de hipnósporos de Perkinsus sp. presente na 
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suspensão foi estimado pela contagem em câmara de Neubauer. A suspensão celular 

(hipnósporos) utilizada para o desafio foi de 125 células em 100 µl. 

A confirmação de Perkinsus sp. no inóculo foi realizada por reação em cadeia da 

polimerase (PCR) (item 3.3.2).  
 

3.3. Análise do estado inicial de infecção por Perkinsus sp. em A. brasiliana 

 

Exemplares de A. brasiliana (n = 150) foram submetidos à técnica do cultivo de 

tecidos em meio líquido de tioglicolato de Ray (Ray’s Fluid Thioglycollate Medium, RFTM) 

com o objetivo de verificar a presença de infecção por Perkinsus sp. Para isso, duas 

demibrânquias e o reto de cada animal foram incubados em RFTM contendo antibióticos 

(penicilina/estreptomicina, 100 U ml-1/µg ml-1; Sigma®) e um antifúngico (nistatina, 100 U 

ml-1; Sigma®), por 7 dias, no escuro e à temperatura ambiente (RAY, 1966). Após a 

incubação, os tecidos foram macerados com auxílio de um bisturi sob uma lâmina, corados 

com uma solução de Lugol (3%) e posteriormente observados ao microscópio óptico para a 

detecção de hipnósporos de Perkinsus sp. A intensidade de infecção foi determinada pela 

escala de Mackin (RAY, 1954), adaptada por Sabry et al. (2009), como segue:  

Nível 0: Sem infecção, hipnósporos não foram observados em toda a lâmina; 

Nível 1: Infecção muito leve, até 10 hipnósporos observados em toda a lâmina;  

Nível 2: Infecção leve, de 11 a 100 hipnósporos observados em toda a lâmina; 

Nível 3: Infecção moderada, pelo menos 40 hipnósporos observados em cada um 

dos 10 campos do microscópio (40x) espalhados pelo tecido; 

Nível 4: Infecção intensa, mais de 40 hipnósporos observados em cada um dos 10 

campos do microscópio (40x) espalhados pelo tecido. 

A prevalência da infecção de Perkinsus sp. foi estimada como sendo a 

porcentagem de animais infectados da amostra (n = 150); a abundância média de infecção foi 

calculada como média das intensidades (0-4) considerando todos os animais; e, a intensidade 

média de infecção foi calculada como sendo a média das intensidades considerando somente 

os animais infectados (1-4) (BUSH et al., 1997).  
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3.4. Análises macroscópicas e histológicas 

 

Inicialmente, 30 animais pertencentes ao grupo T0 (n=150), foram medidos em seu 

maior eixo (medida do eixo ântero-posterior). Posteriormente, todos os animais (n=150), 

foram abertos para observação macroscópica dos órgãos internos, visando verificar a 

ocorrência de possíveis alterações patológicas, como rupturas nas brânquias, abscessos e/ou 

pústulas. 

Em seguida, as partes moles dos animais (n = 150) foram retiradas e uma secção 

transversal do corpo de cada animal foi removida para procedimentos histológicos 

convencionais. As amostras foram fixadas em solução de Davidson por 24 horas a 4oC, 

posteriormente, lavadas em água corrente por 10 min e transferidas para etanol a 70%. Em 

seguida, os tecidos foram desidratados em uma série gradativa de álcool até 100%, 

diafanizados em xilol e incluídos em parafina (HOWARD et al., 2004). Cortes histológicos de 

5 μm foram feitos em micrótomo manual e corados com Hematoxilina de Harris e Eosina 

(HE). As lâminas foram analisadas em microscópio óptico.  

A prevalência da infecção por Perkinsus sp. foi estimada de acordo com  Bush et 

al. (1997). 

Os animais que foram submetidos ao desafio com P. beiahiensis que morreram 

até o 15º do experimento não foram submetidos a análises histológicas, pois não apresentaram 

condições de serem fixados. Todos os animais coletados no 15º e 30º dia do experimento 

(n=66) foram fixados para histologia. 

 

3.5. Confirmação de Perkinsus por PCR 

 

Amostras (20 mg) de brânquias de cada animal e 1 ml da suspensão de 

hipnósporos de P. beihaiensis (inoculo) foram conservadas em etanol 95% (MERCK®) para 

posteriores análises moleculares por PCR. A confirmação da presença de Perkinsus sp. foi 

feita por PCR só nos animais diagnosticados como positivos por RFTM e com intensidades de 

infecção igual ou maior que 2 (infecção leve) (vide item 3.6.2). Também foi feito PCR de 3 

animais negativos no RFTM, que foram escolhidos aleatoriamente. 

Para a extração de DNA, seguiu-se o protocolo de Sambrook et al. (1989). De 

forma breve, o tecido foi lavado com uma solução tampão de Tris-HCl (10 mM, pH 7,5) e 

posteriormente homogeneizados em tampão de extração (Tris-HCl 100 mM, SDS 1%), 
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contendo proteinase K (600μg/ml). As amostras foram incubadas a 65°C por 4 horas até o 

tecido estar completamente digerido. Após a digestão do tecido, foi adicionado fenol e 

clorofórmio: álcool isoamílico (24:1) (Invitrogen®) misturando-se por inversão durante 5 min. 

Para a separação das fases, as amostras foram centrifugadas a 7.000 x g; 5 min. Uma alíquota 

da fase aquosa superior foi transferida para um novo microtubo. Novamente clorofórmio: 

álcool isoamílico (24:1) foram adicionados à amostra e misturou-se por inversão durante 5 

min. As amostras foram novamente centrifugadas a 7.000 x g; 5 min e a fase aquosa superior 

foi transferido para outro microtubo. Para precipitação do DNA, foi adicionado etanol 

absoluto e acetato de sódio, incubando-as a -80 °C; 15 min. 

As amostras foram centrifugadas a 10.000 x g; 15 min. O sobrenadante foi 

removido cuidadosamente por inversão. As amostras foram então lavadas com etanol a 70%, 

invertendo-se algumas vezes para depois serem centrifugadas a 10.000 x g; 15 min. O etanol 

foi descartado e o DNA precipitado foi ressuspendido em 50 μL de TE (Tris-HCl 10 mM, 

EDTA 1 mM, pH 8,0). 

Para os ensaios de PCR foram utilizados os iniciadores PerkITS 85/750 que 

hibridizam especificamente regiões conservadas do espaçador interno transcrito (ITS) da 

região do complexo de genes do ácido ribonucléico ribossômico (rRNA) que são exclusivos 

para  membros do gênero Perkinsus (exceto para P. qugwadi incertae sedis) (CASAS; 

VILLALBA; REECE, 2002). O controle positivo utilizado nas reações de PCR foi uma 

amostra de DNA extraído e confirmado para o gênero Perkinsus por sequenciamento 

molecular e como controle negativo, água livre de nuclease em vez de amostra de DNA. As 

reações de PCR foram realizadas em volumes de 12,5 μl, contendo 1 μl (50 a 100 ng) da 

amostra de DNA genômico, tampão para PCR do fabricante Invitrogen® (Tris-HCl a 20 mM, 

pH 8,4, KCl a 50 mM), MgCl2 a 1,5 mM, nucleotídeos a 0,2 mM cada, iniciadores a 0,4 μM e 

1 unidade de Taq DNA polimerase (Invitrogen). O protocolo incluiu desnaturação do DNA a 

95°C por 5 min.; 35 ciclos de amplificação a 95°C por 40 seg, 60°C por 40 seg e 72°C por 1 

min, seguido de uma extensão final a 72°C por 7 min.  

Para a eletroforese dos produtos da PCR, os poços foram alimentados com 4µl do 

produto de PCR, 2µl de Gel Red (Biotium®) e 3µl de Blue Juice (Invitrogen®), foram 

aplicados em gel de agarose 1,5%, imerso em 150 ml do tampão TAE ( Tris – acetato) 1X. O 

marcador de pares de base utilizado foi o 1kb DNA Plus Ladder (Invitrogen®). A visualização 

da corrida dos produtos da PCR foi realizada em transluminador de UV (Spectroline®) e os 
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resultados foram posteriormente documentados em sistema de fotodocumentação EDAS 290 

Kodak®. 

 

3.6. Ensaio de desafio do búzio A. brasiliana com P. beihaiensis 

 

Foram montados 12 tanques de 5,5 L abastecidos com água salgada, previamente 

clorada e filtrada em um filtro mecânico de areia de alta vazão (Dancor S.A. Indústria 

Mecânica, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). Seis tanques foram utilizados para 

acondicionamento dos animais do grupo controle e 6 para os animais do grupo tratado. Cada 

tanque foi povoado com 6 animais, totalizando 36 animais por grupo (FIGURA 2).  

No decorrer do experimento, os tanques foram mantidos cobertos para minimizar 

o excesso de luminosidade e evitar a interferência de fatores externos. Diariamente, 50% da 

água do sistema foi renovada e a oxigenação foi mantida constante. Os animais foram 

alimentados diariamente, do primeiro ao quarto dia com Spirulina sp. viva (262.500 células / 

animal / dia) e a partir do quinto dia com Spirulina sp. em pó (10 g / tanque).  

A temperatura e a salinidade da água dos tanques foram medidas ao longo do 

experimento e estas não sofreram variação significativa, tendo variado entre 29 e 30°C e 39 e 

41‰, respectivamente. 
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Figura 2- Desenho esquemático dos tanques para os ensaios de infecção artificial com P. beihaiensis no búzio A. 

brasiliana. C: tanques controle; T: tanques de tratamento; R: réplicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Desafio experimental do búzio A. brasiliana com P. beihaiensis 

 

Os búzios do grupo tratado (n = 36) foram submetidos ao desafio através da 

injeção na cavidade paleal de 100 µl de uma suspensão de hipnóporos de P. beihaiensis (125 

células), após feita uma abertura temporária entre as valvas com a ajuda de um bisturi. Os 

animais foram mantidos fora da água por um período de 20 min antes de serem recolocados 

nos tanques. Os búzios do grupo controle (n = 36) receberam 100 µl de AMFE no lugar da 

suspensão de P. beihaiensis.  

O ensaio teve a duração de 30 dias e a mortalidade dos animais foi contabilizada 

diariamente em cada tanque até o final do experimento.  

No 15º dia do experimento alguns animais foram retirados dos tanques (3 / 

tanque, exceto os tanques onde já havia ocorrido mortalidade, nos quais foi retirado somente 

1). No total foram retirados 25 animais (17 do controle e 8 do tratamento). 

Fonte: Arquivo Pessoal (2013). 
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No 30° dia todos os animais restantes foram retirados, totalizando 41 (19 do 

controle e 22 do tratamento).  

Os animais mortos durante o experimento, assim como, os animais retirados de 

cada tanque no 15º e 30º dias, foram submetidos a análises patológicas (RFTM e Histologia); 

com exceção dos animais (n = 6) que morreram até o 15º do experimento, que não foram 

submetidos as mesmas por apresentare os tecidos muito degradados e, portanto, sem 

condições de serem fixados.  

Para avaliar o sucesso à infecção experimental, amostras de búzios (n = 6) que 

apresentaram intensidade de infecção igual ou superior ao nível 2 (leve) foram coletadas. 

Nestes animais foi realizada a confirmação da presença de Perkinsus sp. por PCR. Dos 6 

animais, 5 corresponderam ao 15° dia (4 do controle e 1 do tratamento) e apenas 1 do 30° dia 

(do tratamento) de desafio experimental. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1. Inóculo de P. beihaiensis  

 

As suspensões celulares de P. beihaiensis contendo a forma de hipnósporo foram 

adicionadas a AMFE para induzir a zoosporulação do parasita antes da injeção na cavidade 

palial dos búzios, a fim de confirmar a viabilidade das células.  

Os resultados deste procedimento mostraram que P. beihaiensis produziu 

zoósporos a partir do 2º e 3º dias. Diferentes estágios da zoosporulação foram observados, 

além da presença do tubo de descarga e zoósporos móveis (FIGURA 3A e 3B).  

A amostra do inoculo submetida a PCR confirmou a presença do gênero 

Perkinsus (dados não mostrados).  

 
Figura 3 – (A) Esporulação in vitro de P. beihaiensis em água do mar filtrada estéril. Hipnósporo com um 
grande vacúolo central (V) e um núcleo excêntrico. Zoosporângio em subdivisão com 2 células (seta). (B) 
Zoosporângio com tubo de descarga (seta) contendo inúmeros zoósporos no interior. Barras = 50 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2013).  

 

 

4.2. Estado inicial de infecção por Perkinsus sp. em A. brasiliana 

 

As análises dos búzios do estado de saúde inicial (antes do desafio) incubadas em 

RFTM evidenciaram a presença de células esféricas de Perkinsus sp. de cor negro a azulada 

infectando as brânquias e o reto de A. brasiliana.  

A B 

V 
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Do total de 150 animais, 51 encontravam-se infectados por Perkinsus sp., 

resultando em uma prevalência de 34%. No entanto, a intensidade de infecção variou do nível 

1 (Muito leve) ao 2 (Leve), não havendo animais em outros níveis de infecção.  

  

4.3. Análises macroscópicas e histopatológicas 

 

As observações macroscópicas nos animais do estado de saúde inicial (antes do 

desafio) não evidenciaram a presença de abscessos ou pústulas em nenhum dos órgãos 

analisados nos animais estudados.  

O diagnóstico de Perkinsus sp. nos cortes histológicos dos animais do estado de 

saúde inicial (antes do desafio) foi realizado apenas nos animais com maior intensidade de 

infecção (Leve por RFTM), que correspondeu a 18 búzios dos 51 positivos. A histologia 

confirmou a presença de Perkinsus sp. nos 18 animais analisados. Os trofozoítos de Perkinsus 

sp. foram observados infectando o manto, brânquias, o tecido conjuntivo em torno da gônada 

e no epitélio dos órgãos digestivos dos búzios. As células do patógeno apresentaram a forma 

típica de anel, com diâmetro variando de 3 a 8 µm (n = 35), contendo um vacúolo ocupando 

grande parte do citosol da célula. Perkinsus sp. aparentemente não causou alterações na 

estrutura normal dos tecidos, porém em dois animais foram detectadas células em estado de 

divisão, com diâmetro variando de 4 a 5 µm (dados não mostrados). 

 

4.4. Confirmação de Perkinsus por PCR 

 

As análises dos 18 exemplares de A. brasiliana do estado de saúde inicial (antes 

do desafio) por PCR, mostraram que apenas em 7 (38,9%) se obteve fragmentos de tamanho 

esperado, em torno de 850 pb (dados não mostrados), portanto, confirmando a presença de 

Perkinsus. As reações de PCR com o mesmo DNA foram repetidas 3 vezes para as amostras 

negativas e os resultados foram os mesmos.  
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4.5. Desafio experimental do búzio A. brasiliana com P. beihaiensis 

 

4.5.1. Mortalidade de A. brasiliana durante o desafio 

 

Nos primeiros 15 dias do experimento, 6 búzios morreram, todos pertencentes ao 

grupo do tratamento. A mortalidade de animais durante o experimento de desafio com 

hipnósporos de P. beihaiensis ocorreu somente até o 11º dia (TABELA 1).  

 
Tabela 1 - Mortalidade de Anomalocarida brasiliana durante o ensaio de desafio com Perkinsus beihaiensis nos 

tanques controle e tratamento durante o período experimental. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

4.5.2. Detecção de Perkinsus sp. por RFTM  

 

Os seis animais mortos foram analisados por RFTM e os resultados foram 

negativos, ou seja, não foi detectada a presença de Perkinsus sp. 

No 15º dia do experimento, alguns animais foram retirados dos tanques 3 / tanque, 

exceto os tanques onde havia morto que foram retirados para avaliação do sucesso de infecção 

de Perkinsus sp. Foram amostrados 17 do controle e 8 do tratamento, totalizando 25 animais. 

Destes, 8 do grupo controle e somente 2 do tratamento apresentaram hipnósporos de 

Perkinsus sp. nos tecidos macerados e observados com lugol (FIGURA 4). Portanto, as 

prevalências de Perkinsus sp. até o 15º dia foram de 47% (8/17) e de 14,3% (2/14) para o 

grupo controle e tratamento, respectivamente (TABELA 2). A intensidade de infecção dos 

animais positivos (controle e tratamento) variou de muito leve a leve. No grupo controle dos 8 

animais, 4 foram muito leve e 4 leve, já no grupo tratamento dos 2 animais, 1 foi muito leve e 

o outro leve.  

Dia do experimento Grupo 
Controle 

Grupo 
Tratamento 

2º  0 4 
3º  0 1 
11º  0 1 

Total de mortos 0 6 
Taxa de mortalidade (%) - 16,7 
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No 30° dia, final do experimento, todos os animais restantes foram retirados dos 

tanques, sendo 19 do controle e 22 do tratamento, totalizando 41.  Destes animais, 4 do grupo 

controle e 4 do tratamento apresentaram hipnósporos de Perkinsus sp. nos tecidos. Portanto, 

as prevalências de Perkinsus sp. do 15º ao 30º dia foram de 21% (4/19) e de 18,2% (4/22) 

para o grupo controle e tratamento, respectivamente (TABELA 2). A intensidade de infecção 

também variou de muito leve a leve. Todos os animais do grupo controle tiveram intensidades 

de infecção muito leve, já no grupo tratamento dos 4 animais, apenas 3 foram muito leve e 1 

leve.  

As prevalências médias, abundância média e intensidade média (1-4) de infecção 

de Perkinsus sp. estimadas por RFTM em A. brasiliana do estado de saúde inicial (antes do 

desafio); com 15 dias de experimento e com 30 dias de experimento podem ser observadas na 

Tabela 2. 

 
Figura 4 - Perkinsus sp. em Anomalocardia brasiliana do Estuário do Rio Jaguaribe, Ceará. Hipnósporos de 

Perkinsus sp. (seta) infectando as brânquias de A. brasiliana após incubação em meio líquido de tioglicolato 

(RFTM) e corados com lugol. Barra = 50 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2013). 



50 

 

Tabela 2 - Prevalências (%), abundância média de infecção (0-4) e intensidade média de infecção (1-4) de 

Perkinsus sp. em  Anomalocarida brasiliana, estimados por RFTM. T0: Grupo controle antes do desafio; T15: 

após 15 dias de experimento; T30: após 30 dias de experimento. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

4.5.3. Análises histopatológicas  

 

Dos 66 animais, retirados no 15° e 30° dia de experimento, 30 do grupo controle e 

36 do tratado em que foram submetidos às análises histológicas em apenas 1 não foram 

observadas células de Perkinsus sp.. De forma similar ao observado nos animais do estado de 

saúde inicial (antes do desafio), as células do parasita tinham a forma típica anelada, com 

grande vacúolo excêntrico. Os trofozoítos do parasita apresentaram tamanhos variando de 2 a 

5 µm de diâmetro (n = 40) e estavam presentes no conjuntivo das brânquias e gônada 

(FIGURA 5A e B) e no epitélio do túbulo digestivo. As células do protozoário também foram 

observadas em divisão (FIGURA 5C). No entanto, diferente do observado nos animais do 

estado de saúde inicial (antes do desafio), células de Perkinsus sp. foram observadas algumas 

vezes fagocitadas (FIGURA 5D). Esta reação de defesa foi observada apenas em dois animais 

do tratamento.  

 

  Dias de Experimento    

                                    

                                        T0 

T15 

       Controle            Tratamento 

T30 

Controle         Tratamento 

Prevalência (%) 34 (51/150) 47 (8/17) 14,3 (2/14) 21 (4/19) 18,2 (4/22) 

Abundancia Média 0,46 0,7 0,23 0,21 0,22 

Intensidade Média 1,35 1,5 1,5 1 1,25 
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Figura 5 – Cortes histológicos de Anomalocardia brasiliana. A – células de Perkinsus sp. infectando o tecido 

conjuntivo; B -  Perkinsus sp. na gônada masculina;  C – Perkinsus sp. em divisão; D -  Perkinsus sp. fagocitado. 

Barra de escala: 10 μm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 
 

 

4.5.4. Confirmação de Perkinsus por PCR 

Dos búzios desafiados com células de P. beihaiensis seis foram analisadas por 

PCR. Destes, 4 (66,7%) produziram fragmentos com tamanho esperado (FIGURA 6), 

confirmando a presença de Perkinsus. As reações de PCR com o mesmo DNA foram 

repetidas 3 vezes para as amostras negativas e os resultados foram os mesmos. 

 

 

A B 

D C 
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Figura 6 - Gel de agarose (1%) para o diagnóstico molecular de Perkinsus spp. em amostras de Anomalocardia 

brasiliana. Detecção da região ITS do rDNA de Perkinsus spp. por PCR. M: marcador molecular (1 Kb Plus 

Invitrogen); C-: controle negativo (água); C+: controle positivo – amostra infectadas por Perkinsus; Animais 1, 

2, 3, 4, 5: amostras positivas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2013). 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho estudou pela primeira vez no Brasil o efeito de um ensaio de 

infecção experimental utilizando células de Perkinsus beihaiensis no bivalve Anomalocardia 

brasiliana do estuário do Rio Jaguaribe, Ceará.  

Os hipnósporos de P. beihaiensis da suspensão desenvolveram a zoosporulação 

após de 2 a 3 dias de incubação em água do mar filtrada estéril. Em um estudo anterior com a 

mesma espécie de ostra e P. beihaiensis, a zoosporulação também ocorreu neste intervalo de 

tempo (SABRY et al., 2009). A formação de células em diferentes fases de divisão interna, 

inclusive algumas contendo zoósporos, evidencia a capacidade proliferativa do parasita e 

possivelmente sua capacidade de infectar um novo hospedeiro, após sua injeção na cavidade 

paleal (CHINTALA; BUSHEK; FORD, 2002; CHU; LUNG, 2006; EARNHART et al., 2004; 

FORD; CHINTALA; BUSHEK, 2002; GOGGIN; SEWELL; LESTER, 1989; 

SHIMOKAWA, YOSHINAGA; OGAWA, 2010). 

Os resultados de detecção de Perkinsus spp. por RFTM nos búzios A. brasiliana 

antes do desafio mostraram que parte dos animais já se encontrava naturalmente infectada 

pelo parasita. Este fato demonstra que A. brasiliana é mais uma espécie susceptível à infecção 

por P. beihaiensis. Ainda, a prevalência de infecção por P. beihaiensis nos búzios observada 

no presente estudo (34%) foi maior que a mais alta (7,3%) detectada em C. rhizophorae do 

Estuário do Rio Pacoti (SABRY et al. 2009; 2013), mas e foi similar a observada no sururu 

Mytella falcata (36%), também do Estuário do Rio Jaguaribe (PRAXEDES, 2010). Em um 

único trabalho anterior utilizando a técnica de RFTM, no búzio A. brasiliana de um banco 

natural na Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, Florianópolis, Santa Catarina, os 

resultados foram negativos (da SILVA et al., 2010).  

 No presente estudo, a intensidade de infecção por P. beihaiensis variou de muito 

leve (1) a leve (2). Na ostra C. rhizophorae a intensidade de infecção foi na sua maioria leve 

(SABRY et al., 2013), no entanto, alguns animais (4 / 26) apresentaram intensidade avançada 

(SABRY et al., 2009). No sururu M. falcata, a intensidade de infecção foi na maioria muito 

leve, porém apenas 1 animal (n = 150) apresentou intensidade moderada (PRAXEDES, 

2010).  

Ainda que não tenha sido feita avaliação da mortalidade natural na população do 

búzio estudada, não há registros por parte das marisqueiras de diminuição do estoque deste 
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recurso. Portanto, com os resultados obtidos quanto a intensidade de infecção média, que foi 

baixa (1,25), é provável que P. beihaiensis não esteja causando eventos de mortalidade. 

As análises dos cortes histológicos dos búzios antes do desafio (T0) realizada 

apenas nos animais com nível 2 de intensidade de infecção por P. beihaiensis (máxima 

observada neste estudo) confirmou todos os casos positivos no RFTM. As células do 

patógeno apresentaram a forma típica anelada, apresentavam um vacúolo ocupando grande 

parte do volume interno da célula. Perkinsus sp. aparentemente não causou alterações na 

estrutura normal dos tecidos, o que contribui para uma hipótese de que o búzio não sofre no 

ambiente natural com a infecção por este parasita, porém foram detectadas células em estado 

de divisão.  

Ainda que o búzio seja um hospedeiro natural de P. beihaiensis, este estudo quis 

avaliar o efeito de um desafio com células do parasita, de forma a avaliar a indução a 

infecção, possíveis alterações histológicas induzidas pela infecção, assim como, indução a 

mortalidade.  

Durante o desafio experimental, ocorreu mortalidade somente até os 11 primeiros 

dias do desafio e nos animais submetidos à injeção com P. beihaiensis (grupo tratamento). 

Seria de esperar que os 11 búzios mortos tivessem sofrido algum efeito da infecção pelo 

parasita, o qual induziu a morte. Curiosamente, após análise por RFTM dos tecidos desses 

búzios, não se detectou presença de hipnósporos do parasita. Este fato é difícil de explicar, 

pois tanto os animais controle, como do tratamento foram manipulados da mesma forma e 

receberam injeção na cavidade paleal de líquido (100 µl). Portanto, fica sem entendimento, a 

mortalidade ter ocorrido somente nos animais do tratamento.   

A prevalência de infecção por P. beihaiensis nos búzios após 15 dias de 

experimento foi diferente do grupo T0 e entre os dois grupos; houve um aumento no grupo 

controle e curiosamente diminuição no grupo tratado com relação ao T0. No entanto, com 

relação aos valores de intensidade média de infecção, os dois grupos apresentaram o mesmo 

(1,5), indicando que houve um efeito da infecção artificial no grupo tratado, pois mesmo que 

poucos animais tenham sido infectados ou re-infectados, a intensidade de infecção foi maior, 

ou seja, houve mais indivíduos com o nível 2 (leve). Este fato foi corroborado pela histologia, 

que mostrou somente no grupo tratado células de P. beiahiaiens em divisão (proliferando), 

enquanto que no grupo controle mais animais encontravam-se infectados, mas com nível 1 

(muito leve). 
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Com relação aos 15 dias restantes do experimento (T30), houve uma diminuição 

considerável da prevalência e da intensidade média de infecção nos dois grupos. Este fato 

pode indicar que os búzios após certo período de uma infecção conseguem combater e 

eliminar o parasita. No grupo controle, a diminuição pode ter sido devida ao fato de estarem 

em um ambiente sem estresse patológico (água filtrada), sem receber nova carga do parasita 

provida pelo local. No grupo tratado, a carga parasitária injetada foi eliminada posteriormente 

(24h) com a troca de água dos tanques. Este fato foi corroborado pelos resultados das análises 

histológicas, os quais evidenciaram no grupo tratado uma resposta de defesa do hospedeiro, a 

fagocitose de células de P. beihaiensis pelos hemócitos. Esta reação de defesa não foi 

observada nos búzios antes do desafio (T0). Células de Perkinsus sp. também foram 

observadas fagocitadas em tecidos de C. rhizophorae do estuário do Rio Pacoti (SABRY et 

al., 2009). Ostras C. virginica infectadas com P. marinus e ostras C. honkongensis e C. 

ariakensis afetadas por P. beihaiensis defendem-se dos parasitas mediante a fagocitose 

(MACKIN, 1951; MOSS et al., 2008).  

Ensaios experimentais com injeção de culturas de trofozoítos na cavidade palial 

de bivalves tem se mostrado eficientes, mostraram aumento da intensidade de infecção 

quando comparada ao grupo controle, diferentemente do que ocorreu no presente estudo, onde 

não possível verificar claramente esta diferença (CHU; LUNG, 2006; EARNHART et al., 

2004; FORD; CHINTALA; BUSHEK, 2002). 

No presente estudo, a dose do inóculo (125 células) utilizada para infecção foi 

muito baixa se comparada aos outros estudos. Provavelmente por isto, ela não tenha sido letal 

para os animais. Chintala, Bushek e Ford (2002) e Goedken et al. (2005) utilizaram uma dose 

de P. marinus de 106 células/g de tecido, observaram um aumento da intensidade de infecção 

em relação ao grupo controle. Shimokawa, Yoshinaga e Ogawa (2010) mostraram que a dose 

letal de P. olseni em Ruditapes philippinarum foi de 107 células de patógeno/g de tecido 

fresco. Moss, Burreson e Reece (2006) inocularam 105 células de P. olseni / g de tecido 

fresco, onde obtiveram intensidade de infecção moderada e alta. 

Dos 18 búzios do T0 que foram positivos por RFTM, apenas 7 confirmaram a 

infecção por Perkinsus por PCR. Dos 6 búzios do desafio somente 4 foram confirmados por 

PCR. Os resultados negativos possivelmente podem estar relacionados à baixa intensidade de 

infecção ou outros fatores (REECE; DUNGAN; BURRESON, 2008), por exemplo, a 

diferença da quantidade de tecido de brânquia utilizado nas duas técnicas; maior nos ensaios 

de RFTM e bem menor na PCR. Resultados divergentes entre as duas técnicas citadas acima 
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já foram descritos anteriormente (BRANDÃO et al., 2013; SABRY et al., 2009; SABRY et 

al., 2013).  

Como conclusão, este trabalho avaliou pela primeira vez o efeito de uma infecção 

artificial de células do protozoário P. beihaiensis no bivalve A. brasiliana e verificou, 

primeiro, que o búzio já é um hospedeiro natural deste parasita e, segundo, que a infecção 

pode ser induzida, e ainda que de forma rápida o hospedeiro se recupera de forma eficiente da 

infecção ativando mecanismos de defesa. O conhecimento do grau de patogenicidade de P. 

beihaiensis e da capacidade de defesa de A. brasiliana frente ao patógeno são de suma 

importância para ampliar o entendimento da interação parasita-hospedeiro e auxiliar 

futuramente com medidas de controle da propagação do parasita. 
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