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RESUMO 
 
GIOIA-DI CHIACCHIO, R. M. Avaliação sanitária de capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) de vida livre presentes na região da Cantareira - zona norte de 
São Paulo. 2012. 125f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.    

 
 
	  

Animais silvestres constituíram sempre um problema de saúde pública pois podem 

servir de reservatórios para agentes etiológicos de doenças infecciosas com 

potencial zoonótico. As capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), animais comuns no 

Brasil, têm sido  responsáveis tanto pela transmissão da febre maculosa (Rickettsia 

rickettsii) por meio do Amblyomma cajennense como também pela transmissão de 

leptospirose, leishmaniose, raiva, doença de Chagas, além de enterobactérias, 

doenças fúngicas e parasitárias. O objetivo deste estudo foi avaliar a sanidade das 

capivaras. Trinta e uma capivaras, sob contenção físico-química e identificadas com 

microchip, foram submetidas a coletas de amostras de sangue, swab retal, fezes e 

pelos. Observou-se anemia microcítica normocrômica e eosinofilia em todos os 

animais. Os exames bioquímicos revelaram discreta hipoalbuminemia, sugestiva de 

desnutrição. As pesquisas sorológicas foram negativas. Não foi isolada Salmonella 

sp. nas fezes, mas identificou-se Escherichia coli 19(61,3%), com resultado negativo 

para sorotipos patogênicos. A análise coproparasitológica revelou Protozoophaga 

sp. (58%), Strongyloides spp (9,7%), Viannella spp. (22,6%) e ovos e larvas de 

Ancylostomídeos (9,7%). Não foram isolados fungos dermatófitos nos pelos, apenas 

bolores oportunistas. Os animais revelaram-se livres de infecções de caráter 

zoonótico, porém medidas preventivas sanitárias deverão ser adotadas. 
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ABSTRAT 
 

GIOIA-DI CHIACCHIO, R. M. Health assessment of free-ranging capybaras 
(Hydrochoreus hydrochaeris) at Cantareira’s region North of São Paulo. 2012. 
125f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.    
 

 

 

Wild animals are known to play an important role in public health, as they may act as 

reservoirs for potentially zoonotic infectious agents. Capybaras (Hydrochoerus 

hydrochaeris), very common animals in Brazil, have been associated with the 

transmission of spotty fever (Rickettsia rickettsii) by Amblyomma cajannense, 

leptospirosis, leishmaniasis, rabies and Chagas disease, as well as enterobacterial, 

fungal and parasitic diseases. The aim of this study was to determine their health 

status. Thirty-one capybaras were physically and chemically restrained, identified 

with microchips, and blood, rectal swabs, feces and hair samples were collected. 

Microcytic normochromic anemia and eosinophilia were observed in all animals; 

serum chemistry revealed mild hypoalbuminemia, which was considered suggestive 

of malnutrition. Serology for infection diseases was negative. Salmonella sp. was not 

isolated from the feces however, Escherichia coli strains were retrieved from 19 

animals (61,3%), negative for pathogenic serotypes. Coproparasitology revealed 

Protozoophaga sp. (58%), Strongyloides spp (9,7%), Viannella spp (22,6%) and 

Ancylostomid eggs and larvae (9,7%). No dermatophytes fungi were isolated from 

the hair samples, only molds. The animals were free from potentially zoonotic agents 

however, preventive sanitary measures should be implemented.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Hydrochoerus hydrochaeris. Zoonosis. Public health. 
 



 
 
 

	  

LISTA DE FIGURAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 - 
 

Área do Parque Estadual Alberto Löfgren – Responsável 
pela imagem: BASE aerofotogrametria e projeto S.A………. 

 
31 

 
  

Figura 2 - Área do Parque Estadual Alberto Löfgren – Responsável 
pela imagem: BASE aerofotogrametria e projeto S.A………. 

 
31 

 
  

Figura 3 - Montagem do brete para a captura das capivaras 
(Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre pertencentes ao 
Parque Estadual Alberto Löfgren, São Paulo – capital. ……. 

 
 

59 
 

  

Figura 4 - Contenção física realizada com auxílio de zarabatana e 
dardo artesanal anestésico em capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) de vida livre pertencentes do Parque 
Estadual Alberto Löfgren, São Paulo – capital. …………....... 

 
 

 
60 

 
  

Figura 5 - Punção venosa femoral para coleta de material biológico 
em capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre 
pertencentes do Parque Estadual Alberto Löfgren, São 
Paulo – capital. Arquivo 
pessoal.……………………………………….………………….. 

 
 
 
 

63 



 
 
 

	  

LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1 –   Média, mediana e desvio padrão da biometria realizada em 

capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) adultas macho de 
vida livre no PEAL. São Paulo, 2011………….………………. 

 
 

74 
   
Tabela 2 – Média, mediana e desvio padrão da biometria realizada em 

capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) adultas fêmea de 
vida livre no PEAL. São Paulo, 2011………….………………. 

 
 

74 
   
Tabela 3 – Média, mediana e desvio padrão da biometria realizada em 

capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) subadultas macho 
de vida livre no PEAL. São Paulo, 2011……………………… 

 
 

75 
   
Tabela 4 – Média, mediana e desvio padrão da biometria realizada em 

capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) subadultas fêmea  
de vida livre no PEAL. São Paulo, 2011……………………… 

 
 

75 
   
Tabela 5 – Média, mediana e desvio padrão da biometria realizada em 

capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) filhotes fêmea  de 
vida livre no PEAL. São Paulo, 2011………….………………. 

 
 

75 
   
Tabela 6 – Valores médios (± desvio padrão) dos valores referentes ao 

hemograma completo de capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) de vida livre do PEAL. São Paulo, 
2011…………………………………………….......................... 

 
 

 
76 

   
Tabela 7 – Valores médios (± desvio padrão) dos valores referentes à 

contagem diferencial de capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) de vida livre do PEAL. São Paulo, 
2011………………………………………………………............ 

 
 

 
76 

   
Tabela 8 – Valores médios (± desvio padrão) dos valores referentes à 

bioquímica de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de 
vida livre do PEAL. São Paulo, 2011………………………….. 

 
 

78 
   
Tabela 9 – Porcentagem das amostras reativas com titulo igual ou 

superior à 1:16 para toxoplasmose em capivaras 
(Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre do PEAL. São 
Paulo, 2011………………………………………………………. 

 
 

 
83 

   
Tabela 10 – Porcentagem das amostras reativas com titulo igual ou 

superior à 100 para leptospirose em capivaras 
(Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre do PEAL. São 
Paulo, 2011………………………………………………………. 

 
 

 
83 

   
Tabela 11 – Resultados dos exames microbiológicos, obtidos a partir de 

fezes de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida 
livre do Parque Estadual Alberto Löfgren. São Paulo, 
2011………………………………………………………………. 

 
 
 

87 
   



 
 
 

	  

Tabela 12 – Perfil de sensibilidade antimicrobiana do “pool” de bactérias 
isoladas nas culturas de fezes de capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris). São Paulo, 2011……………........................... 

 
 

90 
   
Tabela 13 – Resultados dos exames parasitológicos, obtidos a partir de 

fezes de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris). São 
Paulo, 2011………………………………………………………. 

 
 

92 
   
Tabela 14 – Amostras de carrapatos coletadas em capivaras 

(Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre no PEAL. São 
Paulo, 2011………………………………………………………. 

 
 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	  

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro  1 – Distribuição dos casos confirmados por infecção, óbitos e 
letalidade, Brasil, 2007 a 2010............................................... 

 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ASD Ágar Sabouraud Dextrose  

BHI Infusão de Cérebro e Coração 

CCZ Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo  

CDC Center for Disease Control and Prevention  

CHCM Hemoglobina Corpuscular Média  

cm Centímetros 

CVE Centro de Vigilância Epidemiológica 

ecp Efeito Citopático  

EDTA  Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético 

FITC Fluorescente Isotiocianato de Fluoresceína 

FMB Febre Maculosa Brasileira  

FMVZ Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 
de São Paulo  

kg Quilogramas 

g/dL Gramas por Decilitro  

ha Hectares 

HAI Reação de Hemaglutinação Indireta  

HCM Hemoglobina Corpuscular Média  

IgG Imunoglobulina G 

IgM Imunoglobulina M 

IHQ Imunoistoquímica 

Kg Quilograma 

L Litro 

LABCOM Laboratório de Patologia Comparada de Animais Silvestres 

LABZOO Laboratório de Zoonoses do Centro de Controle de Zoonoses de 
São Paulo 

LPS Lipopolissacarídeo 

m2 Metro quadrado  

MAT Soro Aglutinação Microscópica  

Mg Miligrama  



 
 
 

	  

mg/kg Miligrama por quilograma 

mL Mililitros  

nm Nanômetro  

OMS Organização Mundial de Saúde  

p.  Página  

PCR  Reação em Cadeia da Polimerase 

PEAL Parque Estadual Alberto Löfgren 

pH Potencial hidrogeniônico  

RFFIT Rapid Focus Fluorescence Inhibition Test 

RIFI Reação de Imunofluorescência Indireta  

rpm Rotação por minuto 

SINAN Sistema de Informação sobre Agravos Notificáveis 

SST Solução Salina Tamponada    

SUCEN Superintendência de Controles de Endemias 

UFC Unidades formadoras de colônia  

USP Universidade de São Paulo 

VCM Volume Corpuscular Médio  

XLD Ágar Lisina Xilose Desoxicolato  

µL Microlitro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	  

LISTA DE SÍMBOLOS 
 
 
% 

Porcentagem  

+ Mais 

< Menor 

> Maior 

= Igual 

ºC graus Celsius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	  

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO………………………………………………………... 28 

1.1 SITUAÇÃO ATUAL DO PARQUE ALBERTO LÖFGREN (PEAL) 30 

2 OBJETIVOS…………………………………………………………... 34 

2.1 OBJETIVO GERAL…………………………………………………… 35 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………… 35 

3 REVISÃO DE LITERATURA ………………………………………. 36 

3.1 BIOLOGIA DAS CAPIVARAS (Hydrochoerus hydrochaeris) …… 37 

3.2 HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA…………………………………... 39 

3.2.1 Eritrócitos………………………………………………………….…. 40 

3.2.2 Leucócitos………………………………………………………….… 40 

3.2.3 Hemoparasitas………………………………………………………. 41 

3.2.4 Bioquímica sérica…………………………………………………… 42 

3.3 ECOLOGIA DAS ZOONOSES, DOENÇAS INFECCIOSAS E 
PARASITÁRIAS………………………………………………………. 

 
42 

3.3.1 Febre Maculosa……………………………………………………... 44 

3.3.2 Raiva…………………………………………………………..………. 47 

3.3.3 Toxoplasmose……………………………………………………..... 48 

3.3.4 Leishmaniose………………………………………………………... 49 

3.3.5 Doença de Chagas………………………………………………...... 51 

3.3.6 Leptospirose…………………………………………………………. 51 

3.3.7 Enterobactérias……………………………………………………… 52 

3.3.8 Fungos patogênicos………………………………………………... 54 

3.3.9 Parasitológico……………………………………………………….. 54 



 
 
 

	  

3.3.10 Ectoparasitas………………………………………………………… 55 

4 MATERIAL E MÉTODOS………………………………………….... 57 

4.1 ANIMAIS...................……………………………………….………... 58 

4.1.1 Período de habituação das capivaras…………………………… 58 

4.1.2 Manutenção dos animais………………………………………….. 58 

4.1.3 Contenção físico-química das capivaras………………………. 60 

4.1.4 Biometria e avaliação dos parâmetros fisiológicos………….. 61 

4.1.5 Coleta e processamento de material biológico….................... 61 

4.1.5.1 Hemograma…………………………………………………………... 61 

4.1.5.2 Bioquímica sérica sanguínea……………………………………….. 63 

4.1.5.3 Avaliação Sorológica……………………………………………….... 64 

4.1.5.3.1 Febre Maculosa…………………………………….......................... 64 

4.1.5.3.2 Raiva………………………………………………............................ 65 

4.1.5.3.3 Toxoplasmose……………………………………............................ 65 

4.1.5.3.4 Leishmaniose e doença de Chagas……………........................... 66 

4.1.5.3.5 Leptospirose………………………………………........................... 67 

4.1.5.4 Pesquisa de Salmonella sp.…………............................................ 67 

4.1.5.5 Pesquisa de outras Enterobactérias……….................................. 68 

4.1.5.6 Teste de suscetibilidade a antimicrobianos …………………........ 69 

4.1.5.7 Pesquisa de fungos patogênicos…………………………………… 70 

4.1.5.7.1 Swab retal…………………………………………………………..... 70 

4.1.5.7.2 Pelos……………………………………………………….................. 70 

4.1.5.8 Exame coproparasitológico para pesquisa de protozoários e 
helmintos ……………………………………………………………... 

 
71 

4.1.5.9 Pesquisa de ectoparasitas………………………………………….. 71 



 
 
 

	  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO……………………………………. 72 

5.1 BIOMETRIA…………………………………………………………... 73 

5.2 HEMOGRAMA………………………………………………………... 76 

5.3 BIOQUÍMICA SÉRICA SANGUÍNEA…………………………….... 77 

5.4 
AVALIAÇÃO SOROLÓGICA PARA FEBRE MACULOSA, 
RAIVA, TOXOPLASMOSE, LEISHMANIOSE, DOENÇA DE 
CHAGAS E LEPTOSPIROSE……………………………............... 

 
 

79 

5.5 PESQUISA DE SALMONELLA SP E OUTRAS 
ENTEROBACTÉRIAS…………..................................................... 

 
86 

5.6 TESTE DE SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS …......... 89 

5.7 PESQUISA DE FUNGOS PATOGÊNICOS……………………….. 90 

5.7.1 Avaliação micológica de pelos e cultura de suab retal para 
pesquisa fúngica......................................................................... 

 
90 

5.8 EXAMES PARASITOLÓGICOS……………………………………. 91 

5.9 PESQUISA DE ECTOPARASITAS.............................................. 93 

6 CONCLUSÕES............................................................................. 95 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS………………………………………… 97 

 REFERÊNCIAS………………………………................................. 100 

 APÊNDICES................................................................................. 113 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“(...) Que os que vão pelos caminhos 
muitas curvas, muitas rampas, 

duros espaços estreitos, 
   noite escura, noite longa – 
possam voltar para os lares 

para acabar o cansaço 
para vencer o perigo 

para dormir sono calmo...”  
Gioia Jr.   
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 Animais silvestres constituíram sempre um problema de saúde pública, uma 

vez que podem servir de reservatório para inúmeros agentes etiológicos de doenças 

infecciosas com potencial zoonótico. A noção de que os animais silvestres são 

naturalmente saudáveis é comum, entretanto, incorreta. Dentre os vertebrados, os 

mamíferos constituem os hospedeiros e reservatórios de maior importância sanitária 

para o homem e outros animais (ÁVILA-LEMOS, 2005). 

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris – Linnaeus, 1766), pertencente à 

família Caviidae, é um animal rústico e o maior roedor vivente do mundo (PAULA et 

al., 2002) e é encontrado na América Sul até o leste dos Andes (PINTO et al., 2006). 

No Brasil, com exceção da região Nordeste, essa espécie está largamente 

distribuída, com destaque para a região do pantanal mato-grossense (COSTA et al., 

2002).  

As maiores causas de morte nas populações de vida livre não são as 

enfermidades, mas sim a predação e a desnutrição (GONZÁLES JIMÉNEZ, 1995). O 

período crítico é a estação seca, quando há escassez de alimento e abrigo, e a 

mortalidade eleva-se pois os animais tornam-se mais vulneráveis (OJASTI, 1973). 

Está relacionada com a transmissão da febre maculosa causada por bactéria 

(Rickettsia rickettsii), por meio do carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) 

(SINKOC et al., 1997; PEREIRA; ESTON, 2007; BRASIL, 2008). Outras doenças 

com potencial zoonótico também são transmitidas pela capivara, tais como: 

leptospirose (SILVA et al., 2009); leishmaniose; tuberculose bovina; raiva; doença de 

Chagas; enterobactérias; doenças fúngicas; doenças parasitárias (SALAS; 

HERRERA, 2004; ALBUQUERQUE et al., 2008) e doenças virais (NOGUEIRA; 

CRUZ, 2007). 

 Tabor (2002) defende que, mais do que interdisciplinar, a Medicina da 

Conservação deve ser considerada transdisciplinar, pois necessita da integração e 

da transposição de conhecimentos de diferentes disciplinas e requer a atuação 

conjunta de profissionais de diversas áreas, abordando os complexos aspectos da 

interseção entre saúde e ambiente (MANGINI; SILVA, 2006). 
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 Considerando que as capivaras estão cada vez mais próximas do homem, a 

determinação da incidência e a distribuição de patógenos infecciosos nas 

populações selvagens cativas e de vida livre é tarefa urgente e prioritária. No Brasil, 

em virtude da surpreendente biodiversidade e do estado delicado em que muitas 

espécies animais se encontram, é importante implementar pesquisas que 

investiguem a ocorrência natural desses patógenos e suas enfermidades (CATAO-

DIAS, 2003).  

 

 

1.1  SITUAÇÃO ATUAL DO PARQUE ALBERTO LÖFGREN (PEAL) 
 

 

 O Parque Estadual Alberto Löfgren – PEAL (Decreto Estadual 335/1896), 

conhecido popularmente como Horto Florestal, é uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral administrada pelo Instituto Florestal de São Paulo e representa 

uma das principais áreas verdes e de lazer destinada à população paulistana. 

 Situado na zona norte da cidade de São Paulo, ocupa uma área de 187 ha 

contíguos ao PEAL. Com paisagem diversificada, possui espécies vegetais nativas 

(pau-brasil, pau-ferro, carvalho-nacional e jatobá) e exóticas (eucalipto, pinheiro-do-

brejo e criptoméria), lagos, passeios e prédios antigos (MAZZEI et al., 2009) (Figuras 

1 e 2). Oferece, também, aos visitantes a oportunidade de terem contato direto com 

a natureza (PEREIRA; ESTON, 2007), pois podem ser observadas, com frequência, 

várias espécies animais como macaco-prego (Cebus sp.), tucano (Ramphastos sp.), 

gambá (Didelphis marsupialis), socó (Tigrisoma sp.), garça (Egretta thula), tico-tico 

(Zonotrichia capensis) e capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). 
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 Figura 1 – Área do Parque Estadual Alberto Löfgren  
Fonte: Responsável pela imagem – BASE aerofotogrametria e projeto S.A  
 

 
 
 

Figura 2 – Área do Parque Estadual Alberto Löfgren  
Fonte: Responsável pela imagem – BASE aerofotogrametria e projeto S.A 
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Todos estes atrativos aliados à proximidade de diversos bairros (por exemplo: 

Vila Rosa, Pedra Branca, Jardim Peri, Jardim Antártica, Vila Amália, Mandaqui, 

Tremembé, Vila Albertina, Vila Mazzei, Vila Aurora, Tucuruvi, Jaçanã, entre outros) e 

a entrada franca motivam a visitação pública ao PEAL, que conta com cerca de 720 

mil visitantes por ano. Além deste elevado número de visitantes, existem ainda 

funcionários do Instituto Florestal que residem na área do parque (PEREIRA; 

ESTON, 2007). 

 Em 1991, constatou-se a presença de um casal de capivaras no PEAL, 

provavelmente vindo da Serra da Cantareira. Em 1997, a população desses animais 

aumentou para 44, e, em um levantamento realizado em 2006, passou para 63. 

Atualmente, as capivaras estão buscando áreas mais distantes para se alimentar; 

há, também, relatos de serem encontradas nas casas no entorno e de terem 

degradado árvores e plantas do parque. 

 A proximidade com os animais aliada ao comportamento dócil dos mesmos e 

a falta de conhecimento dos visitantes, aumenta o risco de infestação por 

carrapatos, transmissão de doenças e acidentes com o público.  

 A alta capacidade reprodutiva, os hábitos alimentares generalistas, a baixa 

exigência em relação ao habitat e a ausência de predadores naturais podem ter 

contribuído para o desequilíbrio populacional das capivaras no parque e no Estado 

de São Paulo (PINTO, 2003; PEREIRA; ESTON, 2007). O monitoramento da 

capivara em áreas antropizadas é de extrema importância para a elaboração de 

estratégias corretas de manejo das populações, visando à redução dos impactos 

causados por essa espécie (ARAÚJO et al., 2007). A superpopulação já é 

considerada um problema mundial, e gera sérios transtornos onde não é enfrentada 

de maneira efetiva. Cresce em muitos países a recomendação de que a eutanásia 

seja substituída pelo controle reprodutivo combinado com medidas estruturadas 

(BORTOLOTI; D’AGOSTINO, 2007). Não existem, no Brasil, experiência e cultura de 

manejo de controle de espécies-problema. É importante e urgente que tais 

experiências sejam desenvolvidas (MOREIRA; PIOVEZAN, 2005). 

 Atuar em Medicina da Conservação é trabalhar para manter a diversidade 

biológica e, consequentemente, a qualidade de vida para pessoas, espécies 
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domésticas e selvagens, sobretudo com intenção de manter em um ambiente 

saudável a plena saúde ecológica (MANGINI; SILVA, 2006). 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1   OBJETIVO GERAL  

 
 
 Avaliar a sanidade das capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre 

presentes no Parque Estadual Alberto Löfgren (PEAL).  

 
 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

− Realizar a contenção física e química para captura de capivaras 

(Hydrochoerus hydrochaeris). 

− Realizar a biometria: peso e medidas. 

− Realizar hemograma e análise bioquímica sérica sanguínea. 

− Determinar a soroprevalência para a bactéria R. rickettsii; vírus da família 

Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus; protozoários como Toxoplasma gondii, 

Leishmania sp. e Trypanosoma sp. e bactéria do tipo Leptospira. 

− Determinar a circulação de agentes etiológicos parasitários, bacterianos e 

fúngicos, por meio de exame coproparasitológico, microbiológico e 

micológico, respectivamente. 

− Realizar a necropsia de animais que eventualmente vierem a óbito durante o 

período experimental. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  
 
 
3.1  BIOLOGIA DAS CAPIVARAS (Hydrochoerus hydrochaeris) 

 

 

As capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris – Linnaeus, 1766), pertencentes à 

família Caviidae, são os maiores roedores viventes do mundo (PAULA et al., 2002) e 

estão distribuídas da América Sul até o leste dos Andes (PINTO et al., 2006). No 

Brasil, com exceção da região Nordeste, essa espécie está largamente distribuída, 

principalmente na região do pantanal mato-grossense (COSTA et al., 2002). Apesar 

de ser uma espécie comumente observada em toda sua distribuição geográfica, são 

escassas as informações a respeito da estrutura social desses indivíduos em 

ambientes modificados pelo homem. Podem ter seus padrões de distribuição e 

abundância alterados, o que distorce sua estrutura e dinâmica populacional e pode 

acarretar desequilíbrio no meio ambiente (ARAUJO et al., 2007). 

Encontradas nos mais variados tipos de ambientes (FERRAZ; VERDADE, 

2001), desde matas ciliares até áreas abertas ou campo geralmente alagáveis em 

períodos chuvosos, as capivaras necessitam de um capão de mata em terra seca e 

um corpo de água (ALHO,1989; MOREIRA; MACDONALD, 1997). Cada porção do 

habitat é utilizada para uma atividade específica: os campos para forrageio; as áreas 

de mata para repouso, abrigo e parição dos filhotes; os corpos de água para 

atividades reprodutivas, repouso e fuga de predadores (FERRAZ; VERDADE, 2001). 

São animais de hábito diurno, com pico de atividade concentrado no período 

vespertino e crepuscular (HERRERA; MACDONALD, 1989; FERRAZ; VERDADE, 

2001). Em áreas urbanizadas, onde sofre forte pressão de caça, podem se tornar 

ativos somente à noite (OJASTI, 1973; FERRAZ; VERDADE, 2001).  

No indivíduo adulto, a massa corporal varia entre 35 a 65 kg (ARAUJO et al., 

2007). O macho adulto delimita o seu território por meio de secreção sebácea 

produzida em uma glândula de forma elipsoide localizada na superfície dorsal do 

focinho, que inicia seu desenvolvimento na puberdade e é uma estrutura andrógeno-

dependente (HERRERA, 1992). A correlação entre o volume desta glândula e a 
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produção espermática diária pelo testículo mostra que a mesma pode ser utilizada 

como referência segura na determinação da posição hierárquica de machos 

dominantes. Apesar de a fêmea também possuir essa mesma estrutura glandular, 

seu desenvolvimento é muito pequeno (COSTA et al., 2002). 

As capivaras possuem estrutura social e hierárquica. Os grupos se organizam 

pela presença do macho dominante com várias fêmeas, subadultos e filhotes 

(COSTA et al., 2002; ARAUJO et al., 2007; PEREIRA; ESTON, 2007). Uma parcela 

menor da população é constituída por indivíduos adultos periféricos, machos 

excluídos dos grupos ou animais velhos e doentes (COSTA et al., 2002). A agressão 

entre machos está correlacionada com o número de machos presentes e, 

geralmente, inicia-se pelo macho dominante contra machos submissos, mantendo-

os afastados das fêmeas (FERRAZ; VERDADE, 2001). Os grupos sociais são de 

tamanho e composições variáveis, dependendo do tipo de ambiente. Em áreas 

pouco alteradas, os grupos variam de três a 14 indivíduos. Em áreas antropizadas, 

os grupos podem conter mais de 40 indivíduos adultos (FERRAZ; VERDADE, 2001). 

O sistema de acasalamento é do tipo polígino (um macho para várias fêmeas) 

e promíscuo. A gestação é de aproximadamente 150 dias com taxa de fertilidade em 

torno de cinco filhotes/fêmea/ano (MOREIRA; MACDONALD, 1997; FERRAZ; 

VERDADE, 2001; BARBOSA et al., 2007). A reprodução ocorre ao longo do ano 

(ALHO, 1989; FERRAZ; VERDADE, 2001) e o pico reprodutivo coincide com início 

da estação chuvosa (dezembro e janeiro) na Ilha de Marajó (MOREIRA; 

MACDONALD, 1995), mas, no Pantanal, ocorre no final dessa estação (OJASTI, 

1973).  

 As capivaras são herbívoros primários e alimentam-se principalmente de 

gramíneas e plantas aquáticas; contudo, adaptam-se facilmente a outros alimentos, 

como, por exemplo, milho, cana-de-açúcar e abóbora (FERRAZ; VERDADE, 2001). 

Com o desequilíbrio ecológico e as mudanças no seu habitat natural, elas 

ocasionalmente invadem lavouras e a periferia de áreas urbanas (SILVA et al., 

2009). 

Sob o ponto de vista da Saúde Publica, as capivaras estão relacionadas com 

a transmissão da febre maculosa, causada por Rickettsia rickettsii, por meio do 

carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) (SINKOC et al., 1997; PEREIRA; 
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ESTON, 2007; BRASIL, 2008). Além da febre maculosa, outras doenças com 

potencial zoonótico acometem as capivaras, tais como: leptospirose (SILVA et al., 

2009); leishmaniose; raiva; doença de Chagas; enterobactérias; doenças fúngicas; 

doenças parasitárias (SALAS; HERRERA, 2004; ALBUQUERQUE et al., 2008) e 

doenças virais (NOGUEIRA; CRUZ, 2007). 

 
 
3.2  HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA 

   

 

  A hematologia dos animais silvestres ainda é um campo de trabalho científico 

pouco explorado e serão necessários vários outros estudos para que se possa 

chegar a um nível de compreensão de suas particularidades (MADELA et al., 2006).	  	  

	   	   A determinação dos valores hematológicos normais das capivaras é 

necessária para a interpretação de diversos quadros clínicos. A análise sanguínea 

permite o diagnóstico das doenças e oferece dados sobre o grau de reação do 

organismo frente à presença de microrganismos invasores, deficiências nutricionais, 

presença ou ausência de anemia, sinais de inflamação, entre outros (GUERCI, 

19851 apud MUNHOZ; MONTOYA, 2001)i. 

  Segundo Fowler e Cubas (2001), as capivaras não possuem as veias 

superficiais acessíveis; por isso, pode ser difícil aplicar injeções intravasculares ou 

fazer coleta de sangue. Para a coleta, são recomendadas as veias femoral, cefálica, 

safena ou jugular. Para um hemograma completo, o sangue deve ser coletado em 

tubos contendo anticoagulante EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) ou heparina. 

Já para uma análise bioquímica do soro, deve ser coletado em um tubo sem 

anticoagulante (CAMPBELL; ELLIS, 2007). O sangue deve ser analisado o mais 

rapidamente possível, dentro de no máximo 30 minutos. Os tubos de sangue, tanto 

para o hemograma completo quanto para a análise bioquímica, devem ser 

armazenados em refrigeração (TRALL et al., 2007). 

 
ii 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  GUERCI, A. Métodos de análisis clínicos y su interpretación. Buenos Aires: El Ateneo, 1985. 513 p. 	  
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3.2.1  Eritrócitos 
 
 
  Há pouca informação sobre os parâmetros normais e/ou anormais 

eritrocitários e morfológicos em capivaras; sabe-se, apenas, que os eritrócitos são 

maiores em relação às espécies domésticas. 

 Segundo Corredor-Matus e Rodriguez-Pulido (2010), os eritrócitos de capivaras 

possuem forma circular com citoplasma basofílico e diâmetro que varia de 8,5 a 9,0 

mm. No entanto, dadas as semelhanças com outros roedores, é possível que 

capivaras tenham parâmetros eritrocitários semelhantes. Eritrócitos de outros 

roedores, tais como cobaias (Cavia porcellus) e chinchilas (Chinchilla laniger), têm 

meias-vidas mais curtas (45-68 dias) se comparados com os de cães e gatos 

(HARVEY, 2001; CAMPBELL; ELLIS, 2007).  

 

 

3.2.2 Leucócitos 
 
 
  Da mesma forma que ocorre com os eritrócitos, há poucas publicações sobre 

a morfologia de leucócitos normal e/ou anormalidades em capivaras. No entanto, 

algumas diferenças morfológicas entre os leucócitos de capivaras e de espécies 

domésticas são conhecidas. Em capivaras, o equivalente para neutrófilos são os 

heterófilos, designados como tal devido à presença de grânulos que coram com 

corante “Romanowsky” eosinofílico (CAMPBELL; ELLIS, 2007). 

  As capivaras possuem leucócitos exclusivos, conhecidos como célula Kurloff 

(JARA et al., 2005). São células mononucleares grandes, com propriedades de 

linfócitos e monócitos, e têm sido identificadas em cobaias como tendo atividade 

“Natural Killer” imune e propriedades anticancerígenas. A quantidade de células 

Kurloff parece aumentar em cobaias prenhes e em indivíduos jovens do sexo 

masculino (CAMPBELL; ELLIS, 2007). A função exata dessas células em capivaras 

não tem sido muito estudada; no entanto, presume-se que funcionem de maneira 

semelhante às que estão nas cobaias (JARA et al., 2005). 
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  A maioria dos mamíferos responde de maneira similar à doença no que diz 

respeito às alterações no leucograma. Na inflamação, a concentração de heterófilos 

aumenta, especialmente se há presença de bactérias ou outros microrganismos. Um 

desvio para a esquerda ocorre quando há um aumento do número de heterófilos 

imaturos no sangue. A heterofilia com desvio à esquerda indica inflamação 

acentuada, enquanto heteropenia com desvio à esquerda indica o consumo de 

heterófilos, e, geralmente, é vista em infecções graves (CAMPBELL; ELLIS, 2007). 

Linfocitose indica, geralmente, uma estimulação antigênica ou uma leucemia 

linfocítica. Eosinofilia é uma resposta não específica e geralmente associada à 

infestação parasitária, hipersensibilidade/reações alérgicas, infecções fúngicas ou 

tumores como o mastocitoma ou linfoma, que são quimiotáticos para eosinófilos 

(CAMPBELL; ELLIS, 2007). 

 

 

3.2.3 Hemoparasitas 
 

 

  Foram identificados parasitas em sangue periférico de capivaras. Morales et 

al. (1976) e Muñoz; Chávez (2001) relataram a presença de Trypanosoma evansi 

em esfregaços de sangue periférico. Esses hemoparasitas são conhecidos por 

possuírem flagelo longo, membrana ondulante e cinetoplasto subterminal. Verificou-

se, segundo autores, que capivaras podem atuar como reservatórios de infecção 

sem demonstrar sinais clínicos; contudo, o parasita pode causar doença clínica em 

outros animais e indivíduos. Plasmodium spp., o agente causador da malária, 

também tem sido detectado em esfregaços de sangue periférico de capivaras 

(SANTOS et al., 2009), porém nenhum relato sobre a doença clínica nesses 

indivíduos foi descrito. 
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3.2.4 Bioquímica sérica 
   

 

  Existem poucas informações sobre avaliação bioquímica em capivaras. O 

Sistema de Informação Internacional de Espécies (ISIS) fornece uma lista de valores 

de referência apresentados a partir de várias instituições (ISIS, 2002).  

  O sangue coletado com anticoagulante deve ser mantido em repouso durante 

15 a 30 minutos e, em seguida, centrifugado para separar os componentes celulares 

e o soro. O soro obtido deve ser analisado rapidamente; caso contrário, deverá ser 

refrigerado por 24 a 48 horas (THRALL et al., 2007). 

  Enzimas de soro ou plasma são frequentemente utilizadas para detectar 

doenças hepáticas em roedores, incluindo fosfatase alcalina (AP), gama-glutamil 

transferase (GGT), aspartato aminotransferase (AST), alanina-desidrogenase, 

lactato aminotransferase (LD) e desidrogenase de sorbitol (SD). Para a avaliação, 

pode-se também medir a concentração de bilirrubina total, os ácidos biliares e a 

amônia. Elevações em qualquer um destes componentes sanguíneos podem ser 

atribuídas ao aumento da produção, à liberação ou à diminuição da depuração. 

Causas gerais de aumento da concentração sérica de bilirrubina incluem doença 

hepatobiliar primária, obstrução biliar extra-hepática ou hemólise (TRALL et al., 

2007). 

 

 

3.3  ECOLOGIA DAS ZOONOSES, DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

 
 
 Do ponto de vista ecológico, o domínio da Terra pelo homem constituiu um 

problema para as demais espécies. Nos últimos cem anos, adquiriu-se o poder de 

alterar, decisivamente, a constituição e o equilíbrio dos ecossistemas, além dos 

padrões de distribuição biogeográfica de macro e microrganismos. Erosão, poluição 

e extinção de espécies de plantas e animais constituem fenômenos naturais. 

Entretanto, sua desorganização e aceleração, como subproduto das atividades 
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humanas, e, em especial, do ritmo urgente do progresso tecnológico, comprometem 

a estabilidade do sistema ecológico de maneira irreversível (AVILA-PIRES, 1989). 

 Apesar de os parasitas do homem serem reconhecidos desde o século XVII, 

a medicina mantinha independência em relação às doenças dos outros animais e 

das plantas. A similaridade de certas estruturas e funções em plantas e animais só 

seria reconhecida no início do século XIX (AVILA-LEMOS, 2005). Já no fim do 

século XIX, as investigações de Laveran, na França; de Manson e Ross, na 

Inglaterra; de Bassi, na Itália; de Finlay, em Cuba; de Reed, no Panamá; e Lutz, no 

Brasil, conduziram à descoberta do papel dos vetores e abriram caminho para o 

estudo da ecologia das cadeias de transmissão de zoonoses (AVILA-LEMOS, 2005). 

 Conhecemos, hoje, mais de uma centena e meia de infecções humanas que 

transitam entre nossa espécie e a de outros animais vertebrados. Em 1959, um 

Comitê Conjunto de Especialistas em Zoonoses, da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), propôs a definição atual de doenças que são naturalmente transmitidas entre 

o homem e outros vertebrados (AVILA-LEMOS, 2005). 

 A emergência e reemergência de zoonoses obrigam-nos a reavaliar conceitos 

e expectativas, agora à luz de teorias da ecologia médica (AVILA-LEMOS, 2005). A 

importância do esclarecimento da população sobre as doenças infecciosas, 

principalmente em países em desenvolvimento, é enorme e necessária, pois a 

divulgação escassa e insuficiente de programas educacionais permanentes 

contribuiu para a elevação do número de casos graves que vêm ocorrendo nos 

últimos anos (MENDES; LEITE, 2005). 

 No controle das doenças transmissíveis, a educação sanitária deve incluir a 

avaliação dos conhecimentos que a população tem sobre as doenças, o estudo dos 

hábitos, das atitudes, da disseminação e do número de ocorrências (DOMINGUES; 

LANGONI, 2001). 

 O caminho para uma população saudável passa pela educação e esta só se 

aprende na prática diária (MUCHAGATA, 2004). Quanto às ações educativas, a 

ampla divulgação à população se faz necessária para que medidas de prevenção 

sejam instituídas, contando com o envolvimento dos setores institucionais 

pertencentes ou não às Secretarias Municipais de Saúde, da sociedade civil e dos 

meios de comunicação (VIEIRA et al., 2002). O médico veterinário possui papel 
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importante no esclarecimento da questão das zoonoses para a população e assume 

a função de educador e formador de opinião (LANGONI et al., 2005). Já para o 

ecólogo, a doença constitui um indicador de desequilíbrio ecológico que afeta o 

desempenho ou a sobrevivência de organismos em seu ambiente. Esse equilíbrio é 

dinâmico, não estático ou permanente. No caso das zoonoses, os ciclos deixam de 

considerar fatores socioeconômicos, culturais e comportamentais das populações 

humanas envolvidas. Assim, o estudo da biodiversidade zoológica, botânica e 

microbiana é indispensável para o controle das zoonoses (AVILA-LEMOS, 2005). 

  
 
3.3.1  Febre maculosa 
 
 
  Recentes estudos mostram que as capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), 

embora não desempenhem o papel de reservatórios da Rickettsia rickettsii na 

natureza, atuam como um amplificador da bactéria, além de serem hospedeiras 

primárias para os carrapatos. Durante o período de infecção, as capivaras são 

importantes fontes de riquétsias para os carrapatos; no entanto, esse período dura 

poucos dias, o que faz com que elas não sejam um reservatório permanente, 

embora sejam fundamentais na perpetuação da R. rickettsii na população de 

carrapatos (SOUZA et al., 2009). 

Os carrapatos são artrópodes que apresentam um hábito de vida parasitário e 

se alimentam, obrigatoriamente, do sangue e/ou da linfa de animais vertebrados. 

Além do desconforto e das lesões ocasionadas por sua picada, o hospedeiro pode 

ser acometido por paralisia e, no caso de grandes infestações, por anemia. 

Ademais, os carrapatos são vetores de uma ampla diversidade de patógenos, como, 

por exemplo, vírus, bactérias e protozoários, os quais, por sua vez, podem ocasionar 

doenças severas tanto ao homem quanto a outros animais (SONENSHINE, 1991).  

 Dentre as doenças transmitidas por carrapatos no Brasil, a febre maculosa é 

a de maior importância. Ela acomete os seres humanos e é potencialmente letal 

inclusive para indivíduos que se apresentavam em perfeitas condições de saúde 

antes da infecção (DANTAS-TORRES, 2007). A maior incidência dessa febre ocorre 
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na região Sudeste e as taxas de letalidade variam entre 30 e 40%, de acordo com os 

dados do Brasil (2002). Somente no estado de São Paulo foram confirmados 274 

casos entre 1985 e 2007, e 98 (36%) deles foram casos fatais (BRASIL, 2002). 

Nesse período, a doença foi notificada em 49 municípios paulistas, dos quais a 

maioria localiza-se nas regiões de Campinas e metropolitana de São Paulo, 

justamente as áreas mais populosas do estado. A febre maculosa é considerada 

uma doença de notificação compulsória na região de Campinas desde 1996 e, no 

Brasil, desde 2002 (SILVA; GALVÃO, 2004). 

Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde (2011), de 2007 a 2010, a 

distribuição dos casos confirmados de infecção, óbitos e letalidade perfazem 425 

casos com 103 óbitos e 24,2% de letalidade conforme demonstra o quadro 1. 

 

 
Quadro 1 – Distribuição dos casos confirmados por infecção, óbitos e letalidade, Brasil, 2007 a 
2010*.  

 
Fonte: Sinan Net – *Dados sujeitos à alteração. 

 

 

Como as manifestações clínicas da febre maculosa são muito semelhantes às 

de outras doenças, o diagnóstico clínico é difícil e, consequentemente, o diagnóstico 

laboratorial não é realizado (ANGERAMI et al., 2006). Entretanto, segundo a 

Secretaria de Vigilância em Saúde (2011), as amostras e técnicas laboratoriais 

indicadas são: sangue/coágulo sanguíneo para isolamento e Reação em Cadeia da 
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Distribuição dos casos confirmados por UF de Infecção, óbitos e 
letalidade,  Brasil, 2007 a 2010*.

Fonte: Sinan Net
* dados sujeitos a alteração



 
 

Avaliação sanitária de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre  
presentes na região da Cantareira – zona norte de São Paulo 

	  

46 

Polimerase (PCR); soro – Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI); Tecidos-

Imunoistoquímica (IHQ) e carrapatos-taxonomia; IFI e isolamento. 

 Devido aos efeitos danosos que a R. rickettsii apresenta para o seu vetor, é 

fundamental a participação de alguns animais vertebrados silvestres tanto como 

hospedeiros amplificadores da bactéria, para proporcionarem a transmissão 

horizontal do agente na população de carrapatos, quanto para a elevação da 

densidade populacional dos carrapatos. Nestes ácaros, a bactéria se mantém em 

níveis altos no tecido vascular por alguns dias ou semanas após a infecção, o que 

garante que mais carrapatos sejam infectados (BURGDORFER, 1988). 

No Brasil, as capivaras têm sido relacionadas a muitas das áreas de 

transmissão de febre maculosa. Recentemente, no estado de São Paulo, foi 

comprovado o papel deste vertebrado como amplificador da R. rickettsii e como 

competente fonte de infecção para o A. cajennense (SOUZA et al., 2009). Em zonas 

endêmicas, a febre maculosa pode apresentar distribuição irregular ao longo do 

tempo, havendo períodos com relatos consecutivos de casos da doença em 

humanos alternados por períodos com ausência de casos. É provável que esse 

padrão irregular de distribuição da doença seja decorrente de flutuações na 

prevalência de carrapatos infectados durante diversas gerações (MCDADE; 

NEWHOUSE, 1986; BURGDORFER, 1988; GUEDES et al., 2005; SANGIONI et al., 

2005). Assim, a queda da prevalência da bactéria pode estar relacionada a um 

aumento da virulência da bactéria para o vetor (BURGDORFER, 1988; NIEBYLSKI 

et al.,1999), conforme mencionado anteriormente, muito embora os mecanismos 

para tal fenômeno sejam ainda desconhecidos. De fato, Niebylski et al. (1999) 

sugeriram que flutuações da virulência da R. rickettsii para o carrapato devem 

influenciar o desaparecimento e a reemergência da febre maculosa, mesmo em 

áreas onde os vetores e os hospedeiros amplificadores apropriados permanecem 

constantemente estabelecidos. Dessa maneira, o conhecimento dos mecanismos de 

interação da R. rickettsii com os carrapatos pode fornecer subsídios para um melhor 

entendimento da dinâmica da infecção por esta bactéria nas populações de 

carrapatos. 
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3.3.2  Raiva 
 

 

  A raiva é uma antropozoonose comum ao homem e aos animais, 

principalmente aos mamíferos, provocada pelo vírus rábico de genoma RNA da 

ordem Mononegavirales, família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus, presente na 

saliva dos animais infectados e ocasiona encefalite viral aguda (NAPOLI; SARTOR; 

MARTINS, 2009). É considerada uma das principais zoonoses de etiologia viral do 

mundo. Em muitos países, casos de raiva em animais silvestres têm se elevado, o 

que a tornou uma ameaça tanto para os animais domésticos quanto para os 

silvestres (WHO, 2006). 

No Brasil e em alguns países da América Latina, a transmissão da raiva por 

animais domésticos tem diminuído, mas, por outro lado, a transmissão da doença 

por animais silvestres tem aumentado. No Brasil, durante os últimos anos a raiva 

tem sido diagnosticada em capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris); em morcegos 

hematófagos (Desmodus rotundus) ou não; em primatas não humanos (primatas do 

Novo Mundo ou Platyrrhini); em cachorros-do-mato (Cerdocyon thous); em quatis 

(Nasua sp.); em guaxinins (Procyon lotor); em cervos (família Cervidae); em gambás 

(Didelphis sp.) e em outras espécies silvestres (IAMAMOTO, 2005; INSTITUTO 

PASTEUR, 2012). 

  Foram identificados seis perfis antigênicos preestabelecidos no Brasil: 

Variante 2 – Cão, isolado também de humanos e animais silvestres; Variante 3 – 

Desmodus rotundus, também isolado de outras espécies de morcegos, de animais 

de companhia e humanos; Variante 4 – Tadarida brasiliensis, isolada de outras 

espécies não hematófagas e animais de companhia; Variante 5 – Também 

relacionada a isolamento de morcegos hematófagos em outros países; e Variante 6 

– Lasiurus cinereus, isolado de morcegos insetívoros. Além destas variantes, outros 

seis perfis antigênicos não compatíveis com os preestabelecidos no painel puderam 

ser observados e associados a morcegos insetívoros acometendo outros animais, 

além de um perfil relacionado a humanos e pequenos primatas saguis (Callithrix 

jacchus) no nordeste do Brasil (NAPOLI; SARTOR; MARTINS, 2009). 

 



 
 

Avaliação sanitária de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre  
presentes na região da Cantareira – zona norte de São Paulo 

	  

48 

3.3.3  Toxoplasmose 
 

 

 Toxoplasma gondii é um parasita unicelular responsável por retardo mental e 

perda de visão em crianças, e por aborto em gado. Os gatos são o principal 

reservatório de T. gondii, pois são os únicos hospedeiros que podem excretar o 

estágio resistente (oocistos) do parasita nas fezes. Os humanos são infectados pela 

ingestão de carne mal cozida de animais infectados e de água e alimentos 

contaminados com oocistos (YAI et al., 2008). 

 A toxoplasmose é uma das doenças mais difundidas e prevalentes no mundo, 

inclusive na fauna selvagem, em vida livre e em cativeiro. Pode acometer 

praticamente todos os animais endotérmicos, inclusive os seres humanos 

(PIMENTEL et al., 2009). Uma porcentagem variável de animais sadios e o homem 

apresentam anticorpos anti-T. gondii; contudo, os marsupiais australianos e primatas 

neotropicais, além de serem altamente suscetíveis, raramente sobrevivem a essa 

doença (DUBEY; BEATTIE,1988). 

 Um dos riscos emergentes na aquisição da infecção com Toxoplasma gondii 

é a crescente popularidade de animais silvestres e o consumo da carne de caça em 

várias áreas da América do Sul. Esses animais podem ser responsáveis pelo 

carreamento de cistos de T. gondii e atuam como fonte de infecção. A toxoplasmose 

é considerada, atualmente, uma das doenças mais transmitidas por alimentos no 

mundo. Truppel et al. (2010) detectaram uma elevada porcentagem de capivaras 

assintomáticas infectadas com T. gondii, o que fortalece a hipótese de que o 

consumo de carne crua ou mal cozida desses animais poderia ser uma fonte de 

infecção para os seres humanos.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Avaliação sanitária de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre  
presentes na região da Cantareira – zona norte de São Paulo 

	  

49 

3.3.4  Leishmaniose 
 
 

A leishmaniose é uma doença infecciosa não contagiosa, causada por 

parasitas do gênero Leishmania (BRASIL, 2007), os quais representam um conjunto 

de enfermidades diferentes entre si e podem comprometer pele, mucosas e 

vísceras, dependendo da espécie do parasita e da resposta imune do hospedeiro 

(NAPOLI; SARTOR; MARTINS, 2009). É uma zoonose que ocorre em diversas 

regiões, afeta várias espécies de animais silvestres, domésticos e o homem, e, em 

geral, apresenta um caráter clínico multifacetado (LUCHEIS, 2011). Os vetores são 

insetos dípteros da subfamília Phlebotominae, pertencentes aos gêneros Lutzomyia, 

no Novo Mundo, e Phlebotomus, no Velho Mundo. Todas as espécies do gênero 

Leishmania são transmitidas pela picada das fêmeas infectadas (NAPOLI; SARTOR; 

MARTINS, 2009). Estima-se que as leishmanioses tegumentar, mucosa e visceral 

apresentem uma prevalência de 12 milhões de casos no mundo, distribuída em 88 

países e em quatro continentes (América, Europa, África e Ásia) (NAPOLI; 

SARTOR; MARTINS, 2009).  
  Na leishmaniose tegumentar, os animais silvestres que atuam como 

reservatórios são os roedores silvestres, as capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) 

entre outros, tamanduás e preguiças (Xenarthras, da ordem Pilosa). Já na 

leishmaniose visceral, a principal fonte de infecção é a raposa do campo 

(Pseudalopex vetulus) (BRASIL, 2007).  

 Originalmente, as várias formas de leishmaniose cutânea eram zooantroponoses 

na medida em que o parasita, circulando entre animais silvestres por meio de 

flebotomíneos, podia infectar o homem quando este adentrava a floresta. O 

estabelecimento do homem em áreas de mata modificada ou em áreas agrícolas 

junto à mata transforma o padrão florestal em um padrão periflorestal, em que as 

infecções passam a ser frequentes, essencialmente pelo aumento do número de 

flebotomíneos e, secundariamente, pela participação de animais de criação no ciclo 

de vida do parasita (NAPOLI; SARTOR; MARTINS, 2009). Devido à ampla 

distribuição geográfica, à alta incidência, ao alto coeficiente de detecção e à 

capacidade de produzir deformidades no ser humano com grande repercussão 
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psicossocial no indivíduo, a OMS considera a leishmaniose uma das seis mais 

importantes doenças infecciosas de distribuição mundial.	   É notificação obrigatória 

sob Portaria nº 1943, de 18 de outubro de 2001 – GM/MS (BRASIL, 2007, 2008; 

NAPOLI; SARTOR; MARTINS, 2009).  
A leishmaniose visceral, ou Calazar (Kalaazar), é uma doença sistêmica 

grave que atinge as células do sistema mononuclear fagocitário do homem e dos 

animais. Os órgãos mais afetados são baço, fígado, linfonodos, medula óssea e pele 

(NAPOLI; SARTOR; MARTINS, 2009). Os vetores da leishmaniose visceral são 

insetos flebotomíneos. No Brasil, duas espécies estão relacionadas com a 

transmissão do parasita Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi. Os principais 

reservatórios da doença em áreas urbanas são os cães (Canis familiaris), as 

raposas (Pseudalopex vetulus) e os marsupiais (Didelphis sp.), vinculados também 

na manutenção em ambientes silvestres (NAPOLI; SARTOR; MARTINS, 2009). 
Devido à sua incidência, à expansão geográfica para áreas livres da doença, 

à urbanização, à reemergência em focos endêmicos antigos e à alta letalidade em 

humanos, principalmente em indivíduos não tratados ou com tratamentos tardios e 

em crianças desnutridas, a leishmaniose é uma das principais doenças de 

importância em Saúde Pública da atualidade. É importante ressaltar que não ocorre 

transmissão direta da leishmaniose visceral de pessoa para pessoa ou de animal 

para animal (BRASIL, 2007, 2008; NAPOLI; SARTOR; MARTINS, 2009; LUCHEIS, 

2011). 

Atualmente, em inquéritos em Saúde Pública, os exames disponíveis para 

diagnóstico sorológico são: Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), Enzyme 

Linked ImmuNoSorbent Assay (ELISA) e os testes imunocromatográficos (testes 

rápidos), que expressam os níveis de anticorpos circulantes. O material 

recomendado é o soro sanguíneo ou sangue total diluído em papel filtro. As técnicas 

sorológicas são recomendadas pelo da Saúde para fazer a avaliação da 

soroprevalência em inquéritos caninos amostrais e censitários; o ELISA é 

recomendado para fazer a triagem de cães sorologicamente negativos; a RIFI é 

recomendada para fazer a confirmação dos cães sororreagentes ao teste ELISA ou 

como uma técnica diagnóstica de rotina (BRASIL, 2008; NAPOLI; SARTOR; 

MARTINS, 2009; LUCHEIS, 2011). 
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3.3.5  Doença de Chagas 
 
 
  A doença de Chagas, transmitida por insetos triatomíneos, tem como agente 

etiológico o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi (Schizotrypanum cruzi), que 

circula no ciclo silvestre e doméstico, e envolve seres humanos. No estado de São 

Paulo, após a eliminação do Triatoma infestans, principal vetor da doença ao 

homem, as espécies conhecidas como secundárias assumiram papel de maior 

relevância, dentre elas: Triatoma sordida, Triatoma tibiamaculata, Rhodnius 

neglectus e Panstrongylus megistus (MAZZEI et al., 2009).  

Os reservatórios animais de Trypanosoma cruzi e os vetores silvestres que 

invadem o peridomicílio e o domicílio podem servir de fonte de infecção para o 

homem (COURA, 1997). Mais de 150 mamíferos domésticos e selvagens servem 

como abrigos reservatórios, incluindo marsupiais, roedores (capivaras entre outros), 

coelhos, guaxinins, cães, gatos e morcegos. 

A principal enfermidade das capivaras é o “mal-dos-quartos”. Esta doença é 

provocada pelo Trypanosoma evansi e acomete também os equinos. O protozoário 

é transmitido de um animal para outro por meio de insetos hematófagos. Nas 

capivaras, a doença se manifesta com febre, corrimento nos órgãos genitais, pontos 

de hemorragia nas mucosas, andar cambaleante e paralisia dos membros 

posteriores (ROMAN, 1999). 

 
 
3.3.6 Leptospirose 
 
 

A leptospirose é uma zoonose de notificação compulsória, cuja bactéria 

apresenta-se de forma helicoidal (espiroqueta) aeróbica obrigatória do gênero 

Leptospira, com duas espécies: L. interrogans, patogênica, e L. biflexa, saprófita de 

vida livre, encontradas usualmente em água doce de superfície. A L. interrogans é 

subdividida em vários sorogrupos, que, por sua vez, são divididos em diversos 

sorotipos, denominados também sorovares. Mais de 200 sorovares já foram 
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identificados e cada um tem o seu hospedeiro de preferência, ainda que uma 

espécie animal possa albergar um ou mais sorovares (BRASIL, 2002). É uma 

doença contagiosa, de animais domésticos, silvestres e humanos, causada pelo 

gênero Leptospira (OIE, 2004). Possui várias sinonímias: doença de Weil; síndrome 

de Weil; febre dos pântanos; febre dos arrozais; febre outonal; doença dos 

porqueiros e tifo canino. Inicia-se abruptamente, tem caráter febril, e pode variar de 

um processo inaparente até formas graves. Sua ocorrência está relacionada às 

precárias condições de infraestrutura sanitária e à alta infestação de roedores 

infectados (BRASIL, 2002).  

Em capivaras, a leptospirose foi descrita pela primeira vez na Venezuela 

(JELAMBI, 1974). No Brasil, investigações sorológicas para a detecção de infecção 

por Leptospira (NOGUEIRA et al., 1997; ITO et al., 1998; MARVULO et al., 2002, 

SHIMABUKURO, 2006) e o isolamento do agente (DE PAULA et al., 2001) foram 

realizados em capivaras, a fim de demonstrar seu papel como reservatório dessas 

bactérias. Todos esses estudos de infecção natural e experimental (MARVULO, 

2003) investigaram capivaras de vida livre.  

Atualmente, há relatos de diferentes tipos de sorotipos de Leptospira	   em 

capivaras, com predominância de: Leptospira canicola; Leptospira ballum; 

Leptospira hardjo; Leptospira hendomadis e Leptospira wolffi. A L. canicola foi 

isolada a partir de tecido renal de capivaras, mas nenhuma alteração histológica ou 

sinais anteriores da doença foram detectados segundo Nishiyama et al. (2001).  
 

 

3.3.7 Enterobactérias 
 
 
 Os membros dos gêneros pertencentes à família Enterobacteriaceae têm 

merecido atenção especial nos últimos anos por estarem entre os patógenos mais 

isolados em microbiologia clínica, tendo como habitat natural o intestino (SILVA; 

NEUFELD, 2006). 

 Os bacilos Gram-negativos dos gêneros Escherichia, Enterobacter, 

Citrobacter, Klebsiela, Serratia e Proteus são membros da microbiota intestinal 
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normal do homem e dos mamíferos em geral, podendo ser isolados de uma ampla 

variedade de locais do meio ambiente. A maioria, com exceção do Proteus, possui 

habilidade de fermentar lactose e são denominados “bacilos coliformes” (SILVA; 

NEUFELD, 2006). 
Escherichia coli é uma bactéria Gram-negativa pertencente à família 

Enterobacteriaceae, que faz parte da microbiota entérica dos mamíferos e das aves 

(TRABULSI; SOUZA, 1999). É o microrganismo mais estudado em todo o mundo 

(SILVA; NEUFELD, 2006) e tem sido isolado em diversos sítios do corpo humano e 

animal, causando alguns tipos de afecções, como infecções urinárias e intestinais, 

pneumonias, meningites entre outras. Alguns sorotipos de E. coli são considerados 

patogênicos e, nestes casos, a infecção pode estar associada à ocorrência de 

diversas manifestações clínicas (SUSSMAN, 1997). 

Escherichia coli que causam diarréia foram recentemente classificadas em 

cinco grupos: Escherichia coli enteropatogênica (EPEC), enterotoxigênica (ETEC), 

enteroinvasora (EIEC), enterohemorrágica (EHEC) e enteroaderente (EAEC) 

(SILVA; NEUFELD, 2006).  

Segundo Ferreira e Knöbl (2000), a EPEC (Escherichia coli enteropatogênica) 

possui gene eae, que determina um padrão de aderência aos enterócitos com lesão 

em forma de pedestal denominado attachement/effacement e adesina bfp (bundle 

forming pili), sorogrupos O55, O86; O111; O114; O119; O125; O126; O127; O128; 

O142. 

 Os microrganismos da família Enterobacteriaceae – Escherichia coli; 

Escherichia blattae; Enterobacter aerogenes; Enterobacter diversus; Citrobacter 

diversus; Providencia alcalifaciens; Providencia rustigianii; Kluyvera ascorbata e 

Kluyvera cryocrescens – foram encontrados em capivaras criadas em cativeiro 

(MILAGRE, 2004; SILVA; NEUFELD, 2006). Bandarra et al. (1995) descreveram um 

caso de septicemia por Salmonella sp. em uma capivara fêmea e adulta.  

Na salmonelose septicêmica, a morte pode ocorrer por anóxia, se houver 

pneumonia grave, porém o mais comum é a ocorrência de morte súbita por choque, 

devido à grande concentração de endotoxinas do agente. Neste caso, os achados 

macro e microscópicos associados ao isolamento de Salmonella sp. permitiram o 

diagnóstico de salmonelose (NOGUEIRA; CRUZ, 2007).  
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Segundo Sarkis (2002), as capivaras atuam como reservatórios de 

Campylobacter jejuni, na natureza e em cativeiro, podendo também ser portadoras 

de outras bactérias potencialmente patogênicas e zoonóticas, como Yersinia sp. e 

Aeromonas sp. 

 

 

3.3.8 Fungos patogênicos  
 
 

Fungos dos gêneros Trichophyton e Microsporum podem utilizar diferentes 

espécies de roedores selvagens ou de laboratório como reservatório (LOSSON, 

1994). Porém, a escassez de parâmetros microbiológicos para espécies silvestres 

constitui uma barreira para o avanço dos estudos de sanidade (MUZEL et al., 2011). 

Pouco se sabe sobre o papel das capivaras como carreadores assintomáticos de 

fungos patogênicos, como os dermatófitos, tanto para o homem quanto para outros 

animais (MUZEL et al., 2011). Nesse sentido, tornam-se imprescindíveis estudos 

que caracterizem os fungos que compõem a microbiota superficial desses animais, 

para que, com esse conhecimento, se estabeleçam parâmetros microbiológicos mais 

seguros a indivíduos submetidos ao cativeiro e, consequentemente, predispostos a 

quadros graves de infecção oportunista (PINHEIRO et al., 2007). 

 

 

3.3.9 Parasitológico 
 
 

As capivaras são animais rústicos que exigem poucos cuidados; contudo, um 

dos grandes problemas sanitários nos criadouros é a verminose (CARDOSO et al., 

2011). Segundo Cubas et al. (2007), os problemas clínicos mais comuns em 

cativeiro são as ectoparasitoses, os traumatismos e os distúrbios nutricionais. 

Diversos autores têm se ocupado em pesquisar a helmintofauna do roedor 

Hydrochoerus hydrochaeris no país. Rego (1961) descreveu a distribuição de 

Monoecocestus macrobursatum nos estados de Rio de Janeiro, Mato Grosso e São 



 
 

Avaliação sanitária de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre  
presentes na região da Cantareira – zona norte de São Paulo 

	  

55 

Paulo, e citou, ainda, a distribuição de Monoecocestus hydrochoeri nos estados de 

Mato Grosso e Rio de Janeiro. 

Segundo Vieira et al. (2006), o interesse pelo estudo da helmintofauna de 

capivaras está vinculado à importância que este roedor possui na produção de carne 

e couro, o que justifica programas de manejo em condições naturais ou em cativeiro. 

Segundo Sinkoc (2004), no Brasil os helmintos Strongyloides chapini, Capillaria 

hydrochoeri e Protozoophaga obesa foram relatados em capivaras. Segundo o 

mesmo autor, foram realizadas pesquisas por Arantes (1983) em que se detectou, 

em capivaras, a ocorrência de Hydrochoerisnema anomalobursata, Viannella 

hydrochoeri, Haemonchus sp., Trichostrongylus axei, Cooperia punctata e Cooperia 

pectinata. Salas e Herrera (2004) descreveram seis espécies de helmintos: dois 

cestoides (Monoecocestus macrobursatum e M. hagmanni), dois nematoides 

(Viannella hydrochoeri e Protozoophaga obesa) e dois trematódeos (Hippocrepis 

hippocrepis e Taxorchis schistocotyle). 

O crescente aumento de capivaras, tanto de vida livre quanto de cativeiro, 

leva a um aumento no número de trabalhadores em contato com estes animais. 

Essa realidade exige medidas urgentes por parte dos órgãos governamentais no 

sentido de estimular estudos envolvendo as zoonoses que podem acometer as 

capivaras, com enfoque particular sobre as parasitoses (CARDOSO et al., 2011). 
 

 

3.3.10 Ectoparasitas 
 
 

É comum a infestação das capivaras, tanto de vida livre como de cativeiro, 

por carrapatos (NOGUEIRA; CRUZ, 2007). A espécie de carrapato predominante em 

determinada região e as épocas de maior ou menor infestação vão depender das 

condições locais de temperatura e umidade que influenciarão a vegetação 

(NOGUEIRA; CRUZ, 2007). 

Segundo Ojasti (1973), a quantidade de carrapatos que infesta capivaras de 

vida livre na Venezuela parece ser maior durante as chuvas e na seca, além do 

compartilhamento do habitat com outras espécies animais, domésticas e silvestres, 
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o que leva a infestações cruzadas. Hospedeiros preferenciais, porém não 

específicos, como Boophilus microplus e Amblyomma cajennense (carrapato-

estrela), são, respectivamente, conhecidos como ectoparasitas de bovinos e 

equinos; por sua vez, o Amblyomma cooperi, também chamado Amblyomma 

dubitatum, seria específico das capivaras. 

A sarna, causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei var., representa uma doença 

séria para as capivaras. É contagiosa e deve ser combatida tão logo seja 

diagnosticada. O diagnóstico pode ser realizado por meio dos sinais clínicos e 

confirmado pelo exame microscópico de raspados de pele (NOGUEIRA; CRUZ, 

2007). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Avaliação sanitária de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre  
presentes na região da Cantareira – zona norte de São Paulo 

	  

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Avaliação sanitária de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre  
presentes na região da Cantareira – zona norte de São Paulo 

	  

58 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
4.1 ANIMAIS 

 

 

 Durante o mês de maio de 2011, foram capturadas capivaras (Hydrochoerus 

hydrochaeris) residentes do Parque Estadual Alberto Löfgren (PEAL) para 

contenção físico-química, biometria e coleta de material biológico. 

 
 

4.1.1 Período de habituação das capivaras 

 

 

 Realizou-se o período de habituação por meio de cevas diárias para a captura 

das capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) residentes no PEAL. Foram oferecidos 

milho, cana-de-açúcar e abóbora disponíveis no parque, que são sabidamente 

consumidos pelas capivaras (FERRAZ; VERDADE, 2001). A ceva ocorreu todos os 

dias, no mesmo horário, durante uma semana. A captura só foi realizada após a 

habituação completa do grupo, o que diminuiu o estresse dos animais. 

 

 

4.1.2 Manutenção dos animais  
 

 

 Cinco dias antes da contenção, construiu-se um brete (Figura 3) com apenas 

uma entrada e o processo de ceva continuou em seu interior. Para facilitar a entrada 

e diminuir o estresse das capivaras durante o fechamento, uma corda foi amarrada 

na porta para mantê-la aberta enquanto a outra ponta foi fixada a uma distância 

segura, para que não interferisse na entrada dos animais. O fechamento da porta 
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ocorreu de forma lenta para evitar possíveis brigas e traumas causados na tentativa 

de fuga. 

 A partir da entrada de todo o grupo no interior do brete, instituiu-se jejum 

hídrico e alimentar por aproximadamente dez horas, para evitar a aspiração de 

conteúdo gástrico durante o período de anestesia.  

 

 
   
     Figura 3 – Montagem do brete para a captura das capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de  
     vida livre do Parque Estadual Alberto Löfgren, São Paulo –capital.  
     Fonte: (GIOIA-DI CHIACCHIO, 2012). 
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4.1.3  Contenção físico-química das capivaras 

 

 

 A contenção físico-química ocorreu em duas fases no dia posterior ao da 

captura. A primeira fase do protocolo de contenção foi realizada com auxílio de 

zarabatana e dardo artesanal anestésico (Figura 4), contendo a associação de 

cetamina (5 mg/kg) e xilazina (0,1 mg/kg). Os animais anestesiados foram retirados 

do brete, pesados e colocados em decúbito lateral, em local próximo. Com o 

conhecimento dos pesos reais, iniciou-se a segunda fase do protocolo de contenção, 

com a associação de cetamina (3 mg/kg) e midazolan (0,5 mg/kg) administrada pela 

via intramuscular. Avaliou-se a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a 

temperatura. 

 Os animais foram liberados somente após a recuperação completa. Cada 

indivíduo teve uma ficha de monitoramento anestésico própria, em que foram 

anotados todos os parâmetros e eventuais ocorrências durante o período de 

sedação e recuperação (REGO et al., 2010).  

 
 Figura 4 – Contenção física realizada com o auxílio de zarabatana e dardo artesanal 
anestésico em capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre do Parque Estadual  
 Alberto Löfgren, São Paulo – capital. Fonte: (GIOIA-DI CHIACCHIO, 2012). 
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4.1.4 Biometria e avaliação dos parâmetros fisiológicos 
 

 

 Foi realizada a biometria com a verificação de peso, comprimento corporal 

total, comprimento do pé esquerdo, comprimento de orelha, altura de cernelha, 

todos em centímetros (cm). Para o controle de temperatura, optou-se por 

termômetro digital introduzido na ampola retal durante cinco minutos. 

 A sexagem foi realizada manualmente, com exposição do genital. Os animais 

foram microchipados no tecido subcutâneo da região cervical e monitorados com os 

parâmetros anotados em fichas próprias.  

 

 

4.1.5 Coleta e processamento de material biológico  
 
 

Foram coletados sangue para hemograma, bioquímica sérica sanguínea e 

sorologia; pelos para pesquisa de fungos patogênicos e fezes para pesquisa de 

enterobactérias, protozoários e helmintos. 

 
 
4.1.5.1 Hemograma  

 
 
 Foram coletados 10 mL de sangue da veia cefálica ou femoral de cada 

indivíduo, divididos em partes iguais em tubos com ácido etilenodiamino tetra-

acético (EDTA) e tubos secos (Figura 5). As amostras foram acondicionadas em 

caixas isotérmicas refrigeradas, transportadas e analisadas no laboratório de 

análises clínicas da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Paulista, e 

no Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens (LAPCOM), da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.  

 Para determinar o número de hemácias e de leucócitos por mililitro de 

sangue, foi utilizada a Câmara de Neubauer com diluição em pipeta de Thomas. Foi 
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empregado o líquido de Gower como diluente para eritrócitos na diluição de 1:200. 

Para os leucócitos, foi utilizado o líquido de Türk, na diluição de 1:20. 

 Para realizar o exame de volume globular (Ht%), foi utilizado o método do 

micro-hematócrito. Um tubo de micro-hematócrito foi preenchido com 

aproximadamente 3/4 de sua capacidade e foi vedado com massa para modelar. 

Depois, foi centrifugado a 3000 rotações por minuto (rpm), durante cinco minutos, e 

foi realizada a leitura em cartão específico. 

 Para determinar os valores de hemoglobina, foi utilizado o Método da 

Cianometahemoglobina. Inicialmente, uma fração de 20 µL de sangue foi adicionada 

a 5 mL de reagente de hemoglobina; depois, foi centrifugada por 10 minutos para, 

assim, obter-se a lise das hemácias. A leitura foi realizada em espectrofotômetro 

com leitura de absorbância de 540 nm. 

 A partir dos valores obtidos nas análises sanguíneas, foram efetuados os 

seguintes cálculos: 

• Volume Corpuscular Médio (VCM) = (Ht (%) x 10) / CTH. 

• Hemoglobina Corpuscular Média (HCM) = (Hb x 10) / CTH. 

• Concentração de Hemoglobina Globular Média (CHCM) = (Hb x 100) / Ht (%). 

 

 Para fazer a observação da morfologia das células vermelhas e a contagem 

diferencial de leucócitos, foi confeccionado esfregaço de sangue em lâmina, corado 

por Panótico e seco em temperatura ambiente. Foram contadas 100 células, 

seguindo-se a técnica de zigue-zague de Shilling. 
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 Figura 5 – Punção venosa femoral para coleta de sangue em capivaras (Hydrochoerus         
hydrochaeris) de vida livre do Parque Estadual Alberto Löfgren, São Paulo – capital.  
 Fonte: (GIOIA-DI CHIACCHIO, 2012). 

  

 
 

. 

 

4.1.5.2 Bioquímica sérica sanguínea 

 

 

  Foram coletadas amostras para a determinação dos níveis séricos de uréia 

(U); creatinina (C); alanina aminotransferase (ALT); fosfatase alcalina (FA); gama 

glutamil transferase (GGT); proteínas totais (PT) e albumina (ALB). As amostras 

foram encaminhadas sob refrigeração ao laboratório de análises clínicas da 

Universidade Paulista no mesmo dia das coletas, e foram submetidas à 

centrifugação por 10 minutos a 3000 rpm, com o intuito de separar o soro. 

  Foram utilizados reagentes comerciais das marcas Diasys® (creatinina) e 

Labtest® para U, C, ALT, FA, GGT, PT e ALB, analisador bioquímico 

semiautomático Drake (Quick Lab®), cubeta termostática digital a 37 °C e centrífuga. 

 Os métodos utilizados para a determinação dos valores bioquímicos séricos 
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foram seguidos conforme indicação do fabricante. Os valores para cada bioquímico 

foram expressos em mg/dL U, C; g/L PT e ALB e UI/L ALT, FA e GGT. 

 
 
4.1.5.3 Avaliação sorológica  

 

 

 Amostras de sangue periférico das capivaras foram coletadas e 

encaminhadas sob refrigeração para o Centro de Controle de Zoonoses de São 

Paulo (CCZ) para processamento. Após a coagulação sanguínea, os tubos foram 

centrifugados a 1.500 rpm por 5 minutos (Centrífuga sorológica, Fanen, Brasil). Os 

soros de cada capivara foram separados da fase sólida, acondicionados em tubo 

estéril do tipo Eppendof (Becton Dickinson and Company, USA), devidamente 

identificados e estocados em um freezer a -20 °C até o momento da análise 

(ROEHE, 2007). 

 

 

4.1.5.3.1 Febre maculosa 

 
 
 Para determinar as espécies de bactérias do gênero Rickettsia, as amostras 

de sangue foram submetidas à técnica de reação de imunofluorescência indireta 

(RIFI) e encaminhadas ao Laboratório de Zoonoses (LABZOO, CCZ-SP). 

 As amostras foram testadas frente ao antígeno de Rickettsia rickettsii, 

segundo Camargo (1964). A triagem das amostras de soros foi realizada na diluição 

1:64 para febre maculosa brasileira (FMB) em solução salina tamponada pH 7,2 

(SST). Soro positivo e negativo de capivara foram incluídos em todas as lâminas 

para controle da reação e comparações no momento da leitura. As lâminas foram 

incubadas por 30 minutos a 37 °C em câmara úmida, e lavadas duas vezes por 

imersão em SST, por 10 minutos. 

O conjugado específico anti-IgG de capivara, produzido pelo Laboratório de 

Zoonoses (LABZOO, CCZ-SP), de acordo com a metodologia descrita por D’Auria et 
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al. (2010), San Martin-Savani (1998), Camargo (1967,1974) e Beutner (1965), foi 

diluído a 1:400 em azul de Evans 4 mg%. 

Após a secagem das lâminas à temperatura ambiente, uma gota do 

conjugado foi adicionada em cada círculo delimitado nas lâminas, que foram 

novamente incubadas e lavadas conforme descrito anteriormente. Após nova 

secagem, as lâminas foram montadas com glicerina tamponada pH 8,0 e lamínula, e 

a leitura foi efetuada em microscópio de imunofluorescência (Axioskop Zeiss®) com 

aumento de 40X. 

 
 
4.1.5.3.2 Raiva 

 

 

 Foi utilizada a reação de soroneutralização do vírus da raiva como método 

diagnóstico desenvolvido por Smith et al. (1973). Diluições do soro-teste foram 

colocadas em placas de microtitulação e, em seguida, foi adicionada uma 

quantidade fixa da suspensão viral, aproximadamente 100 a 300 doses infecciosas 

por cavidade. Após a incubação do vírus com as diferentes diluições do soro-teste, 

geralmente de 1 a 2 horas à temperatura ambiente, as células indicadoras foram 

adicionadas. As placas foram incubadas a 37 °C e observadas diariamente para 

verificar o aparecimento de efeito citopático (ECP). A presença de anticorpos 

específicos no soro-teste impediu a produção de ecp pelo vírus (ROEHE, 2007). 

 
 
4.1.5.3.3 Toxoplasmose  

 

 

 Para a reação de imunofluorescência indireta (RIFI) para toxoplasmose, as 

amostras foram testadas frente ao antígeno de Toxoplasma gondii, segundo 

Camargo (1964). A triagem das amostras de soro foi realizada na diluição 1:16 para 

toxoplasmose em solução salina tamponada com pH 7,2 (SST). Soro positivo e 

negativo de capivara foram incluídos em todas as lâminas para controle da reação e 
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comparações no momento da leitura. As lâminas foram incubadas por 30 minutos a 

37 °C em câmara úmida, e lavadas duas vezes por imersão em SST, por 10 

minutos. 

 O conjugado específico anti-IgG de capivara, produzido pelo LABZOO, CCZ-

SP, de acordo com a metodologia descrita por D’Auria et al. (2010), San Martin-

Savani (1998), Beutner (1965) e Camargo (1967,1974), foi diluído a 1:400 em azul 

de Evans 4 mg%. 

Após secagem das lâminas à temperatura ambiente, uma gota do conjugado 

foi adicionada em cada círculo delimitado nas lâminas, que foram novamente 

incubadas e lavadas conforme descrito anteriormente. Após nova secagem, as 

lâminas foram montadas com glicerina tamponada com pH 8,0 e lamínula, sendo a 

leitura efetuada em microscópio de imunofluorescência (Axioskop Zeiss®) com 

aumento de 40X. 

 
 
4.1.5.3.4 Leishmaniose e doença de Chagas 

 
 
 Foi utilizada a reação de imunofluorescência indireta (RIFI) para a pesquisa 

de Leishmaniose e doença de Chagas. As amostras foram testadas frente ao 

antígeno obtido a partir de promastigotas da cepa de referência L. (L.) chagasi 

(MCER/BR/81/M6445), mantida conforme descrito por San Martin-Savani (1998), e o 

antígeno preparado segundo Guimarães et al. (1974). O antígeno de Trypanosoma 

cruzi utilizado foi o IFI Chagas Bio-Manguinhos. 

 Os soros de capivaras foram diluídos a 1:20 em solução salina tamponada 

com pH 7,2 (SST) e depositados em áreas delimitadas nas lâminas previamente 

impregnadas com os antígenos. Soro positivo e negativo de capivara foram incluídos 

em todas as lâminas para controle da reação e comparações no momento da leitura.  

 As lâminas foram incubadas em câmara úmida a 37 °C por 30 minutos. A 

seguir, foram lavadas em dois banhos de solução salina tamponada de 10 minutos 

cada. Após a secagem, em temperatura ambiente, foi acrescentado 

antigamaglobulina de capivara (produzido pelo LABZOO, CCZ-SP), marcado com 
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isotiocianato de fluoresceína e diluído a 1:400 em azul de Evans 4 mg%. As lâminas 

foram novamente incubadas e lavadas como descrito anteriormente.  

 Depois de secas, as lâminas foram montadas com glicerina tamponada com 

pH 8,0 e lamínula, e a leitura foi efetuada em microscópio de imunofluorescência 

(Axioskop Zeiss®) com aumento de 40X. 

 Foram consideradas reagentes as amostras que apresentaram as 

promastigotas fluorescentes, inclusive no flagelo, e não reagentes as amostras que 

apresentaram o parasita sem fluorescência com cor avermelhada. 

 
 
4.1.5.3.5 Leptospirose 

 
 
 Soroaglutinação microscópica (MAT) foi a metodologia utilizada para a 

pesquisa de Leptospira sp. Considera-se reagente o soro com título igual ou maior 

que 100. Os sorovares utilizados na MAT: andamana; australis; autumnalis; batavie; 

brasiliensis; butembo; canicola; castellonis; copenhageni; cynopteri; djasiman; 

gripotyphosa; hardjo; hebdomadis; icterohaemorrhagiae; javanica; panama; patoc; 

pomona; pyrogenes; serjoe; hermani; tarassovi e wolffi.  

 O MAT é o teste sorológico mais utilizado na rotina clínica e indicado como 

teste de referência pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Sua base 

diagnóstica é formada pela reação de aglutinação entre os anticorpos presentes no 

soro dos animais e o antígeno-O dos lipopolissacarídeos (LPS) de membrana de 

vários sorovares de Leptospira spp. A demonstração de um aumento de pelo menos 

quatro vezes no título em amostras pareadas confirma a soroconversão.  

 

 

4.1.5.4 Pesquisa de Salmonella sp. 

 
             

  As amostras de fezes frescas foram coletadas, armazenadas em frascos 
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estéreis e transportadas sob refrigeração para o Laboratório de Ornitopatologia I da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.  

  No laboratório, as fezes foram transferidas para tubos de ensaio contendo 

água peptonada 0,1% e, depois, incubadas a 37 °C por 24 horas para 

enriquecimento. Após a incubação, 0,1 mL de cada amostra foi transferido para um 

tubo de ensaio contendo 10 mL de caldo tetrationato para a fase de enriquecimento 

seletivo, incubando novamente a mistura por 24 horas a 37 °C (HOLT et al., 1994).  

  O cultivo em ágar xilose-lisina desoxicolato (XLD) foi realizado utilizando-se 

0,1 mL de cultura bacteriana. A leitura foi realizada com base na morfologia de 

colônias após 24-48 horas de incubação a 37 °C (HOLT et al., 1994). 

  A identificação do gênero foi realizada por meio de série bioquímica, 

utilizando-se os meios Rugai, EPM e MILi. 

 

 

4.1.5.5 Pesquisa de outras Enterobactérias 

 
 

  Para a coleta, foram utilizados swabs estéreis introduzidos na ampola retal e 

rotacionados lentamente na tentativa de atingir a parede dorsal e as laterais. Após a 

coleta, o material foi encaminhado para processamento e analise no Laboratório de 

Ornitopatologia I da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

de São Paulo. 

  As amostras foram semeadas em caldo BHI (infusão de cérebro e coração) e 

incubadas a 35 °C (com variação de mais ou menos 2 °C) por 24 horas. Após o 

período de incubação, as culturas foram transferidas para placas contendo ágar 

sangue, ágar MacConkey e MacConkey Sorbitol, e incubadas novamente a 37 °C 

por 24 a 48 horas.  

As colônias bacterianas foram identificadas pela morfologia e por meio de 

série bioquímica, de acordo com as informações contidas no Manual Bergey de 

Identificação Bacteriológica (HOLT et al., 1994).     

 Após esse período, foi realizado o processo de automação (Sistema Vitek® 2 



 
 

Avaliação sanitária de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre  
presentes na região da Cantareira – zona norte de São Paulo 

	  

69 

Systems Version: 04.02), utilizando a metodologia de turbidez para análise dos 

resultados, visando a confirmação das Enterobactérias (SILVA; NEUFELD, 2006). 

 A extração de DNA foi realizada segundo o método de Boom (1990). O 

patotipo de Escherichia coli enteropatogênica (EPEC) foi pesquisado em sistema 

PCR-multiplex, segundo a metodologia descrita por Aranda et al. (2007), para a 

amplificação dos genes eae (917 pb) e bfp (326 pb).   

 A amplificação foi realizada utilizando 50µL da mistura contendo 20ng do 

DNA da amostra, 1,5 mM/L de MgCl2, 0,2mM/L de cada dNTP, 0,4 µM  de cada 

oligonucleotídeo,  1 U da enzima Taq DNA polimerase (LGC Biotecnologia, São 

Paulo, Brasil), 1 X tampão de PCR e água ultrapura. Os fragmentos amplificados 

foram visualizados após eletroforese em gel de agarose 1,5%, corado pelo 

BlueGreen® (LGC Biotecnologia, São Paulo, Brasil), e identificados com o auxílio de 

um marcador molecular de 100 pares de base.  

 

 

4.1.5.6 Teste de suscetibilidade a antimicrobianos 

 

 

 Em função do grande número de colônias de enterobactérias isoladas, optou-

se pela realização do teste de suscetibilidade a antimicrobianos a partir de um caldo 

contendo um “pool” de amostras, o que permitiu a seleção de um medicamento que 

apresentasse um amplo espectro de ação para todas as bactérias Gram-negativas 

isoladas. 

 Para o antibiograma, utilizou-se o método de difusão em placa segundo a 

metodologia de Kirby e Bauer (1966), com discos para os seguintes fármacos: 

Amicacina, Ampicillina, Amoxil + Clavurônico, Azitreonam, Cefalexina, 

Ciprofloxacina, Cloranfenicol, Enrofloxacina, Gentamicina, Tetraciclina, Norfloxacina, 

Sulfa – Trimetoprim.  
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4.1.5.7 Pesquisa de fungos patogênicos  

 
 
 A pesquisa de fungos patogênicos foi realizada por meio de swab retal e 

coleta de pelos. 

 

    

4.1.5.7.1 Swab retal 

 

 

 O meio de cultura de Sabouraud foi utilizado para a pesquisa de fungos, que 

foram incubados a 35 °C (com variação de mais ou menos 2 °C) por pelo menos 15 

dias. Após esse período, foi feito o processo de automação (Sistema Vitek® 2 

Systems Version: 04.02), utilizando a metodologia de turbidez para análise dos 

resultados, visando à sensibilidade para leveduras (SILVA; NEUFELD, 2006). 
 

 

4.1.5.7.2 Pelos  

 

 

A avaliação micológica do tegumento dos animais foi realizada por meio de 

exérese de pelos da região dorsal deles. Os pelos foram acondicionados em frascos 

esterilizados e encaminhados ao Núcleo de Fungos Patogênicos do Laboratório de 

Medicina Veterinária Preventiva - Universidade Cruzeiro do Sul. 

O processamento do material compreendeu a semeadura em placas de Petri 

contendo dois tipos de meio, ágar Sabouraud dextrose (ASD) acrescido de 

cloranfenicol e ágar Micosel® (Difco®), para verificar o crescimento fúngico. Essas 

placas foram incubadas à temperatura ambiente e 37 °C, respectivamente, e 

observadas a cada dois dias para detecção de unidades formadoras de colônia 

(UFC). Em seguida, cada colônia foi isolada em tubos contendo o mesmo meio da 

respectiva placa e submetida à identificação, conforme descrito na literatura 

(BENTUBO et al., 2006; MUZEL et al., 2011). 



 
 

Avaliação sanitária de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre  
presentes na região da Cantareira – zona norte de São Paulo 

	  

71 

4.1.5.8 Exame coproparasitológico para pesquisa de protozoários e helmintos 

 

 

 As amostras de fezes foram coletas diretamente da ampola retal dos animais 

e acondicionadas em potes coletores com dicromato de potássio, identificados e 

armazenados. Posteriormente, foram encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia 

da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Paulista. Foram realizados 

os seguintes métodos para avaliação: Técnica de Willis Moolay (1921), Sheater 

(1923) e Ritchie (1948). 

 

 

4.1.5.9 Pesquisa de ectoparasitas 

 
 
 A coleta de carrapatos foi realizada por meio de catação manual do 

ectoparasita em apenas um lado do animal, durante cinco minutos, para se estimar a 

carga parasitária. Foram retirados cuidadosamente, com movimentos giratórios 

leves, evitando, assim, a morte deles e a inviabilidade de identificação da amostra. 

Os ectoparasitas capturados foram encaminhados para o Laboratório de 

Identificação e Pesquisa da Fauna Sinantrópica (CCZ), onde foram 

taxonomicamente identificados de acordo com a chave dicotômica e pictórica 

descrita por Aragão e Fonseca (1961) e Barros-Battesti e Moraes (2003).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
5.1  BIOMETRIA  

 
 

  Trinta e uma capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre foram 

capturadas como parte dos objetivos deste trabalho, compondo um programa de 

sanidade, manejo e monitoramento no Parque Estadual Alberto Löfgren.  

 A massa corpórea média dos (7) machos adultos deste trabalho foi de 56,5 

Kg ± 12,66 Kg, enquanto as das (9) fêmeas adultas foi de 57,18 Kg ± 6,3 Kg, 

mantendo uma estreita correlação com Ferraz; Bonach (2005) que obtiveram em 

54,1 Kg ± 8,05 Kg para os machos adultos e 62,0 ± 12,03 Kg para as fêmeas adultas 

residentes em agroecossistemas de Piracicaba/SP. Neste estudo verificou-se, para 

os (5) machos subadultos 38,6 Kg ± 7,41 Kg, e, para as (8) fêmeas subadultas 34,83 

Kg ± 14,98 Kg enquanto que Ferraz; Bonach (2005), 23,0 Kg ± 8,28 Kg e 26,7 Kg ± 

5,86 Kg, respectivamente. A massa corporal média dos adultos machos foi maior 

neste estudo do que Ferraz; Bonach (2005); porém em relação às fêmeas foi ao 

contrário. Freitas et al. (2008) relataram peso entre 50 Kg e Moreira; Piovezan 

(2005) 52,4 Kg, porém sem discriminar machos e fêmeas adultos ou subadultos. 

Já para os subadultos machos e fêmeas houve uma significativa diferença 

entre este estudo e o de Ferraz; Bonach (2005). Segundo autores, a massa corporal 

pode ser um atributo importante para definir a posição social na hierarquia de 

dominância do grupo de capivaras. 

  Os resultados sugerem que apesar das capivaras estarem residentes em 

agroecossistemas em Piracicaba/SP, não houve diferença significativa nos adultos 

em relação ao PEAL e os subadultos podem alcançar massa corporal maior na 

idade jovem. 

  Ainda segundo Ferraz e Bonach (2005), machos e fêmeas apresentam 

correlação entre comprimento corpóreo, equiparando-se com este estudo. Machos 

adultos mantiveram a média e desvio padrão de 1,24m ± 0,11 e fêmeas 1,27m± 0,06 

de comprimento e subadultos machos 1,19m ± 0,08 e 1,08m ± 0,16 para as fêmeas 
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subadultas enquanto que para Freitas et al. (2008) foi de 1,3 m. Estudos realizados 

por  Freitas et al. (2008) revelaram valores para comprimento corpóreo que variou 

para fêmeas e machos, respectivamente, de 73 cm a 98 cm e de 67 cm a 100 cm, 

valores menores que os encontrados neste estudo. 

  Os dois filhotes fêmeas obtiveram a média e mediana de 28,25 Kg com 

desvio padrão de ± 1,76 Kg.  A média total de peso ficou em 46 Kg. Ferraz; Bonach 

(2005), não referenciaram em relação ao peso de filhotes. 

 Mediu-se o comprimento total em cm da ponta do focinho até a porção final 

do corpo e início da cauda e a média, mediana e desvio padrão dos machos adultos, 

fêmeas adultas, subadultos machos, subadultas fêmeas e filhotes estão expressos 

conforme demonstram as tabelas 1, 2, 3, 4 e 5. 

   

 
Tabela 1 – Média, mediana e desvio padrão da biometria realizada em capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) adultos macho de vida livre do PEAL – São Paulo – 2011. 

 

 Comprimento 

(cm) 

Comp. pé 

esquerdo (cm) 

Comp. orelha 

esquerda (cm) 

Alt. cernelha 

(cm) 

Peso  

(Kg) 

Média 1,24 23,71 6,85 38,42 56,5 

Mediana  1,23 23 7 36 56,5 

Desvio padrão  0,11 1,48	   0,22	   11,12	   12,66	   

 
 
 
Tabela 2 – Média, mediana e desvio padrão da biometria realizada em capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) adultas fêmea de vida livre do PEAL– São Paulo – 2011. 

 

 Comprimento 

(cm) 

Comp. pé 

esquerdo (cm) 

Comp. orelha 

esquerda (cm) 

Alt. cernelha  

(cm) 

Peso  

(Kg) 

Média 1,277 23,25 6,375 37 57,18 

Mediana  1,275 23 6,25 35 56 

Desvio padrão  0,06 1,39 0,41 4,66 6,33 
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Tabela 3 – Média, mediana e desvio padrão da biometria realizada em capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) subadultos macho de vida livre do PEAL – São Paulo – 2011. 

 

 Comprimento 

(cm) 

Comp. pé 

esquerdo (cm) 

Comp. orelha 

esquerdo (cm) 

Alt. cernelha / 

(cm) 

Peso  

(Kg) 

Média 1,19 24 6,9 35 38,6 

Mediana 1,18 22 7 31 40 

Desvio padrão 0,08 3,84 0,48 7,04 7,41 

 
 
 
 
Tabela 4 – Média, mediana e desvio padrão da biometria realizada em capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) subadultas fêmea  de vida livre do PEAL –São Paulo – 2011. 

 

 Comprimento 

(cm) 

Comp. pé 

esquerdo (cm) 

Comp. orelha 

esquerdo (cm) 

Alt. cernelha / 

(cm) 

Peso  

(Kg) 

Média 1,08 20,62 5,93 30,43 34,83 

Mediana  1,04 20 5,75 27,5 30 

Desvio padrão  0,16 1,86 1,15 10,34 14,98	   

 
 
 
 
Tabela 5 – Média, mediana e desvio padrão da biometria realizada em capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) filhotes fêmea  de vida livre do PEAL – São Paulo – 2011. 

 

 Comprimento 

(cm) 

Comp. pé 

esquerdo (cm) 

Comp. orelha 

esquerdo (cm) 

Alt. cernelha / 

(cm) 

Peso  

(Kg) 

Média 0,99 19 5 27,5 28,25 

Mediana  0,99 19 5 27,5 28,25 

Desvio padrão  0,03 0 0 1,5 1,75 
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5.2 HEMOGRAMA  

 
 
 Os valores das contagens globais dos eritrócitos (He), hematócrito (Ht), 

hemoglobina (Hb) e índices hematimétricos (VCM, HCM, CHCM), leucócitos (Le) e 

os resultados das contagens diferenciais das 31 capivaras (Hydrochoerus 

hydrochaeris) estão expressos nas tabelas 6 e 7.  

 
 
 
Tabela 6 – Valores médios (± desvio padrão) dos valores referentes ao hemograma completo de 
capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre do PEAL – São Paulo – 2011. 

        

Faixa etária He Ht Hb VCM HCM CHCM Le 

MA 
(n=7) 2,8 ± 0,17 38,4 ± 1,9 12,1 ± 0,6 136,9 ± 6,7 43,2 ± 2,9 31,5 ± 1,7 5542,8 ± 

1569,2 
FA 

(n=9) 2,7 ± 0,46 35,2 ± 
5,84 11,3 ± 2,3 130,9 ± 5,42 41,8 ± 2,8 31,9 ± 2,1 7311,1 ± 

3561,9 
SAM 
(n=5) 3,04 ± 0,4 36,6 ± 1,6 11,5 ± 0,7 121,9 ± 12,3 38,2 ± 3,1 31,4 ± 0,9 5980± 

1416,2 
SAF 
(n=6) 2,6 ± 0,2 36,8 ± 1,7 11,3 ± 0,6 140,3 ± 6,8 43,2 ± 2,3 30,8 ± 0,5 6500 

±1993,3 
FF 

(n=2) 2,8 ± 0,04 34,5 ± 1,5 11,2 ± 0,05 124 ± 7,3 40,4 ± 0,8 32,6 ± 1,2 11200 ± 
2600 

LEGENDA: M(machos) e F(fêmeas), A(adultos), SA(subadultos) e FF(filhotes); HE = no total de hemácias x 
106 / mm3; HT = hematócrito (%); HB = concentração de hemoglobina(g/dL); VCM = volume corpuscular 
médio (fl); HCM = hemoglobina celular média (pg); CHCM = concentração hemoglobínica celular média (%); 
LE = no total de leucócitos / mm3.  

 
 
 
 
Tabela 7 – Valores médios (± desvio padrão) dos valores referentes à contagem diferencial de 
capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre do PEAL – São Paulo – 2011. 

      
Faixa 
etária Eosinófilo Basófilo Linfócito Monócito Heterófilo 

 % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto 
MA 

(n=7) 
24,8 
± 5,3 

1407,2 
± 598,9 

0,8 
± 1,3 

36 
± 57,0 

34,4 
± 6,1 

1882,8 
± 529,2 

6 
± 5,2 

346,7 
± 332 

34,8 
± 7,2 

1932 
± 690,6 

FA 
(n=9) 

22,4 
± 10,2 

1592,2 
± 806,8 

1 
± 0,9 

81 
± 104,4 

30,5 
± 12,8 

2230,3 
± 1285,3 

6,8 
± 6,5 

560 
± 625,3 

39,4 
± 10,9 

2868,8 
± 1654,7 

SAM 
(n=5) 

20,8 
± 4,0 

1290 
± 516 

0 
± 0 

0 
± 0 

34,6 
± 13,1 

1937,6 
± 615 

12,6 
± 4,0 

737,2 
±270,1 

32,8 
±11,5 

2052,4 
± 1062,3 

SAF 
(n=6) 

19 
± 7,9 

1255,3 
± 707,9 

0,6 
± 1,5 

33,3 
± 74,5 

46,1 
± 2,2 

3015,5 
± 959,8 

7,5 
± 4,4 

508,5 
± 352,1 

26,6 
± 6,2 

1687,3 
± 449,5 

FF 
(n=2) 

18,5 
± 4,5 

1955 
± 23 

3,5 
± 1,5 

353 
± 77 

57,5 
± 7,5 

6635 
± 2335 

7 
± 3 

862 
± 518 

15,5 
± 2,5 

1671 
± 123 
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 Os valores de He de capivaras deste estudo quando comparado com os 

animais controle de Munhoz e Montoya (2001) e Heijden et al. (2003), apresentaram 

índices eritrocitários diminuídos (He, Ht, Hb, VCM), revelando anemia discreta com 

tendência a microcitose. Porém quando comparados aos animais parasitados de 

Heijden et al. (2003), manteve valores similares indicativo de deficiência nutricional 

associado à parasitose. Mesmo assim, não se pode descartar a metodologia 

utilizada pelos diferentes autores bem como fatores ambientais como clima, estresse 

pela captura e alimentação que, segundo Madella et al. (2006) pode causar 

alterações.  

 Embora a contagem total de leucócitos não apresente alterações, na 

contagem diferencial, os animais apresentaram eosinofilia à semelhança do que foi 

observado por Heijden et al. (2003), nos animais parasitados.  

 Uma causa alérgica, provavelmente exibiria maior oscilação entre os 

resultados individuais. A população total apresenta uniformidade quanto aos valores 

de eosinófilos e há causa ambiental como parasitas que poderiam causar eosinofilia 

em todos.  

 A análise sanguínea é uma importante ferramenta, oferecendo auxilio para o 

conhecimento do modo de resposta do tecido hematopoiético, permitindo o 

diagnóstico de afecções hematológicas além de fornecer dados referentes à 

presença de microrganismos invasores, deficiências nutricionais entre outros 

(MUNHOZ; MONTOYA, 2001). 

 

 

5.3 BIOQUÍMICA SÉRICA SANGUÍNEA 

 

 

 Foram realizadas determinações bioquímicas para PT, ALB, U, C, e para 

ALT, GGT e FA nas 31 capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre do 

PEAL conforme ilustra a tabela 8. 
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Tabela 8 – Valores médios (± desvio padrão) dos valores referentes à bioquímica sérica sanguínea 
de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre do PEAL – São Paulo – 2011. 
        

Faixa etária PT   
g/dL 

ALB 
 g/dL 

U  
mg/dL 

C  
mg/dL 

ALT  
UI 

 GGT  
UI 

FA 
 UI 

MA 
(n=7) 6,4 ± 0,4 2,1 ± 0,1 44,0 ± 7,9 1,1 ± 0,2 56,2 ± 22,2 2,8 ± 0,8 174,9 ± 113,8 

FA 
(n=9) 7,0 ± 0,4 2,5 ± 0,2 35,2 ± 6,0 1,0 ± 0,2 44,2 ± 12,6 2,6 ± 0,6 155,2 ± 98,5 

SAM 
(n=5) 7 ± 0,2 2,4 ± 0,3 47,1 ± 12,1 0,9 ± 0,1 46,9 ± 13,3 3,0 ± 0,6 91,8 ± 23,1 

SAF 
(n=7) 6,6 ± 0,4 2,3 ± 0,1 39,4 ± 4,0 1,1 ± 0,1 47,7 ± 8,1 2,4 ± 1,0 182,1 ± 85,9 

FF 
(n=2) 6 ± 0 2,4 ± 0,01 39,0 ± 3,6 1 ± 0,05 41,1 ± 2,9 2,1 ± 0,4 72,1 ± 9,1 

M(machos) e F(fêmeas), A(adultos) e SA(subadultos) e FF(filhotes) 

 
 
 Na avaliação bioquímica tanto do perfil renal (U e C) como o hepático (PT, 

ALB, ALT, FA, GGT) observou-se em todos os animais discreta hipoalbuminemia e 

aumento de PT em relação aos valores de ISIS (2002) e Corredor-Matus e 

Rodriguez-Pulido (2010) sugestivo de possível carência nutricional. Porém, vale 

ressaltar que, Corredor-Matus e Rodriguez-Pulido (2010) trabalharam com capivaras 

confinadas, podendo nesse caso, interferir na comparação de dados.    

Reyes et al. (2009) compararam o perfil metabólico e eletrolítico em capivaras 

de vida livre tanto no inverno como no verão, encontrando valores menores no verão 

quando comparados ao inverno. Tanto os resultados do inverno como os de verão 

para C, ALB, ALT, GGT e FA são superiores aos dados encontrados em nosso 

trabalho, porém a PT é relatada com valor inferior, demostrando que os animais do 

nosso estudo encontram-se mais desnutridos e desidratados que os referidos pelos 

autores.   
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5.4 AVALIAÇÃO SOROLÓGICA PARA FEBRE MACULOSA, RAIVA, 

TOXOPLASMOSE, LEISHMANIOSE, DOENÇA DE CHAGAS E LEPTOSPIROSE  

  

 

Os resultados dos exames sorológicos para FMB, para Leishmaniose e 

Doença de Chagas foram não reagentes.  

A técnica laboratorial utilizada para o diagnóstico de FMB foi a RIFI utilizada 

para detectar IgG e IgM, sendo a mesma recomendada pelo da Saúde, CCZ, 

Instituto Adolfo Lutz, SUCEN, padrão de referência utilizado pelo Center For Disease 

Control and Prevention (CDC) (NASCIMENTO et al., 2009; SOARES, 2009 e 

BRASIL, 2010, 2011).  

 Apesar dos resultados apontarem como não reagentes para FMB, não se 

deve ignorar a importância de tal enfermidade, uma vez que já foram notificados 

casos nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, 

Bahia e Santa Catarina (BRASIL, 2011). A febre maculosa brasileira é zoonose de 

caráter emergente, destacando-se pela sua letalidade e é de notificação compulsória 

– DNC, regulamentada pela Portaria nº 2325/GM de dezembro de 2001 e um dos 

objetivos da Secretaria de Vigilância em Saúde é o de detectar e tratar 

precocemente casos suspeitos.  

 Os últimos relatórios fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação / Centro de Vigilância Epidemiológica (Sinannet/zoonoses/Cve/SP) 

revelaram que até este momento (novembro de 2012), foram registrados 33 casos 

confirmados para FMB sendo 19 o número de óbitos somente no Estado de São 

Paulo (informação verbal)2iii.  

Cabe a nós, pesquisadores realizarmos por sua vez, exames periódicos 

preventivos em animais considerados amplificadores da Rickettsia rickettsii e 

hospedeiros primários para os carrapatos como foi o caso da capivara, nosso objeto 

de estudo.  

Nas últimas décadas, o número desses animais cresceu intensamente e 

esses animais invadiram os ambientes humanos (SOUZA et al., 2008). As capivaras 

intensificam o contato entre carrapatos e seres humanos na medida em que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Informação fornecida por Adriano Pinter – SUCEN. Em São Paulo, em 17 out. 2012.	  
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apresentam muito infestadas por estes parasitas. Segundo Milagres (2010), o 

aumento dos casos de FMB no estado de São Paulo coincide com o aumento da 

população de capivaras, não sendo possível confirmar se esse evento é resultado 

de modificações ambientais ou o progresso na realização do diagnóstico.  

Em relação a leishmaniose, o gênero Leishmania (ROSS, 1903) contém uma 

variedade de espécies de protozoários capaz de infectar o homem, animais 

silvestres e domésticos. Estudos realizados na Colômbia, em 1976, já 

demonstravam uma preocupação com as capivaras como reservatórios para 

Trypanossoma evansi, sendo isolado o agente em 8 de 33 capivaras (MORALES et 

al., 1976). Arias e Lopez (1997) avaliaram em soro de 559 capivaras, distribuídas em 

duas áreas da Venezuela, a presença de Trypanosoma evansi por meio do teste de 

imunofluorescência para determinar a prevalência da infecção ativa e a 

soroprevalência do T. evansi em áreas enzoóticas. A infecção ativa de T. evansi foi 

observada em 48 animais entre os dois grupos e Munoz e Chavez (2001) realizaram 

um estudo de 50 capivaras no Peru que confirmou a presença de  T. evansi, em 14 

amostras, o que difere dos resultados deste estudo, pois foi não reagente para todos 

os animais. 

Foram analisados por Valadas (2010) 63 soros de capivaras, de seis 

municípios do estado de São Paulo para detecção de anticorpos de Trypanosoma 

cruzi, Leishmania infantum, usando teste de imunofluorescência indireta. Cinco das 

63 capivaras apresentaram anticorpos para epimastigotas de T. cruzi, mas nenhuma 

das amostras reagiu positivamente com promastigotas de L. Infantum.  

Segundo relatório de atividades do projeto “Vigilância acarológica e sorológica 

como subsídio para o diagnóstico do risco de transmissão da febre maculosa 

brasileira na região do parque estadual Alberto Löfgren” sob licença nº 154/2006, 

cedido pelo PEAL (informação pessoal)3iv para complementar dados deste estudo, 

várias espécies animais servem de reservatórios para o Trypanosoma cruzi e os 

gambás do gênero Didelphis exercem influência nos ciclos tanto silvestres quanto 

domésticos, podendo servir de elo entre ambos.  Nesse mesmo relatório, foi descrito 

o resultado para sorologia pelo método de imunofluorescência com o titulo igual a 40 

em um gambá, o que representa contato com T. cruzi, sendo importante destacar a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Informação fornecida por PEAL em São Paulo, em 2011.	  
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proximidade desse gambá infectado com as residências e com as capivaras 

pertencentes ao PEAL.   

Para a pesquisa de anticorpos antirrábicos deste estudo, foram catalogados 

como reagentes 20 capivaras variando de  3 (> 1,3 UI/ml); 2 (1,3 UI/ml); 9 (1 UI/ml); 

6 (0,66 UI/ml); 6 (0,5 UI/ml); 2 (0,33 UI/ml); 2 (0,25 UI/ml) e 1 (0,16 UI/ml).  

Para humanos, resultados acima de 0,5 UI/ml são considerados reagentes 

(OMS, 1992) e os apresentados no relatório de 2006 do PEAL, não apresentaram 

títulos ≥ 0,5 UI/ml. Ressaltando que, não foi encontrado na literatura referência para 

ponto de corte para cada espécie animal, e com isso o valor da OMS, 1992 tem sido 

usado para animais silvestres também. Como a detecção de anticorpos antivírus da 

raiva sugere contato prévio com o agente, pode-se supor que uma exposição prévia 

do animal a uma dose imunogênica do vírus pode ter ocorrido uma vez que, 

segundo CCZ (informação pessoal)4v, foi constatado soropositivo para o vírus da 

raiva em um morcego não hematófago	  pertencente ao PEAL em meados de 2010. 

Em vários países, casos de raiva em animais silvestres têm aumentado, 

tornando-se cada vez mais uma ameaça para os animais domésticos e silvestres 

(WHO, 2006). Nos últimos anos, a raiva humana transmitida por morcegos ressurgiu 

como um problema de saúde pública nas Américas. Durante 2011 eventos de raiva 

humana transmitida por morcegos foram registrados no Equador e no Peru, e 

morcegos infectados com o vírus da raiva foram detectados na Argentina, no Brasil, 

no Chile, em Cuba, na Costa Rica e em Honduras (WHO, 2011).  

Segundo Nogueira e Cruz (2007) a Ordem Chiroptera compreende morcegos 

hematófagos	   (Desmodus rotundus) e não hematófagos, que podem exibir tanto a 

raiva furiosa como a silenciosa, reforçando a nossa tese de que esses animais, se 

próximos às capivaras, podem facilitar a transmissão do vírus favorecendo a doença 

sendo de extrema importância a determinação da vigilância epidemiológica 

constante.  

 A imunofluorescência indireta foi um dos exames de escolha para o 

diagnóstico para toxoplasmose com resultados reagentes em 12 animais. Já para 

hemaglutinação indireta, segunda opção de exame, todas as capivaras foram 

consideradas não reagentes (Tabela 9). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Informação fornecida por CCZ em São Paulo, em 2011.	  
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 A toxoplasmose é uma das doenças mais difundidas e prevalentes no mundo,  

inclusive na fauna selvagem, em vida livre e cativeiro. É causada pelo Toxoplasma 

gondii e pode acometer praticamente todos os animais endotérmicos, porém uma 

porcentagem variável de animais sadios e o homem apresentam anticorpos anti-T. 

gondii (PIMENTEL et al., 2009). 

 Truppel (2009) estudou a identificação da infecção por T. gondii em capivaras 

de Curitiba, Estado do Paraná, e determinou a prevalência de infecção nesses 

animais. Para tanto, foi realizada a pesquisa da ocorrência de anticorpos anti-T. 

gondii no soro de 26 capivaras, pela técnica de imunofluorescência indireta (IFI ≥ 

1:16) verificando ocorrência de anticorpos anti-T. gondii em 16 (61,5%) das 

capivaras analisadas sendo 7 com título 64, 3 com 128 e 256 e a maior titulação foi 

de 1:512 em um animal à semelhança de nosso estudo que obteve 31 (38,69%) com 

a utilização da mesma técnica, porém a nossa maior titulação ficou em 1:256, 

indicando em ambos os casos elevada prevalência de infecção por T. gondii em 

capivaras, que aparentemente são assintomáticas para a doença, representando em 

fonte de infecção para o homem (YAI, 2007). A presença do parasito foi confirmada 

pela pesquisa de IgG anti-T. gondii em ambos os estudos. 

 Cañon-Franco et al. (2003) também relataram anticorpos anti-T gondii em 104 

(69,8%) de 149 capivaras com a mesma técnica, não referindo sinal de enfermidade 

no indivíduos positivos.   

 As capivaras são gregárias, têm comportamento semelhante dentro de um 

grupo, e estão sujeitas às mesmas fontes de infecção. A ingestão de oocistos 

esporulados na água e forragens é sugestiva como principal fonte de infecção para 

esses animais. Segundo Yai (2007) e Truppel (2009), existe a possibilidade de 

transmissão vertical. A aproximação do homem ao ambiente de mata, ou mesmo a 

introdução da capivara no ambiente rural ou urbano, aproxima o gato doméstico 

desses roedores, colaborando, dessa forma, para o fechamento do ciclo de 

transmissão de T. gondii (TRUPPEL, 2009).  

 Pelo fato de a capivara possuir um papel importante na dispersão e    

manutenção de T. gondii no ambiente, a proximidade a este animal deve ser 

considerada um comportamento de risco em inquéritos epidemiológicos quando 

houver ocorrência de casos de toxoplasmose. 
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Tabela 9 – Porcentagem das amostras reativas com título igual ou superior à 1:16 para toxoplasmose 
em capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre do PEAL – São Paulo – 2011. 

                                       Imunofluorescência indireta 

                                          anticorpos totais / título 

Hemaglutinação 

indireta 

Titulação Nº animais reagentes Nº animais reagentes 

1:16 
5 

16,12% 

0 

100% 

1:64 
5 

16,12% 

0 

100% 

1:256 
2 

6,45% 

0 

100% 

1 

 

 

 

 Os resultados para leptospira foram reagentes em 8 (31) 25,8%, para 14 

sorovares diferentes de 24 testados conforme descreve a tabela 10. Considera-se 

reagente o soro com titulo igual ou maior que 100. 

 

 
Tabela 10 – Porcentagem das amostras reativas com titulo igual ou superior à 100 para Leptospira 
em capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre do PEAL – São Paulo – 2011. 

 
(Continua) 

Capivaras        Reagentes   para leptospirose                                                                  Título  

n.6 Reagente 
canicola,tarassovi 

castellonis 

100 

200 

n.7 Reagente 
hardjo, autumnalis, grippotyphosa, wolffi 

pomona 

200 

800 

n.8 

 

Reagente 

 

icterohaemorrhagiae, castellonis 

australis 

hardjo, wolffi, grippotyphosa 

100 

200 

400 

n.9 

 

Reagente 

 

javanica 

australis 

canicola, copenhageni, tarassovi, wolffi 

grippotyphosa, hardjo 

100 

200 

400 

800 
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  (Conclusão) 
Capivaras        Reagentes   para leptospirose                                                                  Título  

n.15 Reagente hardjo 
200 

 

n.16 Reagente 
canicola 

tarassovi 

200 

400 

n.19 Reagente canicola, tarassovi 
200 

 

n.22 Reagente sejroe 
100 

 

Total  8 (31) 25,8% 

 

 

Sendo a capivara um roedor de hábitos semiaquáticos, a água serve de 

refúgio e proteção contra seus predadores naturais, além de ambiente natural de 

reprodução (MILAGRES, 2004). Apesar de ser um animal silvestre, encontra-se em 

estado avançado de domesticação com elevada tolerância ao ser humano.	  Devido a 

essas características, a capivara pode atuar como reservatório silvestre e rural de 

enfermidades, inclusive de caráter zoonótico, e assim desempenhar importante 

papel na saúde pública.	  	  

Segundo Acha (2001), muitos animais silvestres, entre eles os roedores, 

estão perfeitamente adaptados às leptospiras e não manifestam sinais clínicos ou 

lesões. Desta forma, animais infectados cronicamente podem ser portadores durante 

vários anos e atuarem como reservatórios e fontes de infecção para outros animais 

e para o homem (OIE, 2004). 

Em capivaras, a maioria dos estudos sobre leptospirose envolve a pesquisa 

de anticorpos anti-Leptospira frente aos vários sorovares da bactéria (NOGUEIRA; 

CRUZ, 2007). Jelambi (1974), analisou 178 amostras de soro de capivaras na 

Venezuela, obtendo 111 positivos (63,3 %) aos diferentes sorovares de leptospiras, 

com predomínio de L. canicola, L. balllum, L. hardjo, L. hendomadis e L. wolffi. Ito et 

al. (1998) e Nishiyama et al. (2001) também obtiveram resultados sorológicos 

semelhantes trabalhando com soros provenientes de animais no Brasil. Paula et al. 

(2001) encontraram leptospira em capivaras de vida livre encontrando uma 

prevalência de 56%, pelo teste de soroaglutinacao microscópica. Dentre os 
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sorovares encontrados os principais foram: copenhageni e icterohaemorrhagiae em 

sete animais, diferente do encontrado neste estudo onde se detectou somente em 

um animal o sorovar copenhageni e em outro animal o sorovar icterohaemorrhagiae. 

Shimabukuro (2006), analisando o impacto da poluição das águas dos rios 

sobre a condição de saúde das capivaras, determinou a soroprevalência de 

Leptospira spp. em 79 animais no Estado de São Paulo, na bacia hidrográfica do 

Alto Tietê na região metroplitana de São Paulo (grupo calha) e 34 provenientes de 

áreas servidas por cursos d’água não poluídos (grupo controle). Houve uma maior 

ocorrência de positividade em altas titulações (≥ 1:800)	  no grupo calha que no grupo 

controle. 

No grupo calha, houve coaglutinação dos sorovares: copenhageni e 

icterohaemorrhagiae; pomona, hardjo (hardjoprajitno); bratislava, e autumnalis, 

porém para o grupo controle, ocorreu apenas uma coaglutinação entre 

icterohaemorrhagiae e hardjo (hard-jobovis), coincidindo com os resultados de nosso 

trabalho. A soroprevalência no grupo calha foi de 60% e diferiu de maneira 

estatisticamente significativa da prevalência de 35,3% dos animais provenientes de 

outras áreas (P=0,03). Segundo Shimabukuro (2006), a diferença entre positivos no 

grupo calha e controle pode ter sido causada pela maior exposição dos animais do 

grupo calha à poluição biológica dos cursos d’água na região metropolitana de São 

Paulo. Mais trabalhos de investigação neste sentido são necessários para a mesma 

confirmação em nosso estudo, uma vez que em nossos resultados houve também 

altas titulações ( ≥ 1:800) em dois animais.  

Silva et al. (2009), pesquisando soroprevalência da infecção por leptospira em 

22 capivaras em um frigorífico, no Rio Grande do Sul, obtiveram resultados 

reagentes em seis (27,3%) e a variação entre os títulos de anticorpos encontrados 

foi de 100 a 3200	  revelando que uma parcela do lote desses animais abatido poderia 

apresentar a bactéria no sangue, nos tecidos e na urina, sendo necessário cuidados 

no contato com esses roedores. 

Marvulo (2003) e Pimentel et al. (2009) concluíram que os roedores silvestres 

podem ser reservatórios de espécies patogênicas de leptospiras de maneira análoga 

aos sinantrópicos. Porém a maior dificuldade é na interpretação dos resultados dos 

exames, visto que soros de indivíduos com títulos positivos geralmente apresentam 
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reações cruzadas a uma variedade de sorovares, dificultando assim a identificação 

do sorovar infectante. A demonstração de um aumento de pelo menos quatro vezes 

no título em amostras pareadas confirma a soroconversão. Em áreas endêmicas, 

uma única amostra com título igual ou maior a 800 pode ser considerada 

diagnóstica, mas se recomenda a utilização de iguais ou maiores que 1.600 para 

essa decisão (NOGUEIRA; CRUZ, 2007). 

Outro ponto importante a ressaltar é que, os cães são considerados uma 

importante fonte de infecção da leptospirose humana em áreas urbanas, pois vivem 

em estreito contato com o homem podendo eliminar leptospiras vivas pela urina 

durante vários meses, mesmo sem apresentar sinal clínico característico.  

Na área de estudo deste trabalho, vários cães errantes e gambás de vida livre 

foram observados, sendo, portanto, necessários estudos preventivos nesses animais 

por possuírem relação próxima com as capivaras presentes no parque.  

 

 

5.5 PESQUISA DE SALMONELLA SP E OUTRAS ENTEROBACTÉRIAS 

  

 

 Os resultados das culturas de swabs retais foram negativos para Salmonella 

spp em todos os animais 31(100%). São poucos os trabalhos sobre salmonelose em 

capivaras. Bandarra et al. (1995) relataram um caso de septicemia em capivara por 

Salmonella sp e Nogueira (1998) identificou três cepas de Salmonella (4,95%), de 61 

amostras.  

 Segundo Sarkis (2002), o tipo de criação desses animais e a proximidade 

com humanos pode contribuir na prevalência de Salmonella  sp.  

O resultado negativo para pesquisa de Salmonella spp., não exclui o potencial 

zoonótico destes animais, pois os demais gêneros de Enterobactérias identificados 

em nosso estudo também possuem relação com infecção humana (GIOIA-DI 

CHIACCHIO et al., 2012). Os resultados para as Enterobactérias estão expressos 

conforme ilustra a tabela 11.  
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  Tabela 11 – Resultados dos exames microbiológicos, obtidos a partir de fezes de capivaras    
(Hydrochoerus hydrochaeris) de vida livre do Parque Estadual Alberto Löfgren – São Paulo – 2011. 

Bactérias +/% 

Aeromonas sp 4 (12,9%) 

Citrobacter freundii 4 (12,9%) 

Enterobacter aerogenes 11 (35,5%) 

Enterobacter cloacae 4 (12,9%) 

Enterobacter gergoviae 1 (3,2%) 

Enterococcus faecalis 11 ( 35,5%) 

Enterococcus casseiflavus 11 ( 35,5%) 

Escherichia coli 19 (61,3%) 

Escherichia coli lactose negativa 2 (6,45%) 

Escherichia hermannii 1 (3,2%) 

Klebsiella oxytoca 4 (12,9%) 

Klebsiella pneumoniae 11 (35,5%) 

Kluyvera cryocrescens 2 (6,45%) 

Leclercia adecarboxylata 1 (3,2%) 

Proteus sp 1 (3,2%) 

Providence alcalifaciens 1 (3,2%) 

Providence rettgeri 1 ( 3,2%) 

Pseudomonas aeruginosa 6 (19,4%) 

Raoultella planticola 5 (16,1%) 

Salmonella sp 0 (0%) 

Serratia marcescens 10 (32,2%) 

  

 

 

E. coli tornou-se um patógeno oportunista à partir dos estudos com 

sorotipagem, pois alguns sorotipos são patogênicos (O2, O72 entre outros), o que 

determina a patogenicidade é o LPS e outros fatores de virulência bacteriana, 

presentes nas ilhas de patogenicidade. Quando se realiza a sorotipagem identificam-

se os antígenos O e o H (determinados pelo tipo de açúcar e tipo de flagelo) e K 

(capsulares) que é também um açúcar, porém essas técnicas não são mais 
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utilizadas pelo alto custo. Recentemente a E. coli foi dividida em dois tipos: as que 

causam diarréia e as extra intestinais sendo importante a determinação dos 

patotipos de acordo com o mecanismo de ação da bactéria (ARANDA et al., 2007). 

 Em nosso estudo, foi pesquisado EPEC em função de alguns animais 

apresentarem fezes amolecidas e também por ser um patotipo comum em 

mamíferos. 

Segundo Croxen e Finlay (2010),  os genes mais importantes para EPEC são 

eae e adesina bfp (bundle forming pili) ambos relacionados com aderência íntima da 

bactéria com enterócito, realizando alterações em citoesqueleto, formando lesão do 

tipo pedestal com perda de vilosidade.	   Quando são encontrados os dois genes 

juntos a bactéria é denominada EPEC típica, encontrada em 90% dos casos de 

infecções em humanos. A perda do plasmídeo EAE resulta no surgimento de cepas 

classificadas como EPEC atípicas, sendo eae positivas e bfp negativas. Neste caso 

os reservatórios podem incluir varias espécies de animais.  

Os resultados deste trabalho revelaram um elevado percentual de amostras 

positivas para E. coli 61,3% (19/N), mas nenhum dos isolados foi classificado como 

E. coli enteropatogênica nos resultados obtidos pelo teste Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR).  

Os outros gêneros bacterianos encontrados com maior frequência foram 

Enterobacter aerogenes 11(35,5%); Enterococcus faecallis e Enterococcus 

casseiflavus 11(35,5%); Klebsiella pneumoniae 11(35,5%) e Serratia sp 10 (32,2%).  

Milagre (2004) e Silva e Neufeld (2006) afirmam a presença de 

microrganismos da família Enterobacteriaceae em capivaras de cativeiro assim 

como ocorreu em nosso estudo, lembrando que, os bacilos Gram positivos dos 

gêneros estudados fazem parte da microbiota intestinal tanto humana como de 

mamíferos, sendo isolados também no ambiente. Porém segundo Trabulsi et al. 

(2005), a patogenicidade do Citrobacter freundii, Escherichia coli e Proteus spp. 

depende da existência de fatores de virulência que incluem a expressão de adesinas 

e a produção de toxinas.  

Além disso, segundo Sarkis (2002), a capivara atua como reservatório de 

Campylobacter jejuni, Yersinia sp e Aeromonas sp no ambiente sendo todas 

consideradas com potencial zoonótico importante. 
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Segundo Alves (2009) o gênero Aeromonas spp. possui seu habitat 

predominantemente aquático (dulcícola e marinho) e com ampla distribuição 

geográfica. São microrganismos de circulação ambiental e com capacidade de 

ocasionar afecções moderadas ou graves tanto no homem quanto nos animais 

relacionadas à diarréia aguda e a severidade da doença depende diretamente dos 

fatores de virulência envolvidos e do estado imunológico do paciente.  

Neste estudo foram encontrados quatro animais cultura positiva para 

Aeromonas spp, semelhante à Nogueira (1998) que isolou em três capivaras, 

ressaltando a necessidade de monitoramento tanto desses animais como da água 

do lago onde passam uma grande parte do dia, evitando-se assim a propagação 

desse patógeno de caráter zoonótico.   

 

 
5.6 TESTE DE SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS 

 

 

 Os resultados obtidos estão expressos na tabela 12, chamando a atenção 

para o alto índice de resistência frente a vários antibióticos testados 7(12). Não 

foram encontrados na literatura referências que revelassem perfil de sensibilidade 

antimicrobiana de bactérias isoladas de fezes de capivaras, alertando-nos para a 

necessidade de maiores investigações.  
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Tabela 12 – Perfil de sensibilidade antimicrobiana do “pool” de bactérias isoladas nas culturas de 
fezes de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) – São Paulo – 2011. 

Antibióticos “Pool” de Enterobactérias 

Amicacina S 

Amoxicilina +  Ácido Clavulônico R 

Ampicilina R 

Azitreonan R 

Cefalexina R 

Ciprofloxacina S 

Cloranfenicol R 

Enrofloxacina S 

Gentamicina S 

Norfloxacina S 

Sulfa + Trimetoprim R 

Tetraciclina R 

S = sensível; R = resistente  

 
 
 
5.7 PESQUISA DE FUNGOS PATOGÊNICOS  

  
 
  Os resultados da pesquisa de fungos patogênicos foram:  

 

 

5.7.1  Avaliação micológica de pelos e cultura de swab retal para pesquisa 
fúngica. 

 

 

O papel da capivara como carreador assintomático de fungos dermatófitos 

tanto para os homens quanto para outros animais é muito pouco estudado segundo 
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Muzel et al. (2011). Em nosso estudo não foram isolados fungos dermatófitos dos 

pelos dos animais pesquisados, apenas bolores sem papel patogênico, como 

Cladosporidium sp (25%), Penicillium sp (30%), Acremonium sp (22%), 

Scopulariopsis sp e Chrysosporium sp (6%). Além desses fungos filamentosos 

houve crescimento de leveduras do gênero Candida spp. (20%) e Rodothorula sp 

(4%).  

Pinheiro et al. (2007) reforça a necessidade de estudos que caracterizem os 

fungos que compõe a microbiota superficial desses animais para que se 

estabeleçam parâmetros microbiológicos, porém Losson (1994) relata que, fungos 

dos gêneros Trichophyton e Microsporum podem utilizar diferentes espécies de 

roedores selvagens ou de laboratório como reservatório, diferente dos nossos 

resultados obtidos. 

Bentubo et al. (2006) afirmam que é fundamental determinar o estado de 

portador assintomático para que medidas profiláticas sejam instauradas se forem 

necessárias. Contudo, com os dados obtidos em nossa pesquisa, pode-se concluir 

que as capivaras pesquisadas neste trabalho não são portadoras de fungos 

dermatófitos e não representam risco de infecção para contactantes ou humanos 

que possam vir a ter contato próximo com elas. Nas culturas de swab retal, foram 

encontradas leveduras apenas em seis animais, provavelmente contaminantes. 

 
 
5.8 EXAMES PARASITOLÓGICOS 

 
 

Como as capivaras dispersam-se por posse territorial e viajam sempre perto 

de cursos de água, podem funcionar como disseminadoras de várias enfermidades, 

entre elas as parasitoses (COSTA; CATTO, 1994; SINKOC, 1997). As capivaras 

presentes no parque tem seu habitat alternado por áreas secas e lago propiciando a 

infestação por parasitos. 

Segundo Sinkoc (1997) e Salas e Herrera (2004), mais de 80 espécies de 

parasitos já foram descritos em capivaras, porém com estudos voltados à 

taxonomia.  
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 Os resultados para os exames parasitológicos deste estudo foram positivos à 

presença de nematóides Protozoophaga  sp em 18 animais (58%); Strongyloides 

spp. em três (9,7%); Viannella spp. em sete (22,6%); e ovos e larvas de 

Ancilostomídeos em três (9,7%), conforme apresentado na tabela 13. Estes dados 

diferem dos de Costa e Catto (1994) que relataram 100% de Protozoophaga  sp, 

47,8% de Strongyloides chapini e 95,6% de Vionella spp. em 23 animais capturados 

e necropsiados, porém os animais pesquisados em nosso estudo eram de vida livre. 

Os mesmos autores identificaram além dos citados acima Trichostrongylus axei e 

Yatesia hydrochoerus. 

 

 
Tabela 13 – Resultados dos exames parasitológicos, obtidos a partir de fezes de capivaras 
(Hydrochoerus hydrochaeris) – São Paulo – 2011. 

Parasita Nº de animais % 

Protozoophaga sp. 18(31) 58,0% 

Viannella spp. 7(31) 22,6% 

Strongyloides spp. 3(31) 9,7% 

Ovos e larvas de Ancilostomídeos 3(31) 9,7% 

 

 

 Ribeiro e Amato (2003), pesquisando o oxiurídeo Protozoophaga obesa, 

relataram alta prevalência e intensidade de infecção em 27 sistemas digestórios 

dissecados de capivaras criadas em regime semi- intensivo, em Santo Antônio da 

Patrulha, RS. Este helminto foi encontrado em 94,44% dos animais examinados no 

solo de alguns piquetes onde vivem as capivaras. Foram também encontrados 

cordões de fêmeas de P. obesa com ovos aglutinados, semelhante aos que foram 

encontrados neste estudo. A forma como se aglutinam indica uma viabilidade maior 

no sucesso da infecção, pois são ingeridos, pelo hospedeiro, sempre em grande 

número. Segundo Costa e Catto (1994), é importante que sejam estudados os 

helmintos e que seja estabelecida sua importância clínica como agente etiológico de 

parasitismo clínico e/ou subclínico nesses animais. 
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Estima-se que, no mundo, cerca de 152 milhões de pessoas estejam 

infectadas por ancilostomídeos: 60 milhões por Ascaris lumbricoides; 45 milhões por 

Trichuris trichiura; 30 milhões por Strongyloides stercoralis (MACHADO et al., 2003).	  	  

Admite-se, atualmente, 52 espécies do gênero Strongyloides, que podem 

ocorrer em aves, répteis, anfíbios, mamíferos domésticos e silvestres e no homem, 

causando a estrongiloidíase. Utilizando-se métodos imunológicos para detecção de 

anticorpos no sangue de animais, demonstrou- se que S. stercoralis apresenta um 

grande potencial zoonótico (JUNIOR et al., 2006).     

 Levando-se em conta todos os estudos referentes a esses parasitas, é 

importante realizar exames parasitológicos constantes para evitar a sua manutenção 

em ambientes onde há estreita relação homem-animal. Não foram identificados 

protozoários em nosso estudo, talvez por deficiência na técnica utilizada, uma vez 

que oocistos de Eimeria sp. são frequentes em capivaras.  

 

 

5.9 PESQUISA DE ECTOPARASITAS  

 

 

 Foram identificadas em nossa pesquisa, três espécies de carrapatos: 

Amblyomma sp, Amblyomma cajennense (“carrapato-estrela”) e Amblyomma 

dubitatum (“carrapato-da-capivara”), de um total de 218 exemplares coletados de 

capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) conforme ilustra a tabela 14. 

 

 
Tabela 14 – Amostras de carrapatos coletadas em capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) de vida 
livre no PEAL. São Paulo, 2011 

Espécie carrapato Ovos Larva Pupa Ninfa Macho Fêmea Ind. Total 

Amblyomma sp. 0 4 0 90 0 0 0 94 

Amblyomma cajennense 
“carrapato-estrela” 0 0 0 0 5 5 0 10 

Amblyomma dubitatum 
“carrapato-da-capivara” 0 0 0 0 70 44 0 114 

Total  0 4 0 90 75 49 0 218 
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Nogueira e Cruz (2007) e Heijden et al. (2003) afirmam que a infestação de 

capivaras por carrapatos é comum e segundo os autores, parece não exercer efeitos 

nocivos ao animais em regime intensivo, podendo apresentar bom estado geral, 

apesar da anemia e da eosinofilia encontradas. Isto coincide com os resultados 

desta pesquisa, já que os animais também apresentaram bom estado geral, anemia 

e eosinofilia, embora fossem animais de vida livre. 

As espécies de carrapatos predominantes em determinadas regiões 

dependem de temperatura, umidade e o compartilhamento do habitat com outras 

espécies animais tanto domésticos como silvestres, podendo promover infestações 

cruzadas, em função dos hospedeiros serem preferenciais porém não específicos 

(OJASTI, 1973).  

Exemplo disso temos o “carrapato-estrela” (Amblyomma cajannense), que é 

originalmente reconhecidos como ectoparasita de equinos, o “carrapato-da-capivara” 

(Amblyomma dubitatum)” que são específicos de capivaras, mas encontrado em 

bovinos em ambientes próximos de capivaras e o “carrapato vermelho dos tatus” 

(Amblyomma auricularium) (NOGUEIRA ; CRUZ, 2007). 

Nossos resultados apontaram em 100% para o gênero Amblyomma, 

devendo-se levar em conta a possibilidade de infestação para outros animais e para 

o homem. Outro ponto importante, já comentado anteriormente, é o fato das 

capivaras não desempenharem o papel de reservatório da bactéria Rickettsia 

rickettsii na natureza, mas sim amplificadores para essas bactérias e como 

hospedeiros primários para os carrapatos é fundamental a investigação recorrente.  

Analisando todos os nossos resultados, consideramos que a avaliação 

periódica da sanidade de capivaras de vida livre deveria ser rotineira em parques ou 

lugares públicos onde animais de vida livre mantém relação estreita com humanos. 

 O médico veterinário deve atuar tanto nesta avaliação, bem como em 

programas de prevenção de possíveis zoonoses.  
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-  O protocolo de contenção química em duas etapas permitiu a utilização de 

doses adequadas para cada indivíduo, promovendo segurança à equipe executora 

e, aos animais, promovendo boa analgesia, relaxamento muscular e recuperação 

tranquila.  

 

- A hematologia e a análise bioquímica sérica sanguínea foram instrumentos 

eficazes para o diagnóstico de anemia e desnutrição.  

 

- As pesquisas sorológicas foram importantes para a detecção de 

enfermidades consideradas graves e de notificação compulsória.   

 

- A avaliação microbiológica possibilitou o conhecimento da sanidade dos 

animais estudados frente ao potencial zoonótico de Enterobactérias.  

 

- Nos animais pesquisados, o exame micológico dos pelos e as culturas de 

swab retal para fungos permitiram avaliar o risco de infecção fúngica para 

contactantes ou humanos.  

 

- Foi importante a realização de exames parasitológicos dos animais estudados 

para a avaliação de parasitoses intestinais.  

 

- A pesquisa de ectoparasitas e da bactéria causadora da Febre Maculosa 

Brasileira foi mandatória neste estudo.  

 

- Não foi realizada necropsia, pois não houve óbito durante o período 

experimental. 
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Historicamente o interesse do homem pelos animais silvestres data de 4000 

a.C.. Desde então, até os dias atuais, a tentativa de domesticar e conviver com 

estes animais permanece viva.  

Os zoológicos surgiram com o intuito de satisfazer parcialmente este desejo. 

Nestes locais os animais são apresentados ao público, porém não permitem o 

contato direto pelo risco de agressão. Desta maneira, ficam contidos em recintos 

construídos que mimetizam o seu habitat natural. Mesmo os animais mais dóceis 

são mantidos sem o contato com o ser humano.  

Por outro lado a presença de parques ecológicos, tanto no entorno como nos 

grandes centros, mantém a flora o mais preservada possível a fim de atrair visitantes 

que buscam o contato com a natureza. Isto também atrai animais silvestres que vêm 

em busca de alimentos, permitindo o contato direto homem-animal.  

Apesar desse convívio teoricamente saudável, fica a preocupação das 

doenças de caráter zoonótico que podem ser transmitidas do animal para o homem 

ou vice-versa.   

Preocupados com a sanidade dos animais de vida livre pertencentes ao 

Parque Estadual Alberto Löfgren – PEAL manifestaram, de maneira responsável, 

sua preocupação com as capivaras que circulam no parque e mantém contato 

próximo com os visitantes, solicitando uma avaliação sanitária e dos possíveis 

impactos zoonótico.  

Iniciamos uma programação com o objetivo de avaliar o maior número 

possível de enfermidades infecciosas e metabólicas. O nosso projeto foi 

prontamente aceito e nos foi dada toda a condição necessária para o trabalho.  

Os resultados revelaram que os animais estavam livres de infecções de 

caráter zoonótico, porém desnutridos e anêmicos.  

A iniciativa da gestora do PEAL, Ana Arromba, deve servir de exemplo para 

outros parques e também para outras espécies de animais silvestres. Desta 

maneira, o médico veterinário estaria incluído na responsabilidade da manutenção 

da sanidade de animais silvestres de vida livre que habitam esses parques, atuando 

de maneira preventiva contra possíveis zoonoses.  
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A divulgação de trabalhos como este, bem como o preparo de médicos 

veterinários para essa tarefa são de fundamental importância para que o tão 

desejado convívio homem-animal silvestre torne-se uma realidade. 
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APÊNDICE A - Fichas de procedimento 
 
 

Ficha de Captura 
 

Dados do Animal 
Número:_______________________  Grupo: (  ) 01 (  ) 02  Data:____/____/20. 
Idade: (  ) filhote (  ) subadulto (  ) adulto Sexo: (  ) macho (  ) fêmea (  ) indeterminado 
Dados Biométricos 
 
Comprimento Total:_________________ cm 
Comprimento Cauda: _______________ cm 
Comprimento Pé esquerdo: __________ cm 
Comprimento Orelha esquerda: ______   cm 
Altura de Cernelha: ________________  cm 
 
 
Dados Anestésicos 
Peso estimado:_________kg           Dose estimada:_______________mg/kg 
Peso real:_____________kg           Dose real:___________________mg/kg 

Hora Anestésico (mg/mL) Vol. (mL)  Via Aplicação Observações  
      
      
      
      

Legenda: Intramuscular (IM); Intravenosa (IV); Subcutânea (SC); Total (T); Parcial (P). 

Horário de aplicação:____:____h Tempo de trabalho: ____:____h 
Tempo de indução: ____:____  h Retorno: ____:____h 

Responsável:___________________.              Aluno: _______________________ 

Hora FC  FR T ºC R. PUP. R. MUSC. S. DOR PAM 
        
        
        
        

Legendas: 
Reflexo Pupilar: 1= midríase Obs. Os parâmetros deverão ser anotados a cada 10 minutos até o  
(R. PUP): 2= miose retorno do animal. 
 
Relaxamento Muscular: 1= insatisfatório (ausente) 
(R. MUSC): 2= regular (tensão moderada) 
 3= satisfatório (relaxamento 

completo) 
 
Sensibilidade a Dor: 1= ausente (sem sensibilidade) 
(S.DOR): 2= moderada 
 3= presente (retração do membro) 
 
Observações: 
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Ficha de Retorno 
 
Dados do Animal 

Número:_______________________  Grupo: (  ) 01 (  ) 02  Data:____/____/20. 

Idade: (  ) filhote (  ) subadulto (  ) adulto Sexo: (  ) macho (  ) fêmea (  ) indeterminado 

 

Valores normais:  
FC: 80 - 100 bpm 
FR: 60 – 90mpm \ Repouso: 30 - 38 mpm. 
Temp: 38 °C – 39 °C  
HORA FC  FR TºC R. PUP. R.MUSC. S. DOR PAM 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Legendas: 
Reflexo Pupilar: 1= midríase Obs. Os parâmetros deverão ser anotados a cada 10 minutos até o  
(R. PUP): 2= miose retorno do animal. 
 
 
Relaxamento Muscular: 1= insatisfatório (ausente) 
(R. MUSC): 2= regular (tensão moderada) 
 3= satisfatório (relaxamento 

completo) 
 
Sensibilidade a 
(S.DOR): 

1= ausente (sem sensibilidade) 

 2= moderada 
 3= presente (retração do 

membro) 

Responsável:___________________. 
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Ficha de Coleta de Material Biológico  
 

Dados do Animal 

Número:_______________________  Grupo: (  ) 01 (  ) 02  Data:____/____/20. 

Idade: (  ) filhote (  ) subadulto (  ) adulto Sexo: (  ) macho (  ) fêmea (  ) indeterminado 

MATERIAL BIOLOGICO Quantidade Observações 

Hemograma  

Bioquímico  

Sorológico Febre Maculosa  

Outras sorologias   

Cultura bacteriológica – região anal  

Cultura bacteriológica – secreção  

Lâmina p/ coloração de Gram - fezes  

Lâmina p/ esfregaço sanguíneo   

Lâmina p/ Malassezia  

Parasitológico   

Pesquisa de ectoparasitos – ácaros   

Pesquisa de ectoparasitos - pelos   

Marcação com microchip Número:  

Vermifugação:  Dose:  

Curativo: Área:  

Responsável:___________________             
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APÊNDICE B - Documentação fotográfica  
 

Período de habituação por meio de cevas diárias durante uma semana. Arquivo pessoal 
 
 

 
 Período de habituação por meio de cevas diárias, durante uma semana. Arquivo pessoal 
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Verificação de peso e comprimento corporal em capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris). Arquivo 
pessoal 
 
 

         
Verificação de comprimento pé esquerdo e orelhas em capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris).  
Arquivo pessoal 
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     Swabs estéreis, introduzidos na ampola retal. Arquivo pessoal 
 
 
 

       
 Processo de automação (Sistema Vitek® 2 Systems Version: 04.02). Arquivo pessoal 
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  Fotomicrografia apresentando células sanguíneas de capivaras. Em detalhe um eosinófilo.  
 Coloração Rosenfeld. Arquivo pessoal.  

 

 

 
   Fotomicrografia apresentando células sanguíneas de capivaras. Em detalhe um heterófilo.  
 Coloração Rosenfeld. Arquivo pessoal.  
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   Fotomicrografia apresentando células sanguíneas de capivaras. Em detalhe um linfócito.    
 Coloração Rosenfeld. Arquivo pessoal.  

  

 

 
  Fotomicrografia apresentando células sanguíneas de capivaras. Em detalhe um monócito.  
    Coloração Rosenfeld. Arquivo pessoal.   
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APÊNDICE C – Tabela Biometria  
 

 
 

 
 

BIOMETRIA  

Animal Data Idade Sexo 

Comp. 

total em 

mt 

Comp. 

pé 

esq/cm 

Comp. 

orelha 

esq/cm 

Alt. 

cernelha 

cm 

Peso 

Kg 

Microchip 

número 

01 18/12/09 subadulto macho 1,12 22 7 31 40 955060 

02 18/12/09 subadulto macho 1,24 31 7 33 40 952010 

03 18/12/09 subadulto macho 1,08 20 7,5 31 27 953997 

04 18/12/09 subadulto macho 1,18 22 7 31 36 952614 

05 18/12/09 adulto macho 1,04 22 7 26 35 954037 

06 18/12/09 adulto fêmea 1,25 25 7 33 44,5 952256 

07 18/12/09 subadulto fêmea 1,38 24 8 36 58 954330 

08 18/12/09 adulto fêmea 1,34 24 7 35 54,5 954726 

09 18/12/09 adulto fêmea 1,38 26 7 40 68 955015 

10 18/12/09 adulto fêmea 1,23 22 6,5 33 50,5 955381 

11 25/05/11 adulto fêmea   1,32  23  6  33 59,5 954789 

12 18/12/09 subadulto fêmea 1,00 20 5 25 26 953305 

13 18/12/09 adulto macho 1,23 23 7 36 56,5 950887 

14 18/12/09 adulto macho 1,15 27 7 30 47 954331 

15 25/05/11 adulto macho  1,23  23  6,5  52   53 951124 

16 18/12/09 subadulto fêmea 1,06 20 6,5 22 43,5 952776 

17 18/12/09 subadulto fêmea 0,97 19 5,5 21,5 17 954483 

18 25/05/11 adulto macho  1,28  23  7  25  59 953379 

19 25/05/11 subadulto fêmea 1,06 21 6 30 33 954602 

20 25/05/11 adulto fêmea 1,33 24 6,5 35 65 951084 

21 18/12/09 adulto fêmea 1,20 21 6 35 48,5 955391 

22 18/12/09 subadulto fêmea 1,02 20 5,5 24 27 673488 

23 18/12/09 subadulto fêmea 0,85 18 4 30 18,2 955184 

24 25/05/11 adulto fêmea 1,20 23 6 37 57,5 955480 

25 25/05/11 Adulto macho 1,39 24 6,5 51 77,0 953591 

26 25/05/11 Adulto fêmea 1,22 23 6,0 48 54,0 951611 

27 25/05/11 adulto macho 1,36 24 7,0 49 68,0 952933 

28 25/05/11 subadulto fêmea 1,32 23 7,0 55 56,0 N/C 

29 25/05/11 filhote fêmea 0,96 19 5,0 26 26,5 953451 

30 25/05/11 filhote fêmea 1,02 19 5,0 29 30,0 952883 

31 25/05/11 subadulto macho 1,33 25 6,0 49 50,0 955331 

Total          
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APÊNDICE D – Tabela Hemograma e bioquímico  
 
Hemograma  
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Bioquímico  
 
 

sexo Cap 
n˚ 

Proteínas 
totais  g/dL 

Albumina 
g/dL 

Ureia 
mg/dL 

Creatinina 
mg/dL 

ALT (TGP) 
U/I 

Gama GT 
U/I 

Fosfatase 
alcalina U/I 

MA 5 6,2 2,17 39,8 1,2 29,9 3,2 79,6 
MA 13 6,2 1,98 45,3 1,48 62,3 1,3 68 
MA 14 7,2 2,1 35,1 1,29 83,3 2,5 116,1 
MA 15 6,2 2,22 41 0,8 46,6 4,2 227,2 
MA 18 6 2,08 37,6 0,9 53,4 3,6 313,4 
MA 25 7 2,27 60,2 0,8 28,3 3 355,7 
MA 27 6,4 2,46 49,4 1,2 89,6 2,1 64,7 

média  6,45 2,18 44,05 1,09 56,2 2,84 174,95 
mediana  6,2 2,17 41 1,2 53,4 3 116,1 
desvio 
padrão  0,42 0,14 7,92 0,24 22,22 0,89 113,84 

         
FA 6 7,8 2,73 32 1,03 38,2 2 142,6 
FA 8 7 2,36 26,3 0,93 34,6 2,8 56,4 
FA 9 7,2 2,83 45 1,29 41,9 2,1 114,4 
FA 10 7,2 2,73 34,3 1,23 67 3,8 141,8 
FA 11 7,2 2,7 38,5 1,17 57,6 2,6 99,5 
FA 20 7 2,12 30,1 0,6 34,6 3,4 371,5 
FA 21 7 2,11 42,9 1,45 59,7 2 111,1 
FA 24 6,2 2,36 29,1 0,9 33,5 2,5 286,1 
FA 26 6,6 2,55 38,7 0,8 31,4 2,3 73,8 

média  7,02 2,49 35,21 1,04 44,27 2,61 155,24 
mediana  7 2,55 34,3 1,03 38,2 2,5 114,4 
desvio 
padrão  0,41 0,25 6,07 0,25 12,66 0,59 98,52 

         
SAM 1 7 2,84 36,8 0,9 54,5 4 112,8 
SAM 2 6,8 2,46 41,2 1,1 67 2,5 79,6 
SAM 3 7 2,43 39,3 0,77 46,1 2,8 96,2 
SAM 4 6,8 2,41 48 1,05 39,3 2,3 116,9 
SAM 31 7,4 1,85 70,2 0,9 27,8 3,6 53,9 

média  7 2,39 47,1 0,94 46,94 3,04 91,88 
mediana  7 2,43 41,2 0,9 46,1 2,8 96,2 
desvio 
padrão  0,21 0,31 12,13 0,11 13,30 0,65 23,13 

         
SAF 7 7,2 2,1 31,5 1,2 42,4 4,5 62,2 
SAF 12 6	   2,52	   41,2	   1,2	   50,3	   2,8	   239,6	  
SAF 16 6,4 2,34 36,2 1,12 53,4 2,1 223,1 
SAF 17 7 2,48 41,9 1,3 29,8 3,2 90,4 
SAF 19 6,2 2,19 38,3 0,9 52,7 1,3 244,6 
SAF 22 7 2,26 42,5 1,28 54 1,7 304,3 
SAF 28 6,8 2,31 44,2 1,3 51,3 1,3 111,1 

média  6,65 2,31 39,4 1,18 47,7 2,41 182,18 
mediana  6,8 2,31 41,2 1,2 51,3 2,1 223,1 
desvio 
padrão  0,42 0,13 4,07 0,13 8,15 1,08 85,90 

         
FF 29 6 2,47 35,4 1,05 44 2,5 81,3 
FF 30 6 2,5 42,7 0,95 38,2 1,7 63 

média  6 2,48 39,05 1 41,1 2,1 72,15 
mediana  6 2,48 39,05 1 41,1 2,1 72,15 
desvio 
padrão  0 0,01 3,65 0,05 2,9 0,4 9,15 

         SAF 23 Material insuficiente      
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APÊNDICE E – Tabela Raiva  
Pesquisa de anticorpos antirrábicos  

(soroneutralização em cultivo celular) 

Resultado 

UI/mL 

Nº animal Tipo de amostra  

n.1 Amostra de sangue 1,3 

n.2 Amostra de sangue > 1,3 

n.3 Amostra de sangue 1,3 

n.4 Amostra de sangue > 1,3 

n.5 Amostra de sangue 0,5 

n.6 Amostra de sangue 0,5 

n.7 Amostra de sangue 0,5 

n.8 Amostra de sangue 0,66 

n.9 Amostra de sangue 1 

n.10 Amostra de sangue 1 

n.11 Amostra de sangue 1 

n.12 Amostra de sangue 1 

n.13 Amostra de sangue > 1,3 

n.14 Amostra de sangue 1 

n.15 Amostra de sangue 1 

n.16 Amostra de sangue 0,66 

n.17 Amostra de sangue 0,33 

n.18 Amostra de sangue 1 

n.19 Amostra de sangue 1 

n.20 Amostra de sangue 1 

n.21 Amostra de sangue 0,66 

n.22 Amostra de sangue 0,66 

n.23 Amostra de sangue 0,66 

n.24 Amostra de sangue 0,5 

n.25 Amostra de sangue 0,25 

n.26 Amostra de sangue 0,16 

n.27 Amostra de sangue 0,5 

n.28 Amostra de sangue 0,66 

n.29 Amostra de sangue 0,33 

n.30 Amostra de sangue 0,5 

n.31 Amostra de sangue 0,25 

Obs: Para humanos, resultados acima de 0,5UI/ml são considerados reagentes (OMS, 1992) 

 


