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RESUMO 

 
 

SANTOS, S. V. Patologia comparada de Brachyteles arachnoides  e Brachyteles 
hypoxantus . (E. Geoffroy, 1806, Atelidae - Primates) . [Pathology compared to 
Brachyteles arachnoides e Brachyteles hypoxantus. (E. Geoffroy, 1806, Atelidae - 
Primates]. 2011. 330 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo,  São Paulo, 2011. 

 

O gênero Brachyteles, endêmico do Brasil, é constituído por duas espécies, B. 

arachnoides e B. hypoxantus, e estudos recentes demonstraram que suas 

populações selvagens podem estar seriamente reduzidas. Na tentativa de reverter a 

situação atual, esforços têm sito realizados visando a conservação dos muriquis, no 

entanto, dados relativos à condição sanitária de Brachyteles são extremamente 

escassos. Sabe-se, que o estabelecimento de protocolos adequados de manejo é 

condição necessária para a manutenção das espécies em cativeiro, sobretudo as 

ameaçadas e/ou criticamente ameaçadas, como é o caso dos atelídeos em questão. 

Desse modo, o presente trabalho de pesquisa almejou investigar as principais 

alterações anátomo-patológicas e correspondentes causas de morte de 18 (10M:8F) 

espécimens de B. arachnoides, B .hypoxantus e híbridos mantidos em cativeiro junto 

ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ). Os animais foram 

necropsiados entre os anos de 1988 e 2010 sendo utilizados fragmentos de órgãos 

e tecidos colhidos e fixados em solução de formalina a 10%, sendo 9  exemplares de 

B. arachnoides, 3 B hypoxantus e 4 híbridos,  totalizando 16 indivíduos pertencentes 

ao acervo do CPRJ/FEEMA,  e 2   B. arachnoides pertencentes ao Parque Municipal 

Quinzinho de Barros (FZQB). Destes, 2 (11,1 %) eram neonatos, 2 (11,1%) jovens,  

13 (72,2%) adultos e 1 (5,6%) idosos. O peso dos B. arachnoides, B. hypoxantus e 

B. híbridos adultos, jovens e neonatos variou de 0,5 Kg até 14 Kg. O peso médio dos 

adultos foi 5,6 Kg. O peso médio dos adultos foi de 2,8 Kg para os caquéticos, 5,9 

Kg para os magros, 8,25 Kg para os bem nutridos. Dados de histórico clínico, 

reprodutivo, comportamentais e análises clínicas foram avaliados visando auxílio na 

obtenção da causa de morte (CM). A diarréia foi a alteração clínica mais consistente 

observada no  grupo pesquisado sendo que cinco mortes (27,8%) foram causadas 

por quadros de sepses, quatro por infecção viral (22,2%), três (17%) por 
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pneumonias, dois (11%) por parasitismo. Distúrbio metabólico, peritonite e eutanásia 

decorrente de retrovirose foram responsáveis por 1 óbito cada (5,5%). Não foi 

possível determinar a CM de um (5,5%) neonato em avançado estado de 

putrefação. Destes 18 casos de óbito, três (17%) foram decorrentes das 

conseqüências da infecção  por um agente viral da família Retroviridae. A análise 

histomorfométrica mostrou que a taxa de hemossiderose hepática  (THH) variou 

entre 0.2% e 41.7%, não havendo diferenças significantes entre as THHs quando 

comparados os parâmetros sexo, idade, tempo de cativeiro, espécies e peso. A 

análise estatística revelou correlação entre as áreas de hemossideorse e reticulina 

pelo teste de Sperman com (P=0,0326, r= -0,5048) No entanto, não observou-se 

correlação ao avaliar a morfometria da reticulina e  as graduações histopatológicas 

de necrose (P=0,1009, Sperman, r= 0,3991). O mesmo padrão foi observado ao 

avaliar a correlação entre as áreas de reticulina e os casos sépticos e não sépticos 

com (P= 0,6126, Mann-Whitney test). Os agentes etiológicos diagnosticados através 

de imuno-histoquímica, análise ultra-estrutural e/ou molecular foram: Herpes 

simplex, Vírus respiratório sincicial (RSV), vírus compatíveis com a família 

Retroviridae, Toxoplasma gondii, Entamoeba spp., Strongyloides spp., Candida spp. 

e Helicobacter pylori. O potencial zoonótico dos agentes infecciosos identificados 

reflete a importância da implantação de medidas preventivas rigorosas com o 

objetivo de preservar a saúde da comunidade humana e dos muriquis. Uma 

monitoração sanitária através de exame clínico e colheita de material biológico 

também foram realizadas em 10 espécimes cativos de muriquis. Pretende-se, de 

forma pioneira representar a sistematização de processos patológicos envolvendo 

espécimes do gênero Brachyteles cativos, contribuindo para a manutenção destes 

espécimens em cativeiro, assim como indiretamente na conservação destes em vida 

livre, sugerindo protocolos sanitários preventivos e favorecendo a reprodução e 

manutenção das populações.  

 

 
 

 Palavras-chave: Patologia.  Doenças Infecciosas e parasitárias.  .  Hemossiderose.  

Muriqui.  Brachyteles. 
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ABSTRACT 

 
SANTOS, S. V. Patologia comparada de Brachyteles arachnoides  e Brachyteles 
hypoxantus  (E. Geoffroy, 1806, Atelidae - Primates) . [Pathology compared to 
Brachyteles arachnoides e Brachyteles hypoxantus. (E. Geoffroy, 1806, Atelidae - 
Primates]. 2011. 330 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo,  São Paulo, 2011. 

 
 

The Brachyteles genus is endemic in Brazil, comprises two species, B. arachnoides 

and B. hypoxantus, and recent studies have shown that their wild populations can be 

seriously reduced. In an attempt to reverse the current scenario, efforts have been 

made to promote the conservation of muriquis, however, data on the sanitary 

condition of Brachyteles are extremely scarce. It is known that the establishment of 

appropriate management protocols is a prerequisite for the maintenance of the 

captive species, especially threatened and / or critically endangered, as is the case in 

question, atelids. Thus, the present research aimed to investigate the main anatomic-

pathological and related causes of death in 18 (10M:8F) specimens of B. 

arachnoides, B. hypoxantus and hybrids in captivity at the Centro de Primatologia do 

Rio de Janeiro (CPRJ). The animals were autopsied between 1988 and 2010, being 

used fragments of organs and tissues removed and stained in formalin solution 10%, 

and 9 individuals of B. arachnoides, 3 B. hypoxantus and 4 hybrids, a total of 16 

individuals belonging to the collection of CPRJ / FEEMA, and 2 B. arachnoides 

belonging to the Parque Municipal Quinzinho de Barros (FZQB). Of these, 2 (11.1%) 

were neonates, 2 (11.1%) youth, 13 (72.2%) adults and 1 (5.6%) elderly. The weight 

of  adults, newborns and young B. arachnoides, B. hypoxantus and B. hybrid ranged 

from 0.5 kg to 14 kg average weight of adults was 5.6 kg average weight of adults 

was 2.8 kg for cachectic 5.9 kg for lean, 8.25 kg for well-nourished. Data from clinical 

history, reproductive, behavioral and medical tests were assessed for assistance in 

obtaining the cause of death (CD). Diarrhoea was the most consistent disease 

observed in this group and five deaths (27.8%) were caused by sepsis boards, four 

viral infection (22.2%), three (17%) for pneumonia, two ( 11%) of parasitism. 

Metabolic disorder, euthanasia and peritonitis resulting from a retrovirus were 

responsible for one each death (5.5%). We were unable to determine the CD of one 

(5.5%) neonate in an advanced state of putrefaction. Of these 18 deaths, three (17%) 

resulted from the consequences of infection by a viral agent of the family 
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Retroviridae. Histomorphometric analysis showed that the hepatic hemosiderosis rate 

(HHR) ranged between 0.2% and 41.7%, with no significant differences between the 

HHR compared the parameters sex, age, time in captivity, species and weight. 

Statistical analysis revealed a correlation between areas of reticulin hemossideorse 

and with the Spearman test (P = 0.0326, r = -0.5048). However, no correlation was 

seen when evaluating the morphometry of reticulin and histopathological grades of 

necrosis (P = 0.1009, Spearman r = 0.3991). The same pattern was observed to 

evaluate the correlation between areas of reticulin and cases with septic and non 

septic (P = 0.6126, Mann-Whitney test). The etiologic agents diagnosed by 

immunohistochemistry, ultrastructural analysis and molecular were: Herpes simplex, 

Respiratory Syncytial Virus (RSV), consistent with the virus family Retroviridae, 

Toxoplasma gondii, Entamoeba spp., Strongyloides spp., Candida spp. and 

Helicobacter pylori. The zoonotic potential of the infectious agents identified reflects 

the importance of strict implementation of preventive measures in order to preserve 

the health of human communities in contact with the muriquis. A health monitoring by 

clinical examination and collection of biological material were also performed in 10 

specimens of captive muriquis. We aim, in a pioneering way, represent the 

systemization of processes involving pathological specimens of the genus 

Brachyteles captives, contributing to the maintenance of these specimens in 

captivity, as well as indirectly on the conservation of these in the wild, suggesting 

preventive health protocols and encouraging the breeding and maintenance of 

populations 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Key words: Pathology. Infectious and parasitic diseases. Hemosiderosis.  Muriqui. 

Brachyteles. 
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1  INTRODUÇÃO 

O Brasil apresenta a maior biodiversidade mundial de primatas, constituída 

por 101 espécies distribuídas em dezoito gêneros e cinco famílias (RYLANDS et al., 

2000). Em virtude desta magnífica diversidade, desenvolver pesquisas que 

investiguem a ocorrência natural de patógenos e conseqüentes enfermidades se faz 

necessário (CATÃO-DIAS, 2003). 

Observa-se no mundo que um quarto dos mamíferos, um oitavo das aves e 

um terço dos repteis são ameaçados de extinção, totalizando 4170 espécies sob 

risco, classificadas como criticamente ameaçadas, ameaçadas e vulneráveis 

(MYERS et al., 2000;  BROOKS et al, 2002; DA FONSECA, et al., 2002). Neste 

contexto, 48% das espécies de primatas (634 espécies) estão classificadas como 

ameaçadas de extinção na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). As principais ameaças aos 

primatas não humanos (PNH) são a destruição do habitat, sobretudo a partir da 

queima das florestas tropicais, a caça  para a alimentação e o comércio ilegal 

(MITTERMEIER et al., 2009). 

Ainda, estudos atuais apontam que o aquecimento global pode constituir uma 

ameaça adicional à sobrevivência de várias espécies de PNH em risco de extinção, 

ao causar a indisponibilidade de alimentos, principalmente para espéciess 

frugivoras. (CAMPBELL et al., 2007). 

O gênero Brachyteles, endêmico do Brasil, é constituído por duas espécies, 

B. arachnoides e B. hypoxantus, que ocorrem nas regiões sul/ sudeste e nordeste do 

país, respectivamente (KOEHLER et al., 2002; PISSINATTI, 2005). Tratam-se dos 

maiores primatas não humanos  neotropicais (PNHN) e estudos recentes 

demonstraram que suas populações selvagens podem estar seriamente reduzidas  

(TALEBI, 2005; LIMA, 2006).  

Atualmente, os B. arachnoides são classificados como ameaçados de 

extinção na lista vermelha do estado de São Paulo (BRESSAN et al.,2009), 

enquanto o B. hypoxantus está  entre os 25 PNH mais ameaçados do mundo, na 

categoria perigo crítico (COSTA et al., 2005; MITTERMEIER et al.,2009),  e restrito a 

pequenas áreas privadas ou populações  isoladas e  não ultrapassam no total uma 

população de 800-1000 indivíduos (STRIER, 2006). 
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Na tentativa de reverter a situação atual, esforços têm sito realizados visando 

a conservação dos muriquis, como a criação do Comitê Internacional para a 

Conservação do Muriqui, reunindo pesquisadores e mantenedores de Brachyteles 

sp. com vistas à  elaboração de estratégias de conservação, tanto na esfera pública 

como na privada, destacando a Associação Pró-Muriqui (organização não 

governamental conservacionista, criada em 2000), baseada na investigação 

científica da espécie,  sua conservação e do Bioma Mata Atlântica. (TALEBI, 2004). 

Por outro lado, estudos referentes à patologia neste gênero são escassos, 

assim como nos demais grupos de PNHN (LEITE, 2002). 

Estudos sobre alterações patológicas em PHN se restringem, 

majoritariamente, a espécies mantidas em pequeno número e criadas em biotério no 

Primeiro Mundo para fins científicos. Mais recentemente, trabalhos no campo da 

patologia comparada de PNHN foram desenvolvidos no Brasil (EPIPHANIO, 1997; 

LEITE, 2002; SETZER, 2003; SÁ, 2004).  

No entanto, dados relativos à condição sanitária de Brachyteles são 

extremamente escassos (PISSINATTI; CRUZ; COIMBRA-FILHO, 1981; SANTOS et 

al, 2010). Semelhantemente, enfoques reprodutivos são raros, destacando a recente 

avaliação do status reprodutivo, e correspondente perfil endocrinológico, de B. 

arachnoides sob duas condições restritivas em cativeiro. (LIMA, 2006). 

O estabelecimento de protocolos adequados de manejo é condição 

necessária para a manutenção das espécies em cativeiro, sobretudo as ameaçadas 

e/ou criticamente ameaçadas, como é o caso dos atelídeos em questão.  

O presente trabalho de pesquisa almejou investigar as principais alterações 

anátomo-patológicas e correspondentes causas de morte de espécimens de B. 

arachnoides e B .hypoxantus, mantidos em cativeiro junto ao Centro de Primatologia 

do Rio de Janeiro (CPRJ). 

Pretende-se, desta forma, contribuir diretamente para a manutenção destes 

espécimens em cativeiro, assim como indiretamente na conservação destes 

fascinantes animais em vida livre, sugerindo protocolos sanitários preventivos e 

favorecendo a reprodução e manutenção das populações. 
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Foto: Alcides Pissinatti, CPRJ, 2004 
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2 OBJETIVOS  

 

Face a perspectiva de contribuir com a com a sanidade, bem estar e 

conservação dos Brachyteles spp., o objetivo geral do presente trabalho foi: 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Determinar e caracterizar as principais causas de morte e alterações 

anátomo-patológicas ocorridas em 18 espécimes de Brachyteles arachnoides e 

Brachyteles hypoxantus, primatas não-humanos neotropicais ameaçados de 

extinção, mantidos em cativeiro. 

Para tanto, no escopo do presente trabalho, os objetivos específicos foram:  

 

 

2.2      OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 

* Estabelecer um quadro das principais causas de morte, alterações 

morfológicas e enfermidades acometendo muriquis em cativeiro que possa servir de 

base para estudos sanitários destes animais em vida livre 

* Apontar possíveis fatores predisponentes no desenvolvimento de 

enfermidades em muriquis mantidos em cativeiro;. 

* Identificar antígenos selecionados e correspondentes lesões através de 

técnicas histoquímicas, histopatologicas, imuno-histoquímicas, ultra-estruturais, 

análise clínicas hematológicas, bioquímicas, sorológicas e moleculares (PCR, 

Western Blot, hibridação e seqüenciamento genético). 

* Detectar qualitativa e quantitativamente, através de ferramentas 

morfométricas, o grau de hemossiderose e necrose hepáticas das espécimens em 

questão. 

* Determinar a imunofenotipagem das hepatites diagnosticadas. 
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Foto: Stéfanie Vanessa Santos, CETAS, 2009 
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3      REVISÃO DE LITERATURA  

3.1  CLASSIFICAÇÃO ZOOLÓGICA, E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

 

 

As espécies pertencentes à Ordem Primates apresentam grande variação, 

tanto nos aspectos fenotípicos, quanto nos comportamentais e endócrino-

reprodutivos, exibindo particularidades que demonstram sua grande adaptabilidade 

aos mais diversos ambientes e situações e respondendo aos desafios da evolução 

(GUIMARÃES, 2007). 

A Ordem Primates é dividida em duas subordens: Prosimii e Anthropoidea. A 

primeira inclui os primatas evolutivamente mais primitivos, conhecidos como 

prossímios, num total aproximado de 52 espécies.  Já a subordem Anthropoidea, 

divide-se em dois grandes grupos: a infra-ordem Catarrhini, dos primatas não-

humanos do Velho Mundo (PVM), dos grandes primatas e do homem, com 

aproximadamente 97 espécies; e a infra-ordem Platyrrhini, dos primatas neotropicais 

ou do Novo Mundo (PNM), com aproximadamente 110 espécies (AURICCHIO, 1985; 

RICHTER et al., 1984; FIENNES, 1987; MITTERMEIER et al. , 1994; GROVES, 

2001; RYLANDS et al., 2002 ).  

Os PNM, por sua vez estão divididos em cinco famílias, com 18 gêneros, 

distribuídos em 110 espécies, totalizando 205 táxa (RYLANDS et al., 2000). O Brasil 

alberga 79 espécies conhecidas de platirrinos, das quais 50% são endêmicas, o que 

o torna o país com a maior diversidade primatológica do planeta (VAZ, 2001). Ainda, 

dos 18 gêneros citados, dois destes, Brachyteles (muriqui) e Leontopithecus (micos-

leões), são de ocorrência exclusiva no Brasil (RYLANDS et al., 2000). 

Os primatas catarrinos (do grego: kata, inferior; e rhinos, nariz), assim 

denominados devido à posição das aberturas nasais voltadas para baixo, habitam as 

regiões da África e da Ásia. Possuem 32 dentes, unhas achatadas (nunca em 

garras), sendo que algumas espécies apresentam calosidades ciáticas, de colorido 

vivo; a cauda, quando presente, não é preênsil (RYLANDS et al., 2000). Os PVM 

são divididos duas grandes superfamílias: Cercopithecoidea e Hominoidea (HARDT; 

HENKE, 2006). 



Quanto aos platirrinos (do grego: platys, chato; e rhinos, nariz), assim

chamados devido à posição lateral de suas narinas e sua separação por um largo

septo nasal, habitam exclusivamente o continente americano. Outras características

destacam-se como: polegar não completamente oponível, ausência de calos ciáticos

e de bolsas jugais e a dentição constituída por 32 ou 36 dentes, sendo 6 pré-molares

superiores e 6 inferiores. No conjunto, são de porte menor, sendo que um grupo de

espécies possui a cauda preênsil, não existindo, porém espécies adaptadas à vida

terrícola (RICHTER et aI., 1984; AURICCHI0,1985).

A classificação taxonômica dos platirrinos, embora bastante controversa no

passado (AURICCHIO, 1985), subdivide os platirrinos em 5 famílias (Callitrichidae,

Cebidae, Aotidae, Pitheciidae e Atelidae), 18 gêneros, 110 espécies e 205 espécies

e subespécies (Quadro 1) (RYLANDS et aI., 2000).
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I Família Espécies Táxons *
Família Callitrichidae
Cebuella 1 2
Mico 14 14
Callithrix 6 6
Saguinus 15 33
Leontopithecus 4 4
Callimico 1 I 1
Subtotal 41 60
Família Cebidae
Saimiri 5 12
Cebus 7 33
Subtotal 12 45
Família Aotidae
Aotus 8 13
Família Pitheciidae
Callicebus 19 23-
Pithecia 5 9
Chiropotes 2 4
Cacajao 2 6
Subtotal 28 42
Família Atelidae
Alouatta 8 21
Ateies 6 16
Lagothrix 4 5
Oreonax 1 1
Brachyteles 2 2
Subtotal 21 45
Total 110 205

Quadro 1 - Primatas neotropicais divididos por gêneros. Diversidade (Rylands et ai, 2000)
* Taxons: representados pelas espécies e subespécies

Os PNM são arborícolas, habitando as matas e florestas tropicais que se

estendem desde o sul do México até o norte da Argentina, vivendo em todos os
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países continentais das Américas Central e do Sul, à exceção do Chile e do Uruguai,

além de algumas ilhas do Caribe (MITIERMEIER, 1986a) (Figura 1).

NewWorld
Prirnates

•• J
Figura 1 - Distribuição mundial dos primatas não humanos. Demis O'Heil, 2010. Acesso:

http://anthro.palomar.edu/primate

3.2 ATUAL SITUAÇÃO DOS PLATIRRINOS EM VIDA LIVRE

Vivemos em um momento em que a perda da biodiversidade é crítica,

estimando-se que mil espécies sejam extintas por ano no planeta (WILSON, 2002).

Observa-se globalmente que um quarto das espécies de mamíferos, um oitavo das

aves e um terço das espécies de répteis são considerados ameaçados de extinção,

classificadas como criticamente ameaçados a vulneráveis (FONSECA et alo, 2005).

As principais ameaças à biodiversidade são a destruição e fragmentação de

habitats, a sobre-exploração dos recursos naturais (incluindo caças ilegais e

extração de espécies vegetais), a poluição, a invasão de espécies exóticas, a

contaminação dos mananciais hídricos e, atualmente, as mudanças climáticas

(BAILLlE et ai, 2004). Além das ameaças já citadas, possivelmente as doenças

humanas sejam as maiores preocupações para a conservação de primatas não

humanos (MENDES, 1991).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (IBAMA), há 66 espécies de mamíferos ameaçadas no Brasil.
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Os primatas, em sua maioria endêmicos à Mata Atlântica, contribuem com 40% dos 

táxa em risco.  

O Brasil alberga uma das quatro áreas críticas mais importantes para a 

conservação dos PNH no planeta, a Mata Atlântica (reduzido hoje a uma fração 

estimada de 7% da cobertura natural), onde vivem, pelo menos, 24 espécies e 

subespécies de PNHN com seis gêneros diferentes. Destas, 15 espécies são 

consideradas ameaçadas (criticamente em perigo, perigo ou vulneráveis) 

(MITTERMEIER et al., 1994; MYERS et al., 2000;  BROOKS et al., 2002; COSTA et 

al., 2005). 

 Na Mata Atlântica encontram-se os macacos brasileiros mais seriamente 

ameaçados de extinção, sendo eles: as 4 espécies existentes de Leontopithecus 

spp., o Brachyteles arachnoides, o B. hypoxantus e o Cebus apella xanthosternos 

(MITTERMEIER, 1986a; MITTERMEIER et al., 1994; VAZ, 2001).  

Além da perda de habitat, fragmentação e doenças, outra ameaça para a 

comunidade de primatas no Brasil é a lacuna no conhecimento sobre a distribuição 

geográfica destes, e informações básicas sobre biologia e ecologia de muitas 

espécies e subespécies. Esta falta de conhecimento representa um obstáculo à 

conservação das espécies (VIVO, 1996; SILVA JÚNIOR, 1998). 

Um fator de risco para algumas das maiores espécies, tais como Ateles spp. e 

Lagothrix lagotricha, é a caça para alimentação ou uso como isca. A captura de 

animais vivos para posterior comercialização também é uma ameaça à 

sobrevivência de algumas espécies (COIMBRA-FILHO, 1983; MITTERMEIER et al., 

1983;  KLEIMAN et al., 1986; MILTON, 1986; MITTERMEIER, 1986a; 

MITTERMEIER, 1986b; MENDES, 1991; PISSINATTI, 1993; MITTERMEIER et al., 

1994; VAZ, 2001). 

A maioria das populações de primatas na Mata Atlântica está restrita a 

pequenos fragmentos, onde a sobrevivência em longo prazo é improvável. 

Populações naturais, particularmente de sagüis e de uma espécie de Cebus 

robustus, são também ameaçadas por introduções: Callithrix jacchus, do Nordeste 

do Brasil, e C. penicillata, típico de habitats florestais no Cerrado, foram introduzidos 

em numerosas áreas de Mata Atlântica, onde hibridizam e competem com espécies 

locais (COIMBRA-FILHO et al., 1993). 

Mudanças climáticas são citadas como agravantes do risco de extinção de 

várias populações de primatas; desse modo quantificar o papel das alterações 
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climáticas na dinâmica da população de primatas, como a subfamília Atelinae, que 

compõem os primatas de grande porte do Novo Mundo, se faz fundamental. (HEINO 

et al., 1997; CAMPBELL, et al., 2007).  

Trabalhos recentes indicam uma significativa relação entre o clima e a 

dinâmica das populações de primatas. Tais estudos apontam, sobretudo, que os 

primatas neotropicais da subfamília Atelinae, especialmente aqueles de hábitos mais 

frugívoros, como os gêneros Brachyteles, Lagothrix e Ateles, podem ser afetados 

pelo El Ninõ na América do Sul e Central,  uma vez que este fenômeno diminui a 

disponibilidade de alimentos aos animais frugívoros, podendo-os levar ao óbito pela 

fome. Situação semelhante não foi verificada com as populações 

predominantemente folívoras, como os Alouatta. (CAMPBELL et al., 2007). 

Os muriquis (Brachyteles arachnoides e B. hypoxantus) têm sido alvo de 

programas efetivos de pesquisa e conservação nos estados do Espírito Santo, 

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (STRIER & DA FONSECA,1997; TALEBI 

et al. 2004). 

Alguns primatas ameaçados, como o Saguinus bicolor, os Leontopithecus 

spp., os Brachyteles spp., o C. xanthosternos, C. robustus, C. kaapori, Callicebus 

barbarabrownae e C. coimbra, Chiropotes satanas, e demais primatas amazônicos 

são alvos de planos de ação oficiais, por intermédio dos comitês para a conservação 

de espécies KLEIMAN & MALLINSON, 1998; BAKER & KIERULFF, 2002; 

MARCELINO & MARINI-FILHO, 2003; COSTA et al., 2005; ICMBIO, 2011). 

 

 

3.3       ASPECTOS GERAIS DOS ATELÍDEOS 

 

 

Atualmente, a família Atelidae é  constituída por cinco gêneros: Alouatta, 

Lagotrix, Ateles, Brachyteles e Oreonax, anteriormente incluídos na família Cebidae 

(RYLANDS et al., 2000; LIMA, 2006; SOUZA, 2007).  

Os atelídeos são pouco maiores que  cebideos, variando de 34-72 cm de 

altura. A cauda é comprida, desnuda nas pontas, com função preênsil, tátil e de 

locomoção, usada freqüentemente como “quinto dedo”. São animais arbóreos e 

diurnos, com hábitos alimentares não apenas frugívoros e folívoros, mas também 
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insetívoros. A pelagem é espessa, variando de marrom, cinzenta a preta com áreas 

mais pálidas (TALEBI, 2004). 

 Quanto a formula dentária,  apresentam dois dentes incisivos, um canino, 

três pré molares e três molares, tanto na arcada superior como na inferior, 

totalizando 36 dentes (RYLANDS et al., 2000). 

Distribuem-se por toda região de floresta das Américas Central e do Sul, 

desde o México ao Norte da Argentina (RYLANDS et al., 2000; SOUZA, 2007). 

São seres poligâmicos e gregários, podendo superar 20 membros em um 

mesmo grupo, dependendo da espécie. As fêmeas geram um único filhote 

(raramente gêmeos) por gestação, que duram de 180 a 255 dias com intervalos 

entre partos de 3 anos (STRIER, 2005). 

A subfamília Atelinae, portanto, compõem os PNHN de grande porte, com 

particular interesse conservacionista, pois encontram-se ameaçados de extinção e 

demandam mais atenção e pesquisas diversas. (HEINO et al., 1997; CAMPBELL, et 

al, 2007; POST; WIEDERHOLT, 2010).  

 

 

3.4    O MURIQUI (BRACHYTELES SPP.) 

 

 

O muriqui é a maior espécie de PNM e o maior mamífero endêmico do Brasil, 

apresentando peso corporal aproximado de 12 e 15 Kg para fêmea e macho, 

respectivamente (NISHIMURA et al, 1988; LIMA, 2006).  

É conhecido popularmente como muriqui ou mono-carvoeiro. A palavra 

muriqui em tupi-guarani significa “povo manso da floresta”, confirmado através de 

seus hábitos pacificadores. É reconhecido pela UNESCO como identificador de 

qualidade ambiental, simboliza a Reserva da Mata Atlântica e está  entre os 25 

primatas mais ameaçados do mundo (MITTERMEIER et al., 2005). 

Suas adaptações morfológicas são voltadas para o modo de vida arborícola e 

forma de locomoção por suspensão, a braqueação (TALEBI, 1999). Favorecidos 

assim pelos braços mais longos que as pernas, mãos em forma de gancho para 

manipulação e cauda desnuda na ponta, preênsil e de superfície táctil (BICCA-

MARQUES et al., 2006). 
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São primatas de hábito diurno e, sendo herbívoros, exploram todos os 

extratos da mata desde chão até as copas, com predomínio nas copas (MENDES; 

ADES, 2004; TALEBI et al., 2006) 

O gênero Brachyteles abrange duas espécies, Brachyteles aracnhoides 

(Figura 2) e B. hypoxanthus (Figura 3), conhecidas popularmente como muriqui do 

sul e muriqui do norte, respectivamente (RYLANDS et al., 2000).  

 

 
Fonte: (Pissinatti, 2000) 
Figura 2 - Brachyteles arachnoides,                 
           muriqui do sul  

Fonte: Fonte: (Pissinatti, 2000) 
Figura 3 - Brachyteles hypoxantus, muriqui do 
norte, fêmea, adulta, CPRJ (Pissinatti, 2000) 

 

Existem diferenças morfológicas e genéticas para caracterizar as espécies de 

muriqui. As populações do norte, B. hypoxanthus, possuem face e genitália 

despigmentadas (Figuras 4 e 5)  e polegar vestigial, enquanto que nas populações 

do sul, B. arachnoides, as colorações facial e genital são inteiramente pretas e não 

possuem qualquer vestígio do polegar (LEMOS DE SÁ; GLANDER, 1993; TALEBI et 

al., 2006). 
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Figura 4 - B. hypoxanthus, macho de 8                          

anos (Zidane). Observar                 
despigmentação de região facial.  
Fundação Zoo-Botânica de Belo                     
Horizonte, 2010 

 
Figura 5 - B. hypoxanthus, macho de 8 anos  
(Zidane). Observar despigmentação de região              
urogenital.  Fundação Zoo-Botânica de Belo               
Horizonte, 2010. 

 

O B. hypoxanthus é considerado criticamente ameaçado de extinção 

(KONSTANT et al., 2002; COSTA et al., 2005) (Figura 6), tendo sua ocorrência 

restrita a regiões de Mata Atlântica dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Minas Gerais e Bahia , (MYERS et al., 2000). Suas populações se encontram 

ameaçadas pela destruição e fragmentação do habitat e também pela atividade de 

caça ilegal (MELO, 1998; MITTERMEIER et al.,2005). Devido à devastação de seus 

habitats,  daptaram-se a viver em ambientes de mata secundarias, havendo 

necessidade de grandes extensões de mata para a sobrevivência de populações 

viáveis (FONSECA, 1985). 

 



Brach~eles hypoxanthus .~Brach~eles arachnoides al~range~pe
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Fonte: (Adaptado de Mendes et aI., 2008)
Figura 6 - Distribuição populacional B.

hypoxanthus
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Fonte:(Adaptadode Mendeset aI.,2008)
Figura 7 - Distribuiçãopopulacional B.
arachnoides

Com a destruição do habitat houve uma redução no numero de indivíduos e a

população conhecida atualmente de B. hypoxanthus não excede mais de 855

indivíduos (MENDES et aI., 2005a; STRIER et aI., 2006).

Por sua vez, o B. arachnoides é classificado como ameaçado de extinção

(STRIER, 2005) (Figura 7).
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 Além dos fatores impactantes mencionados anteriormente, diversos outros 

estão relacionados com o declínio das populações de B. arachnoides, incluindo a 

caça, um traço cultural que se manteve desde os primórdios da colonização do 

Estado de São Paulo pelos europeus (MENDES et al., 2010), e o  declínio da 

palmeira Euterpe edulis, importante fonte de alimentação para estes animais 

(TALEBI; SOARES, 2005). 

Hoje, a população  de B. arachnoides só pode ser encontrada em áreas 

remotas de florestas montanhosas da Serra do Mar no Rio de Janeiro e São Paulo. 

Estima-se que a atual população desta espécie não ultrapasse  1300 indivíduos, 

destacando o Parque Carlos Carlos Botelho com a maior população no estado de 

São Paulo (STRIER, 1999; MELO; DIAS, 2005).  

A análise de viabilidade populacional e ambiental (PHVA), realizada para 

ambas as espécies de Brachyteles em 1998 (RYLANDS et al., 1998), desencadeou 

uma série de pesquisas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. 

Em 2002, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) criou o Comité para a 

Conservação e Manejo do Muriqui (OLIVEIRA et al. 2005). 

De acordo com o PHVA de 1998, é  possível que a população de muriqui do 

sul possa sofrer um declínio de 20% ao longo das próximas duas gerações. É 

possível que esta espécie tenha sofrido um declínio superior a 80% ao longo dos 

últimos 60 anos. Desde 1982 (THORNBACK ; JENKINS, 1982) a espécie encontra-

se ameaçada, mudando para a categoria criticamente ameaçada em 2000, e 

retomando a categoria ameaçada em 2008 (MITTERMEIER; RYLANDS; 

HOFFMANN, 2008). 

O contingente populacional de Brachyteles sp. em cativeiro (ex-situ) é 

extremamente reduzido, sendo insuficientes para apoiar qualquer estratégia de 

conservação em ambiente natural (in-situ), como a reintrodução de indivíduos, 

similarmente aos procedimentos adotados desde a década de 80 para o gênero 

Leontopithecus (LIMA,2006). 

Quanto ao comportamento social, o gênero Brachyteles apresenta pouca 

agressividade e hierarquia. Expressam-se através de abraços de relações fraternais, 

para o reconhecimento, reatamento de relacionamentos e reposicionamentos 

sociais. Nota-se ausência de competição e dominância associada à grande 

tolerância social, onde as fêmeas dispersam dos grupos ainda jovens a partir de 
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cinco anos. A maturidade sexual é atingida aos seis anos para as fêmeas, e aos 

onze no caso dos machos (LEMOS DE SÁ; GLANDER, 1993). 

Vivem em grandes grupos multi-macho, multi-fêmea com mais de 50 

indivíduos distribuídos entre adultos, subadultos e jovens de variáveis faixas etárias 

(STRIER, 1996; LIMA, 2006). Neste contexto, os machos formam uma subunidade 

coesa dentro do grupo e as fêmeas são mais dispersas, caracterizando o sistema de 

fissão-fusão (MENDES, 1990; LIMA, 2006). 

Os B. arachnoides são mais frugívoros que os B. hypoxantus, que são mais 

folívoros, mas crê-se que estas não sejam diferenças filogênicas, e sim ambientais,  

ou seja decorrente da pressão exercida pela dieta de acordo com a sazonalidade e 

disponibilidade de flores e frutos. Passam maior parte do tempo (50%) descansando 

e 25% se alimentando (TALEBI, 2005).  

Os predadores naturais dos muriquis incluem felídeos, como onças-pintadas, 

assim como aves de rapina, no entanto, os predadores de topo exigem grandes 

áreas de uso, as áreas isoladas de floresta em que vivem muriquis não suportam 

estes animais em alto números suficientes para criar uma séria ameaça para 

muriquis. Além disso, onde há poucas áreas naturais para caças pois estão 

cercados  por áreas de exploração agrícola e pecuária, inviabilizando a 

sobrevivência predadores em geral (LEMOS DE SÁ; STRIER, 1992; GONZÁLEZ-

SOLÍS et al 2001;. CHIARELLO 2003).  

Outros pequenos predadores em potencial incluem mustelídeos, que foram 

circunstancialmente ligados ao desaparecimento de muriquis infantis em Montes 

Claros (PRINTES et al., 1996). A população do predador na Carlos Botelho é mais 

intacta do que em outras áreas de estudo e pode suportar grandes animais, como 

onças, o que poderia contribuir para a mortalidade muriqui neste site (MORAES et 

al., 1998).  

Algumas áreas de proteção de Brachyteles arachnoides se destacam 

segundo Mendes at al., 2010:  

* Parque Nacional de Itatiaia, Rio de Janeiro; Serra dos Órgãos Parque 

Nacional, Rio de Janeiro; Parque Estadual do Desengano, Rio de Janeiro; Parque 

Estadual Carlos Botelho, São Paulo  

* Parque Estadual Intervales, em São Paulo; Parque Estadual do Alto Ribeira; 

Parque Estadual da Lauráceas, Paraná; Estação Ecológica Xitué; Estação Ecológica 

Paraíso, Rio de Janeiro  
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* Área de Proteção Ambiental Cairuçu (APA), Rio de Janeiro; 

* Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, Paraná. 

* Quanto as áreas de proteção de Brachyteles hypoxantus temos segundo 

Mendes at al., 2010: 

* Parque Nacional do Caparaó (Espírito Santo), Federal de área protegida 

(população mínima 82 indivíduos); 

* Reserva Biológica Augusto Ruschi (Espírito Santo), Federal de áreas 

protegidas (14 indivíduos); Reserva Biológica da Mata Escura (MG), Federal de área 

protegida (28 indivíduos); Parque Estadual do Rio Doce (Minas Gerais) Estado de 

conservação (124 indivíduos);  Parque Estadual do Ibitipoca (Minas Gerais) (7 

indivíduos); Parque Estadual Serra do Brigadeiro (Minas Gerais) (226 indivíduos); 

Alto Cariri (Divisa Minas Gerais e Bahia) (7 indivíduos); Fazenda Córrego de Areia 

(Minas Gerais), (13 indivíduos); Estação Biológica de Caratinga (RPPN Feliciano 

Miguel Abdala) (Minas Gerais), (226 indivíduos);  Fundação Biodiversitas (41 

indivíduos); Santa Maria de Jetibá (Espírito Santo), (84 indivíduos); Fazenda 

Esmeralda (MG) (3 indivíduos). 

De 2001 a 2003, o (Projeto de Conservação e utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

aprovou financiamento para três projetos de conservação e gestão do muriqui do 

norte. Eles são coordenados por três ONGs, o Instituto de Pesquisas da Mata 

Atlântica - IPEMA, a Fundação Biodiversitas e o Instituto Dríades. Duas importantes 

reuniões resultaram desta, a primeira em janeiro de 2003 em Santa Maria de Jetibá, 

Espírito Santo, e a segunda em março de 2004, em Belo Horizonte. Estes forneciam 

as informações e diretrizes para a elaboração de um plano de manejo para a 

espécie (MENDES et al. 2005a).  

Atualmente, existem programas de investigação e  conservação dos muriquis, 

sendo realizado em seis locais, quatro em Minas Gerais (RPPN Feliciano Miguel 

Abdala, RPPN Mata do Sossego, e da Serra do Brigadeiro e parques estaduais do 

Rio Doce) e dois no Espírito Santo (Parque Nacional do Caparaó e Santa Maria de 

Jetibá). Estes estudos e iniciativas abrangem cerca de 90% de toda a população de 

B. hypoxanthus ( MENDES et al. 2005a).  

Observa-se até o momento que muitas pesquisas foram direcionadas ao 

comportamento social, reprodutivo e alimentar, conhecimentos que resultaram em 

recomendações para que a conservação das espécies fosse estabelecida. No 



55 
 

 

entanto, o estado de conservação do gênero ainda continua ser crítico (RYLANDS et 

al., 1998). 

 
 

3.5    SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO EX SITU  
 
 
A população ex situ de muriquis é extremamente reduzida, sendo 

representada por alguns grupos isoladamente distribuídos. Neste contexto, a 

população mais representativa é aquela mantida no Centro de Primatologia do Rio 

de Janeiro (CPRJ) (B. arachnoides, 4M; 1F; B.hypoxantus, 0M; 0F; híbridos, 0M; 

0F). Além desta população, atualmente encontra-se um macho adulto de B.  

hypoxantus na Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte; quatro exemplares 

(2M:2F) de B. arachnoides adultos no zoológico Municipal Quinzinho de Barros em 

Sorocaba;  quatro  espécimes (sem informação sobre a distribuição sexual) de B. 

arachnoides na ilha do  Passeio Público em Curitiba; e um macho de B. 

arachnoides, subadulto, no Centro de Triagem Cetas em São Vicente, São Paulo.  

 
 

3.5.1   Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ) 
 
 
O Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ), órgão do Departamento 

de Estudos e Projetos da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do 

Estado do Rio de Janeiro, destaca-se como uma das principais instituições 

brasileiras dedicadas à conservação ex situ de primatas neotropicais (Pissinatti, 

2001; Leite, 2002; Lima, 2006). O CPRJ foi estabelecido originalmente em 260 

hectares de área de mata nos contrafortes da Serra dos Órgãos, no município de 

Guapimirim, distante 100Km da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, insere-se em 

uma área de 5.000 hectares, para dentro do município de Cachoeiras de Macacu, 

com o nome de Estação Ecológica do Paraíso. 

A sede localiza-se nas coordenada geográficas 22 32'14 de Latitude Sul e 42 

58'55"de Longitude Oeste, a 48 metros de altitude e distante 86 Km da capital do 

estado do Rio de Janeiro. A região é classificada como Clima Tropical Quente com 

temperatura média superior a 18 C, subtipo Superúmido (Figura 8). 
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Constitui-se como área notável para estudos ecológicos em toda sua 

dimensão biótica e, certamente, é um campus propício ao estudo das relações 

humanas com o meio ambiente ainda preservado. Muitos projetos de exames 

laboratoriais, centros reprodutivos e de pesquisa são atualmente planejados 

segundo Pissinatti (2010) (informação verbal1). 

O CPRJ mantém uma população de PNM diversificada e de valor genético 

inestimável. Em julho de 2001 a população do CPRJ era composta por:: 47 símios 

do gênero Callithrix, 6 do gênero Mico, 89 do gênero Leontopithecus, 29 do gênero 

Saguinus, 1 Cebuella pygmaea, 6 Callimico goeldii, 10 Cebus apella xanthosternos, 

2 Cacajao calvus, 1 Callicebus personatus e 1 Chiroptes satanas. Em visita técnica 

realizada em julho de 2010 a população atual de muriquis era de 5 indivíduos (3 

adultos e 2 jovens). 

Com relação ao gênero Brachyteles, o CPRJ mantinha em julho de 2010 5 

indivíduos, sendo  3 adultos (2M; 1F) e 2 (M) jovens, sendo um deles nascido em 

cativeiro e o outro recebido do Passeio Publico de Curitiba. 

Os muriquis são mantidos em dois recintos: um grande viveiro com 15,40 x 

5,85 x 4,70 m, com predomínio de poleiros de madeira para que os animais possam 

se exercitar. Para o manejo de contenção e alimentar utiliza-se a área de 

cambiamento com dimensões de  3,85 x 3,50 x 2,50 m. O outro recinto mede 3,80 x 

3,50 x 2,50m, sendo utilizado como climatério e manejo de tratamento intensivo e/ou 

de observação (Figura 9, 10 e 11). 

A rotina do CPRJ abrange quatro serviços: 

• Serviço de Manejo e Nutrição 

Este serviço é esponsável pelo manejo e alimentação dos símios, além do 

projeto e fiscalização da construção e recuperação dos viveiros e alojamentos. Além 

disso, investiga os aspectos nutricionais de PNH, visando o aperfeiçoamento das 

técnicas de manejo e dos processos correlacionados. Através de artigos técnico-

científicos, divulga os seus resultados com relação aos aspectos do manejo 

nutricional e da reprodução destes símios em cativeiro. Possui laboratório de 100 m2 

com diversos equipamentos. 

• Serviço de Medicina Veterinária  

                                            
 
1Informação cedida por Alcides Pissinatti, em visita técnica ao CPRJ, Rio de Janeiro em 2010 
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Responsável pelo estado sanitário das populações, está baseado na medicina 

preventiva. Efetua rondas de observação dos animais e quando algum indivíduo 

adoece ou morre, realiza estudos clínico-laboratoriais e anátomo-patológicos, 

visando o conhecimento das enfermidades que acometem esses primatas e as 

possíveis correlações dessas doenças com o que ocorre com os humanos.  

Coopera regularmente com pesquisadores nacionais (Fundação Instituto 

Oswaldo Cruz, LBA - Pesagro-Rio, Universidade Federal Fluminense, Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade 

de São Paulo), internacionais (Nebraska University, University of California, Deutsch 

Primatensentrum de Göttingen, London University), zoológicos e institutos de 

pesquisa, quer seja disponibilizando material para estudo, quer seja auxiliando na 

formação de pessoal (estágios, disswertações de mestrado e teses de doutorado). 

• Serviço de Biblioteca e Museu 

A Biblioteca Primatológica do CPRJ dispõe de cerca de 30.000 títulos 

científicos sobre primatas, distribuídos entre livros, periódicos e, principalmente, 

separatas. Trata-se do mais importante acervo do gênero no país. 

O Museu de Primatologia possui relevante acervo,, além de material relativo 

ao estudo da anatomia comparada (desenvolvido com o Laboratório de Anatomia 

Comparada da UFRJ). Possui também a mais importante coleção seriada do gênero 

Leontopithecus alguns modelos (“casts”) de formas fósseis neotropicais e outras 

peças, tais como, peles, esqueletos e carcaças, al’’em d eamplo arquivo fotográfico.  

• Serviço de Restauração de Habitats  

Diversas espécies animais nativas das matas circunvizinhas têm sido atraídas 

novamente à região em função do tratamento ecológico dado a vegetação local, 

além da restauração biótica.  
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Figura 8 - Vista dos recintos gerais desde a
sede do CPRJ

Figura 10 - Amplo recinto dos Brachyteles
spp. Nota-se área de abrigo as
intempéries e área de cambeamento

Figura 11 - Amplo recinto dos
Brachyteles spp. Nota-se área do
piso e braquiação
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3.6 PLANO DE CONSERVAÇÃO PARA ESPÉCIES DE MAMÍFEROS     

AMEAÇADOS 

 

 

Para se estabelecer a criação de primatas neotropicais em cativeiro é 

necessária uma interação equilibrada ntre os manejos comportamental, reprodutivo, 

nutricional e sanitário.  

São justamente esses atributos de manejos que devem ser considerados na 

elaboração de um plano de manejo.  O objetivo deste plano de ação é apoiar o 

aumento do conhecimento sobre a espécie, assim como assegurar a manutenção 

das populações existentes e preservar os habitats de sua ocorrência. A seguir as  

principais metas propostas por (MARGARIDO & INGBERMAN, 2009): 

* Criação de áreas protegidas em área confirmadas de ocorrência da espécie, 

apoiada na Lei; 

* Fiscalização do cumprimento da lei; 

* Educação ambiental a todos os níveis; 

* Proteção da espécie em seu habitat (incentivo à ampliação das Unidades de 

Conservação; 

* Desenvolvimento de um projeto de recuperação da vegetação 

 na área de ocorrência do grupo conhecido. 

* Desenvolvimento de atividades já existentes de forma sustentável 

* Identificação e caracterização da pressão de caça sobre a Análise da 

viabilidade populacional da espécie no Estado. 

* Implementação de um programa de medicina da conservação a fim de se 

acompanhar a saúde das populações de muriquis. 

* Banco de material biológico para estudos genéticos das populações do     

Paraná 

* Conexão das áreas prioritárias para a conservação do muriquis 

* Manejo das populações em cativeiro  

* Estabelecimento e manutenção de um plantel voltado ao desenvolvimento 

de um programa de reprodução em cativeiro. 

* Avaliação sanitária dos indivíduos em cativeiro. 

* Avaliação genética dos indivíduos em cativeiro. 

* Projetos de reintrodução 



* Desenvolvimento de um programa de manejo das populações

* Identificação de áreas potenciais para a realização de eventuais

* programas de repovoamento.

Como recomendação final acredita-se que A continuação dos estudos do

grupo de muriquis conhecido no Paraná torna-se urgente e extremamente

importante, por representar o limite sul da distribuição da espécie, fato que ajudará a

compreender a plasticidade e a capacidade de adaptação aos diferentes ambientes,

além de ser uma nova população, o que é de extrema importância para um aumento

na variabilidade genética da espécie, que se encontra em situação grave de

conservação.
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3.6.1 Padrões comportamentais e manejo em cativeiro

Em rotinas de confinamento a necessidade e demandas comportamentais de

determinadas espécies várias vezes não são satisfeitas pelas condições oferecidas,

e a conseqüência pode ser o surgimento de distúrbios comportamentais (VAN

HOOF,1986)

O padrão comportamental de cada espécie desenvolveu-se de forma a

enquadrar as demandas funcionais às quais aquela espécie foi exposta durante o

seu processo evolutivo. Os comportamentos anormais de um indivíduo devem ser

considerados patológicos somente se: 1. ocuparem uma parte substancial do seu

dia em detrimento de outras atividades; 2. interromperem a realização de funções

biológicas, tais como, alimentação ou reprodução; 3. causarem danos físicos ao

animal (lesões auto-infligidas) (BAYNE; NOVAK, 1998).

Fatores extrínsecos (problemas ambientais) ou intrínsecos (problemas

neurológicos) podem determinar estes padrões anormais de comportamento. É

importante ressaltar que em muitos casos em que os fatores extrínsecos são

preponderantes, os fatores intrínsecos também podem estar envolvidos, e que um

mesmo comportamento anormal pode ser provocado por diversas causas distintas, o

que acarreta uma grande dificuldade prática para se estabelecer, com precisão, a

etiologia de um distúrbio comportamental (SMITH et aI., 2000).

Pode se afirmar hoje que a forma com que um filhote de PNH é criado

influencia seu comportamento por toda a vida. Quanto mais distante do padrão



61 
 

 

familiar normal for a criação, mais sérios serão os distúrbios comportamentais do 

animal (ANDERSON, 1986; BAYNE; NOVAK, 1998). Estes devem ser criados em 

grupos familiares e mantidos junto aos pais até o desmame da próxima geração de 

filhotes para que não apresentem desvios comportamentais (ausência de instinto 

parenteral) quando se reproduzirem (INGRAM, 1975; POOLE; EVANS, 1982; 

JOHNSON et al., 1986; HEARN, 1987; PISSINATTI, 1993).  

 Em espécies onde há marcante hierarquia social, como no caso dos 

Calitriquídeos, os machos dominantes não devem ter contato visual uns com os 

outros, caso contrário, passarão grande parte do tempo desafiando-se e tentando 

escapar da gaiola para atacar o adversário (RICHTER et al. 1984; PISSINATTI, 

1993). 

 Estudos de dois grupos familiares de Saguinus oedipus oedipus em um jardim 

zoológico, um exposto ao público e outro não, demonstraram que o grupo exposto 

apresentava um menor contato físico entre seus membros e uma maior 

agressividade dos pais com os filhotes, com conseqüente aumento da mortalidade 

infantil. Tais resultados indicam que calitriquídeos  mantidos em cativeiro necessitam                          

de ambiente calmo. Ainda neste contexto, os dados apresentados apontam que               

mesmo a captura e manipulação de um único indivíduo geram estímulos 

estressantes em todo o grupo (RICHTER et al., 1984, VAN HOOFF, 1986) 

           Portanto, autores demonstram como a exposição, manipulação e captura 

influenciam no estresse contínuo e no consequente aparecimento de distúrbios 

comportamentais, os quais podem comprometer a manutenção em cativeiro. O 

condicionamento destes animais talvez possa  resultar em uma diminuição do 

estresse, durante a sua manipulação (HEARN,1987). 

           Alterações imunológicas semelhantes às encontradas em humanos 

estressados são relatadas em filhotes separados abruptamente de seus pais, assim 

como desvios comportamentais surgidos com o isolamento de animais já adultos 

(BAYNE;  NOVAK,1998)  

           WALLACH e BOEVER (1983) reportam que animais de vida livre, quando 

introduzidos em cativeiro, podem desenvolver quadros depressivos, com perda de 

peso e até morte. Sinais clínicos como diarréias constantes, úlceras gástricas 

hemorrágicas e colite, também podem estar associados com o estresse do cativeiro, 

principalmente em animais recém capturados ou não dominantes que sejam 

introduzidos em grupos já estabelecidos. Do mesmo modo, a falta de estímulos 
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ambientais também é considerada como um importante fator no aparecimento de 

anomalias comportamentais (SANTINI, 1983; WALLACH; BOEVER, 1983; SMITH et  

al., 2000). 

           Sabe-se que o cuidado parental  impõe  um elevado custo energético. As 

fêmeas de B. hipoxanthus cuidam sozinhas de seus filhotes, carregando-os durante 

longas jornadas até o período de desmame (30 meses), quando tipicamente voltam 

a ciclar e copular. Em estudos direcionados para fêmeas em lactação desta espécie, 

observou-se que as espécimes no primeiro ano de lactação gastam 

significantemente mais tempo se alimentando em comparação com as fêmeas sem 

atividade reprodutiva; entretanto a diferença observada para este parâmetro não foi 

significante entre as fêmeas em lactação e prenhas (GUEDES; YOUNG; STRIER, 

2008).Tais resultados sugerem que indisponibilidade de alimento na fase de 

lactação dos muriquis poderá refletir em estresse, visto a alta demanda calórica 

nesta fase de cuidado parental (GUEDES; YOUNG; STRIER, 2008).. 

 A integridade física e psicológica dos animais cativos pode ser mantida 

através da adoção de protocolos de manejos eficientes.  A temperatura do cativeiro, 

por exemplo, não deve sofrer alterações bruscas, mantendo-se sempre entre 20° e 

30° C, enquanto a umidade relativa do ar pode oscilar entre 50 e 80%.  O mesmo 

deve ser esperado quanto a uma adequada ventilação,  evitando-se correntes de ar. 

O ciclo de luz deve ser de 12 horas/luz/dia, podendo-se adotar um ciclo invertido 

para macacos-da-noite. O cativeiro deve possuir acessórios e tamanhos pertinentes 

com a espécie que abriga. A higienização dos recintos deve ser semanal ou 

quinzenal, tomando-se o cuidado de não se limpar o recinto e o ninho de muitas 

espécies ao mesmo tempo, visto que, estes animais têm um comportamento de 

marcação territorial e, muitas vezes, a ausência destes odores pode estressá-los 

(INGRAM, 1975; POOLE; EVANS, 1982; WALLACH; BOEVER, 1983; SANTINI, 

1983; RICHTER et al. 1984; DIXSON, 1987; DUKELOW; ASAKAWA, 1987; HEARN, 

1987; JOHNSON-DELANEY, 1994; PISSINATTI, 1993; SMITH et al., 2000).  

     Tais características acima descritas apresentam algumas ressaltas quanto aos 

atelídeos, que por serem maiores são parcialmente mais resistentes a mudança 

repentina, como por exemplo, de temperatura. Ainda, os Brachyteles spp., devido a 

seu comportamento social e características reprodutivas menos agressivas, 

aparentemente são menos suscetíveis ao estresse decorrente das disputas 

hierárquicas de grupo. Porém, acredita-se que fatores como  o distanciamento entre 
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os grupos sociais formados, a introdução de outros indivíduos ou a fade diversos 

estruturas para braquiação, podem levar a condições estressantes do plantel 

segundo Pissinatii (2010) (informação verbal2). 

 

3.6.2     Padrões reprodutivos 

 

          Wilson (1975); Suomi (1986) ressalta que o sucesso reprodutivo envolve não 

somente o nascimento de filhotes, mas também a sobrevivência destes até a idade 

reprodutiva e a propagação de seus genes a sucessivas gerações, sendo esta uma 

condição fundamental para manutenção de populações auto-suficientes em 

cativeiro. 

            Johnson et al. (1986) mostram que os índices de sucesso reprodutivo dos 

platirrinos mantidos em cativeiro têm aumentado ao longo dos anos. Apesar disto, 

apenas alguns gêneros e espécies vêm sendo reproduzidos com relativo sucesso 

em cativeiro (RICHTER et al., 1984). 

          Para se estabelecer um programa reprodutivo de sucesso a compreensão das 

razões que acarretam a perda da cria seja por abortamento, natimortalidade ou 

mortalidade infantil é de fundamental importância (LEITE, 2002). 

          Complicações ocorridas durante a gestação, já descritas em platirrinos, 

incluem: gestação ectópica em Saimiri sciureus (McCLURE;CHANG, 1975); fetos 

mumificados na cavidade abdominal de Aotus trivirgatus (BUNTE; HILDEBRANDT, 

1975); placenta previa em C. jacchus e Saguinus geoffroyi (LUNN, 1980); placenta 

abruptio em S. sciureus (CUKIERSKI et al., 1985 FORD et al., 1998); ruptura uterina 

em C. jacchus (LUNN, 1985); diabetes gestacional em Pithecia pithecia (LLOYD et 

al., 1995); e toxemia da gestação em S. sciureus (SWINDLE et al., 1984) e em 

Callithrix humeralifer (HILL, 1969). Gengozian et al. (1966) reportam, ainda, casos 

de eritroblastose fetal em Saguinus nigricollis, que resultaram na morte de crias no 

pré e no pós-parto.  

          Já, Montali e Bush (1999) relatam a ocorrência de partos distócicos em micos-

leões-dourados (L. rosalia), e Hill (1969) os relata em C. jacchus, todos 

possivelmente correlacionados com a desproporção entre o tamanho do feto e a 

abertura pélvica das mães.  

                                            
2 Informação cedida por Alcides Pissinatti, em visita técnica ao CPRJ, Rio de Janeiro em 2010 
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A realização de pelvimetria em  Saimiri spp., possibilitou concluir que  existe 

uma significativa diferença na abertura pélvica de fêmeas que pariram filhotes 

natimortos, quando comparadas com as mães de filhotes vivos (AKSEL;  ABEE, 

1983; FORD et al., 1998) 

Outras causas de perda da cria durante a gestação incluem uma variedade de 

agentes infecciosos, causas ambientais, nutricionais e genéticas. 

Os processos infecciosos podem ter origem ascendente, atingindo as 

membranas fetais via vagina materna e cérvix, ou serem carreadas por via 

hematógena (FORD et al., 1998). Entre os agentes infecciosos já correlacionados 

com abortamentos em PNM estão a Yersinia pseudotuberculosis, responsável por 

abortamentos em S. sciureus (BUHLES et al., 1981) e em Aotus trivirgatus (BAGGS 

et al., 1976; FORD et al., 1998) e a Leptospira interrogans serovar copenhageni em 

Saimiri sciureus (PEROLAT et al., 1992). 

Além disso, é fundamental que se ofereça uma dieta que supra minimamente 

as necessidades fisiológicas reprodutivas da espécie. MANOCHA (1976); FORD et 

al. (1998),  reportam que Saimiri spp. alimentados com dietas pobres em proteína 

apresentaram uma alta incidência de abortos e de natimortos (61,5%), os quais 

eram prontamente devorados pelos pais, quando comparados a outros animais de 

sua espécie. 

Outro fator a ser considerado é o possível aumento da consangüinidade em 

populações cativas de primatas. Para que a heterogeneidade gênica em uma 

população pequena se mantenha, há a necessidade da incorporação de material 

genético novo. Caso contrário, a sucessão de cruzamentos consangüíneos levará a 

um aumento da homozigose na população, com conseqüente perda dos alelos 

menos representados, ou ainda, com a fixação de alelos deletérios recessivos 

(SMITH, 1986; PINDER; PISSINATTI, 1991).  

 É de se esperar, portanto, que existam diversos casos de defeitos genéticos 

causados pelo aumento da consangüinidade em colônias de macacos mantidos em 

cativeiro. Entretanto, BENIRSCHKE (1986) reporta existirem poucos exemplos 

descritos. Um deles, o aparecimento de hérnias diafragmáticas em L. rosalia, foi 

descrito por BUSH et al. (1980). Outros casos de malformações congênitas em 

platirrinos, suspeitos de terem correlação com o aumento da consangüinidade, 

foram  reportados por outros pesquisadores (JEROME ,1987; PINDER; PISSINATTI, 

1991). 
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Além da consangüinidade, outras características genéticas merecem atenção. 

Animais portadores de anomalias genéticas, bem como a sua prole, devem ser 

excluídos do grupo reprodutor, com o objetivo de evitar a disseminação destes 

genes na população (BUSH et al. 1980; MONTALI;  BUSH, 1999).  

Por um longo período, a classificação taxonômica das espécies baseou-se 

exclusivamente em caracteres morfométricos. Isto resultou no cruzamento de 

animais fenotipicamente assemelhados mas cromossomicamente distintos, e que 

foram considerados como membros de uma única espécie e subespécie a época, 

com a conseqüente formação de populações híbridas e a perda de características 

particulares dos diferentes subgrupos (KONSTANT, 1986; SEUÁNEZ, 1986).  

Um exemplo desta situação foi visto com os Aotus spp., que por muito tempo 

foram considerados como uma espécie única, A. trivirgatus, e cruzados 

indistintamente. Hoje, sabe-se que existem pelo menos 8 espécies e 13 subespécies 

de Aotus spp. (RYLANDS et al. 2000) com diferenças cromossômicas marcantes 

entre si (RICHTER et al. 1984; GIBSON, 1986; DIXSON, 1987; MITTERMEIER et 

al., 1994). O desempenho reprodutivo destes símios em cativeiro é considerado 

insatisfatório, em parte, devido à inadequada compreensão das características 

genéticas deste gênero e da hibridização já existente nas colônias (RICHTER et al., 

1984; MITTERMEIER et al., 1994).  

Outros primatas neotropicais têm sofrido problemas de hibridização 

semelhantes, como Saimiri spp. e Ateles spp. Tais fatos ratificam a necessidade de 

se realizarem estudos genéticos na população , objetivando a preservação das 

distintas subespécies existentes (KONSTANT, 1986; DUKELOW; ASAKAWA, 1987).  

Os primeiros 30 dias de vida são os mais críticos para a sobrevivência dos 

PNM em cativeiro (INGRAM, 1975; BENIRSCHKE, 1980; POOLE; EVANS, 1982; 

JOHNSON et al., 1986; BRADY, et al., 1990). As causas de morte nesta fase são 

decorrentes, principalmente, de doenças respiratórias, traumas ou abandono 

materno (BENIRSCHKE, 1980; PADOVAN, 1983; KING Jr.; CHALIFOUX, 1986; 

BRADY, et al., 1990).  

O sistema reprodutivo dos Brachyteles spp. é promiscuo, com pouco 

dimorfismo sexual, sendo que uma fêmea pode copular sucessivamente com vários 

machos no mesmo dia. Quanto à puberdade, Strier (1999) considera que a 

maturidade sexual ocorra aos nove anos e em vida livre, enquanto tal etapa é 

antecipada em cativeiro (PISSINATTI et al, 1994). 
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Quanto ao comportamento social, os Brachyteles apresentam pouca 

agressividade e hierarquia. Expressam-se através de abraços de relações fraternais, 

de reconhecimento,  reassegurando o papel na sociedade e reatando 

relacionamentos. Nota-se ausência de competição e dominância com grande 

tolerância social, onde as fêmeas dispersam dos grupos ainda jovens a partir de 

cinco anos. A maturidade sexual é atingida aos seis anos pelas fêmeas e aos onze 

pelos machos (LEMOS DE SÁ; GLANDER, 1993). 

Neste contexto social, a fêmea durante o estro se torna receptiva para vários 

machos, podendo ser fertilizadas por vários parceiros. É comum emitirem 

vocalização e expressão característica durante este período (LIMA, 2006). 

Ao avaliar os padrões esteróides fecais em relação ao pico do hormônio 

luteinizante urinário de muriquis selvagens nota-se que a progesterona aumenta 

imediatamentea pós parto e o estradiol após 6 dias. Por sua vez, em população 

cativa a progesterona fecal precede o pico de hormônio luteinizante, ocorrendo 

ovulação cinco dias antes de progesterona aparecer nas fezes (ZIEGLER et al, 

1997). 

Pesquisa aplicada durante período gestacional demonstra que o cortisol nas 

fêmeas é mais alto que nos machos antes da concepção. Os machos apresentam 

pico de cortisol na época do acasalamento. Finalmente,  os dados disponíveis 

indicam que os níveis de estradiol  fornecem a melhor indicação do período 

periovulatório em fêmeas de muriquis (STRIER, 2005). 

Valendo-se de métodos de análise não invasivos em uma população de 20 B. 

arachnoides , detectou-se que ciclo ovulatório médio destes animais era de  21 + 5 

dias, enquanto  os períodos de gestação e periovulatório foram de 216 e 16 dias, 

respectivamente. Ainda, os resultados mostraram que  todas as fêmeas copularam 

fora do período periovulatório, que o período de cópula foi maior na fêmeas 

primíparas em comparação com as nulíparas e que hoje ejaculação em 26% das 

cópulas (ZIEGLER, 1997). 

Ainda através de métodos não invasivos, recente trabalho relatou que 2 

fêmeas adultas cativas  avaliadas no CPRJ e 2 fêmeas adultas cativas de Curitiba 

apresentaram grande variação da concentração de estradiol e progesterona. Destas, 

apenas uma fêmea apresentou atividade ovulatória, mas que  todas as fêmeas, 

mesmo com níveis de estradiol baixo, se mostraram receptivas à cópula (LIMA, 

2006). 
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No mesmo trabalho, mostrou-se que os 3 machos cativos em Curitiba,  sendo 

1 deles subadulto, apresentaram os níveis sanguíneos de cortisol altos e 

testosterona baixos. Ao contrário, os 2 machos do CPRJ apresentaram níveis de 

testosterona mais elevados  e diminutos de cortisol (LIMA, 2006). 

Os resultados obtidos no trabalho acima exposto sugere que tais métodos são 

úteis para o monitoramento de estresse em cativeiro dessas espécimens, visto que 

observaram episódios  comportamentos compatíveis  ao estresse coincidentes com 

os altos níveis de cortisol no sangue. As fêmeas de ambos locais apresentaram altos 

níveis de cortisol e testosterona no estro (LIMA, 2006). 

Estudos de hábitos reprodutivos e alimentares com muriquis do norte 

mostram que os nascimentos são concentrados na estação da seca e as 

concepções na estação chuvosa, implicando que a disponibilidade de alimento e o 

clima afeta a reprodução, principalmente em épocas de cuidado parental exercido 

pelas fêmeas, o que implica maior demanda energética (GUEDES; YOUNG; 

STRIER, 2008) . 

Um pequeno e promissor programa de reprodução em cativeiro para a 

espécie tem sido realizado no CPRJ (COIMBRA-FILHO et al., 1993;. PISSINATTI et 

al., 1998;. PISSINATTI, 2005). Ainda Margarido (2009) ressalta o sucesso da 

reprodução em cativeiro na cidade de (Curitiba)  desde 1997 quando receberam um 

casal de muriquis, atingindo seis eventos reprodutivos, no entanto atualmente 

encontram-se com quatro animais (informação verbal 3). 

 

3.6.3  Aspectos nutricionais 

 
A nutrição tem grande influência no crescimento, capacidade reprodutiva e 

longevidade dos animais, bem como, na sua habilidade em resistir a estresses 

ambientais e agentes patogênicos. 

 Adequar uma dieta a cada uma das espécies de primatas não-humanos é 

fundamental para que se assegure o bem-estar destes animais no cativeiro, 

aumentando a expectativa de vida e manutenção dos mesmos. Apesar disto, até o 

presente momento, estudos visando a determinação quantitativa e qualitativa dos 

nutrientes necessários à formulação destas dietas têm sido produzidos em número 

insuficiente e têm se baseado em poucas espécies diferentes (KNAPKA et al., 

1995). 

                                            
3 Informação cedida por Teresa Cristina Castellano Margarido em entrevista  para Gazeta do Povo, 

Curitiba, em 2009 



68 
 

Trabalho realizado com 179 proprietários mexicanos de 12 espécies 

diferentes de primatas neotropicais domiciliados destacou os achados para C. 

jacchus, S. sciureus, A. geoffroyi, e Cebus spp. Neste trabalho, os autores 

observaram que 33% dos casos de óbitos eram referentes a doenças que tiveram os 

alimentos direta ou indiretamente envolvidos, particularmente de erro de manejo 

quanto a contaminação alimentar. Perante estes resultados se faz necessário 

ressaltar que além de saber alimentar e nutrir um primata neotropical, o alimento 

pode funcionar como meio de transmissão de doenças importantes tanto pelo 

aspecto higiênico quanto pelo contato entre humanos e animais, sobretudo 

destacando as doenças de caráter zoonótico ( QUIROGA; ESTRADA, 2003). 

 Além disso, a alimentação mimetizando o ambiente natural destas espécies é 

de grande importância para adaptação, favorecendo o sucesso da manutenção em 

cativeiro (VAZ, 2001). No entanto o acesso a este tipo de alimentação é difícil e 

dispendioso, principalmente nos países desenvolvidos, onde o objetivo é a produção 

de dietas comerciais para suprir satisfatoriamente as necessidades de determinados 

grupos de primatas a um custo razoável. (KNAPKA et al., 1995). Diante disso, 

autores relatam que os macacos, por não apreciarem as dietas comerciais, podem 

desenvolver carências nutricionais devido ao seu baixo consumo, mesmo que estas 

estejam corretamente balanceadas (CICMANEC, 1977; TUCKER, 1984). 

Como visto, as dificuldades em se estabelecer as necessidades nutricionais 

são inúmeras, sendo baseadas principalmente pelas variáveis espécies de animais, 

idade, sexo, status reprodutivo, condição de saúde e características ambientais, 

dentre outros fatores interligados e dinâmicos. Ainda é previsto que diversos 

nutrientes interajam entre si quando são administrados concomitantemente, o que 

aumenta a complexidade deste estudo (KNAPKA et al., 1995; CARCIOFI; SAAD, 

2001). 

Através do metabolismo basal e das atividades desenvolvidas, tem-se o gasto 

energético diário e este deve ser suprido pelos carboidratos, gorduras e proteínas da 

dieta.  O consumo energético pode ser calculado de acordo com as características 

do animal ou grupo a que é destinado, analisando-se diversas variáveis, como a 

necessidade de ganho de peso em filhotes e fêmeas gestantes e a manutenção do 

peso em animais adultos (KNAPKA et al., 1995; MILTON, 2000). 

A metabolização dos nutrientes depende da capacidade digestiva e absortiva 

de cada espécie, além da qualidade da fonte alimentar. Alguns grupos podem viver 
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semanas com dietas estranhas às suas características, mas preferem alimentar-se 

com dietas adequadas ao seu trato digestivo  (ANDRADE et al., 2010). 

Um requisito importante é saber escolher a fonte de proteína, capaz de suprir 

os aminoácidos essenciais específicos para cada espécie (AUSMAN et al., 1979; 

KNAPKA et al., 1995). Conforme apontado por Sammonds e Hegsted (1973) filhotes 

de C.  apella e C. albifrons alimentados com proteínas distintas, em quantidades 

iguais, apresentavam taxas de crescimento diferentes, apresentando melhor 

desempenho o C. apella e que quando eram submetidos a dietas hipoprotéicas, 

estes filhotes perdiam peso e acabavam tornando-se anoréxicos. Concluíram desta 

forma, que a lactoalbumina apresenta uma eficiência nutricional bastante superior a 

da proteína de soja, a do glúten e a do glúten acrescido de lisina, e que estes 

cebídeos necessitam que 6 a 7% do total energético diário sejam compostos por 

proteína.  

A dieta hipoproteíca com proteína de soja já foi apontada como responsável 

por um quadro de anemia aguda severa, decorrente de uma extensa hipoplasia 

eritróide na medula óssea, em filhotes de Saimiri vanzolinii alimentados com uma 

dieta hipoprotéica com proteína de soja.  O mesmo não ocorreu quando a fonte 

protéica era a lactoalbumina ou a caseína (AUSMAN et al,  1977). 

As deficiências protéicas podem levar a uma série de conseqüências 

patológicas  em primatas neotropicais, como por exemplo: alopecia, edema facial, 

alterações na atividade enzimática e no metabolismo de ferro e lipídios, e 

perturbações na modulação química neural. Além disso, concentrações protéicas 

excessivas também prejudicam a saúde dos platirrinos, como ocorre com as 

doenças de sobrecarga renal (KNAPKA et al., 1995; LEWIS; HOTCHKISS; ULLREY, 

2005). 

Um importante componente alimentar é representado pelos lipídeos, devido a 

sua alta densidade calórica e também por serem  fonte importante de ácidos graxos  

essenciais. Desidratação e descamação da pele, perda de pêlos, hiperplasia da 

medula óssea e anemia concomitante com deficiência de vitamina E podem ser 

causadas por dietas deficientes em ácidos graxos essenciais. No entanto, o excesso 

de colesterol e o grau de saturação das gorduras ingeridas, podem afetar a 

bioquímica lipídica e levar ao surgimento de aterosclerose e obesidade (KNAPKA et 

al., 1995; BERTECHINI, 1998). 
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Neste cenário, a Síndrome de Lipidose Hepática Fatal, também conhecida 

como Síndrome Fatal do Jejum em macacos obesos, é descrita na literatura mundial 

apenas em primatas do Velho Mundo. Há de se ressaltar, porém, que  quadro 

anatomopatológico compatível já foi observado em C. jacchus (SÁ, 2004),  e  C. 

geoffroyi (SOUZA et al., 2001; LEITE, 2002). Uma série de características comuns 

tem sido observada quanto a este processo, tais como (BRADY e MORTON, 1998; 

GLIATTO e BRONSON, 1993; LABER-LAIRD et al., 1987; SÁ, 1999; SOUZA et al., 

2001): 

• Severa esteatose hepática (sendo o principal achado anatomopatológico, 

acometendo 100% dos animais); 

• Moderada a severa esteatose renal (em mais de 80% dos macacos); 

• Perda de peso intensa (atingindo a maioria absoluta dos animais); 

• Evolução bastante rápida (podendo matar o animal subitamente, sem quadro 

clínico, ou após alguns dias de emagrecimento progressivo); 

• Inapetência (principalmente nos dias que antecedem o óbito); 

• Obesidade (amplos depósitos adiposos à necropsia); 

• Maior susceptibilidade das fêmeas; 

• Alterações pancreáticas diversas (relatadas na maioria dos macacos); 

• Criptas colônicas preenchidas por material eosinofílico (descritas na maioria 

dos casos)  

Estudos, in vitro e in vivo, do desempenho mecânico do músculo cardíaco de 

C. jacchus mostraram que  dietas ricas em ácidos graxos saturados promovem a 

arritmia quando o coração é submetido ao estresse farmacológico ou isquêmico. 

Inversamente, as dietas enriquecidas com ômega-6 ou omega-3  são benéficas, 

reduzindo a vulnerabilidade à arritmia farmacologicamente induzida in vitro, ou 

arritmia isquêmica in vivo. Além disso, os autores indicam que dietas enriquecidas 

com ômega melhoraram o desempenho do miocárdio (fração de ejeção e volume 

diastólico final). (CHARNOCK, 1994). Hoje em dia, tais dados são utilizados na 

medicina preventiva em humanos  (WIERZBICKI, 2008).. 

A fonte primária de energia de uma dieta é composta pelos carboidratos. 

Cicmanec (1977) reporta que primatas em cativeiro, principalmente calitriquídeos, 

são bastante susceptíveis a desenvolver quadros hipoglicêmicos, caso não sejam 

alimentados com a freqüência necessária. Os símios não necessitam de nenhuma 
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classe especial de carboidratos, porém, alguns açúcares têm sido relacionados com 

problemas clínicos específicos, como por exemplo, a potencialização do efeito do 

cloreto de sódio (NaCl) em causar hipertensão em Ateles spp. adultos após a 

ingestão de sucrose (KNAPKA et al., 1995; ANDRADE, et al., 2010).  

Já as fibras, componentes da parede celular das plantas,  não são digeridas, 

mas mesmo assim auxiliam o processo digestivo. É importante lembrar-- que a fibra 

possui propriedades características de ligação com determinados minerais, podendo 

influenciar na absorção de elementos essenciais. Além disto, o aumento da 

quantidade de fibras na dieta acelera a passagem do alimento pelo tubo digestivo, 

diminuindo a absorção dos nutrientes (KNAPKA et al., 1995; NATIONAL  

RESERARCH COUNCIL, 2003 ). Neste sentido, o aumento no consumo de vegetais 

fibrosos pode funcionar como proteção para absorção de ferro, diminuindo o risco da 

ocorrência de hemocromatose, processo freqüente em primatas neotropicais e pró-

símios, (LOWENSTINE, 1999; PORTON, 2003).  

As vitaminas são compostos orgânicos fundamentais que devem ser ingeridos 

em poucas quantidades. Destacam-se dois grupos desses elementos: as vitaminas 

lipossolúveis (A, D, E e K) e as vitaminas hidrossolúveis (complexo B, C, biotina, 

acido e outras) (KNAPKA et al., 1995; ANDRADE et al., 2010).  

Quanto às lipossolúveis, a vitamina A contribui para o desenvolvimento da 

acuidade visual, crescimento e diferenciação tecidual. Sinais clínicos 

correlacionados com a hipovitaminose A incluem perda de apetite, diarréia, 

crescimento retardado, fraqueza, surgimento de infecções secundárias e, em 

estágios mais severos, cegueira noturna, xeroftalmia, destruição corneana e 

degeneração da retina (WALLACH; BOEVER, 1983; KNAPKA et al., 1995). Ao 

contrário, a hipervitaminose A leva a um ressecamento e pigmentação da pele, 

alopecia, prurido, anorexia, fraqueza, leucopenia, anemia, sangramentos labial e 

gengival, hepatomegalia, dano hepatocitário, esplenomegalia e endurecimento das 

cartilagens (KNAPKA et al., 1995; NATIONAL  RESERARCH COUNCIL, 2003 ).  

A ação anti-raquítica é promovida pelas vitaminas D2 e D3. A deficiência de 

vitamina D produz alterações no metabolismo de cálcio e fósforo que, em casos 

mais graves, levam à hipocalcemia severa e ao raquitismo. Platirrinos necessitam 

não apenas da vitamina D3 na dieta, mas também acesso a luz solar para garantir  o 

adequado  metabolismo e atuação vitamínica na absorção de cálcio pela mucosa 

intestinal (CICAMEC, 1977; WALLACH; BOEVER, 1983; DIXSON, 1987; HEARN, 
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1987; JOHNSON-DELANEY, 1994; KNAPKA et al., 1995; MEEHAN et al., 1996; 

MONTALI; BUSH, 1999). 

 A vitamina E atua como antioxidante associada à enzima glutationa 

peroxidase, que contém selênio. Sinais clínicos da deficiência de vitamina E e/ou 

selênio incluem distrofia e fraqueza muscular, anemia hemolítica, anorexia, 

dificuldade respiratória e atrofia acinar pancreática, dentre outros (CHALMERS et al., 

1983; WALLACH; BOEVER, 1983; KNAPKA et al., 1995; GIBSON, 1996; JUAN-

SALLÉS et al., 1998). Já a vitamina K favorece a coagulação sangüínea. As 

necessidades mínimas de vitamina K são difíceis de ser  estabelecidas, pois parte 

do que é absorvido pelo animal é produzido pelas bactérias intestinais, mas tanto 

neonatos quanto animais idosos estão mais sujeitos a apresentar deficiências 

(KNAPKA et al., 1995). 

Retomando aos grupos das vitaminas hidrossolúveis, a vitamina B1, ou 

tiamina, está envolvida no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, 

possuindo função específica na neurofisiologia animal. As necessidades diárias de 

tiamina sofrem influência de uma série de fatores nutricionais e genéticos, dentre 

outros. A deficiência produz uma síndrome conhecida como paralisia do recinto 

(“cage paralysis”), na qual o símio desenvolve um quadro de enterite, dilatação do 

ventrículo direito, emaciação e paraplegia (WALLACH; BOEVER, 1983; KNAPKA et 

al., 1995). 

Já a carência da vitamina B12, ou cobalamina, em primatas revela sinais tais 

como perda de peso, dermatite seborréica, gengivite, diarréia e alopecia, podendo 

levar à morte súbita (WALLACH; BOEVER, 1983; KNAPKA et al., 1995). A vitamina 

B12 é essencial para o funcionamento normal das células do trato gastrointestinal, 

medula óssea e tecido nervoso, estando envolvida no metabolismo do ácido fólico e 

dos ácidos nucléicos, e também, com a síntese de metionina. No entanto, somente 

em casos de deficiência prolongada é que se observam sinais neurológicos 

(WALLACH; BOEVER, 1983; KNAPKA et al., 1995). 

A vitamina B6, também conhecida como niacina e que tem como precursor o 

aminoácido triptofano, também faz parte do complexo B. Os sinais decorrentes da 

deficiência de niacina e/ou triptofano em macacos rhesus incluem perda de peso, 

alopecia, anemia, diarréia e gastrite, dentre outros (KNAPKA et al. 1995). A vitamina 

B6 e seus análogos estão envolvidos na síntese de aminoácidos e sua falta provoca 
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perda de peso, dermatites, anemia, convulsões, esteatose, cirrose e necrose 

hepáticas, dentre outros.  

Antigamente a hipovitaminose C ou escorbuto era comum nos macacos. 

Porém, atualmente este processo se tornou infreqüente. Diversos sinais clínicos são  

associados à carência de vitamina C, sendo o surgimento de hematomas craniais 

subperiostais um dos mais relevantes em característico da doença em S. sciureus 

(ROBERTS, 1993; KNAPKA et al., 1995; VIÉ, 1996).  

Além disso, o uso de dietas com baixo nível de tanino e elevados níveis de 

vitamina C podem influenciar a absorção de ferro em primatas neotropicais, gorilas e 

lêmures (GLENN, et al., 2006). Carências nutricionais de ácido fólico têm sido 

correlacionadas à perda de peso e anemia, dentre outros sinais clínicos, em 

diversas espécies de platirrinos estudadas em laboratório (RASMUSSEN et al., 

1979; KNAPKA et al., 1995).  

A vitamina B7, ou biotina, é um co-fator para enzimas envolvidas com a 

lipogênese e a glucogênese. A sua deficiência em macacos do Velho Mundo 

provoca dermatites escamosas em pés e mãos, alopecia, despigmentação pilosa, 

aumento da susceptibilidade às infecções, emaciação, irritabilidade e morte. A 

vitamina B5 (ácido pantogênico) é utilizada pelo organismo, incorporada a proteínas 

que atuam na liberação de energia dos alimentos e na síntese de aminoácidos, 

ácidos graxos, esteróis e hormônios esteróides o que influi até mesmo na 

reprodução (WALLACH; BOEVER, 1983; KNAPKA et al., 1995; KINDLOVITS, 1999; 

ANDRADE et al., 2010). 

Através do quadro 2  abaixo relata-se  as principais alterações clínico-

patológicas que podem estar correlacionados com diversas carências nutricionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

VITAMINA 
 
 

ALTERAÇÃO 

A D E K B1 B2 B5 B6 B12 C Niacina Ácido 
fólico Biotina 

Anorexia  + + +  +         
Perda de peso    +  + + + +   + + + 
Crescimento 

retardado + +     + +      

Fraqueza muscular  +  +           
Ataxia      + + + + +     

Alterações 
cutâneas +     + + +   + + + 

Diarréia  +     + +   + + +  
Inflamação do TGI      +      + +  

Gengivite       +    +  +  
Problemas ósseos   +        +    

Problemas 
articulares  +            

Anemia    +   + + +  + + +  
Problemas de 
coagulação    +      +    

Hematomas 
cefálicos          +    

Diminuição da 
resposta imune +  +       +  + + 

Alterações 
hepáticas        +      

Alterações 
respiratórias   +           

Infertilidade      +   +      
Natimortos  +             

Defeitos 
congênitos +       +      

Alterações de 
comportamento       + +   +  + 

Convulsões      +  + +      
Alterações 
oculares +  +      + +    

Alterações 
cardíacas 

    +         

 

Os distúrbios nutricionais relacionados com os minerais podem desenvolver-

se como simples carências ou excessos, porém, com maior freqüência, deficiências 

ou intoxicações são condicionadas pela quantidade de outros nutrientes orgânicos 

ou inorgânicos presentes na alimentação (HAYS e SWENSON, 1988). Trabalhos e 

investigações visando estabelecer as necessidades básicas dos diversos minerais, 

bem como o conhecimento dos problemas correlacionados com as suas carências 

ou excessos em primatas não-humanos, ainda são escassos (LOWENSTINE, 1999; 

ANDRADE, et al., 2010). 

Contudo, alguns distúrbios decorrentes de uma suplementação incorreta de 

determinados minerais já são conhecidos. O cálcio (Ca) é o mineral encontrado em 

maior concentração no organismo. Atua no metabolismo dos tecidos esqueléticos, 

na contração muscular, coagulação sangüínea e como agente catalíticos em 

Fonte (Adaptado por  BOEVER; WALLACH, 1983; KNAPKA et al., 1995; NATIONAL RESEARCH 
COUNCIL, 2003; ANDRADE et al., 2010) 
Quadro 2 - Alterações clíncio-patológicas associadas à carências nutricionais de vitaminas                 
relatados em primatas não-humanos  
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diversos sistemas enzimáticos.  O fósforo (P) é essencial ao crescimento ósseo, 

além de participar do metabolismo de carboidratos e ser componente obrigatório de 

determinados ácidos nucléicos, proteínas e lipídios. Neste contexto, o balanço de 

cálcio/fósforo, associado aos níveis protéicos da dieta, bem como o suprimento de 

vitamina D e a ausência de atividade física, estão relacionados com o aparecimento 

de casos de osteoporose e osteoartrite em primatas (KNAPKA et al., 1995).   

Um das principais doenças causadas por desequilíbrio mineral em animais 

cativos é a osteodistrofia fibrosa, cujas principais manifestações clínico-patológicas  

são deformidades como aumento de volume dos ossos da mandíbula, maxila e pré-

maxila, incapacidade de preensão e mastigação de alimento com conseqüente 

esfoliação dentária (PACHALY; GIOSO, 2001). 

O ferro (Fe) está presente ligado a proteínas, como os compostos heme 

(hemoglobina e mioglobina) e enzimas (citocromos, catalase, peroxidase e 

transferrina), dentre outras). A deficiência de Fe na dieta resulta no aparecimento de 

um quadro de anemia hipocrômica microcítica (HAYS e SWENSON, 1988; KNAPKA 

et al., 1995).  Já o excesso de ferro leva ao desenvolvimento da hemossiderose, o 

qual pode evoluir para um quadro de hemocromatose. Um nível excessivo de 

vitamina C na dieta auxilia na maior absorção do ferro, podendo causar um 

agravamento do processo, como dito anteriormente. A hemossiderose é um achado 

comum em lêmures e platirrinos cativos, especialmente calitriquídeos, e está 

correlacionada com a ocorrência de debilidade imunológica, infecções e aumento na 

taxa de mortalidade nestes animais (GOTTDENKER et al., 1998; MILLER et al., 

1997; LOWENSTINE, 1999, PORTON, 2003; SANTOS et al, 2011; CARCIOFI; 

OLIVEIRA, 2007). 

Por sua vez, a hemocromatose  é uma doença ocasionada pelo acúmulo de 

ferro em diversos órgãos, principalmente o fígado, e tem sido relacionada com dietas 

ricas em ferro e a nefrites crônicas (EPIPHANIO, 1997; LOWENSTINE; MUNSON, 

1999; PORTON, 2003; SANTOS et al., 2011). A enfermidade induz a necrose, 

fibrose progressiva e predisposição a infecções (BULTE, 1997; SMITH et al., 2008; 

JIAN-GAO et al., 2009; LECOINTRE, 2009; YAN, 2009). Dentre os mamíferos, o 

processo tem sido descrito predominantemente em humanos, gorilas, PNM, lêmures 

e morcegos (GLENN et al., 2006; MARQUEZ, 2008). Pesquisas recentes visando o 

diagnóstico não invasivo desta condição sugerem que as determinações de ferritina 

e saturação da transferritina séricas sejam métodos confiáveis para estabelecer a 
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severidade do acúmulo de Fe em calitriquídeos (SMITH et al, 2008; SANTOS et al., 

2011).  

Algumas síndromes  relacionadas com alterações do sistema digestório  em 

platirrinos têm sido associadas à  reações imunológicas a componente da dieta.

 Um destes processos afeta Aotus spp. de determinados cariótipos, sendo  

conhecida como anemia hemolítica responsiva a vitamina E associada à miopatia 

necrótica (anemia nutricional). Esta síndrome parece estar relacionada com a 

absorção deficiente de lipídios e/ou de vitaminas lipossolúveis, tendo em vista que o 

quadro de anemia hemolítica desaparece quando o animal recebe vitamina E 

intramuscular, mas não se altera quando esta suplementação é feita por via oral, e 

que os símios afetados apresentam níveis plasmáticos inferiores de vitaminas A e E 

(lipossolúveis) quando comparados com outros da mesma espécie (KING Jr, 1993c). 

Outro processo, que afeta um grande número de espécies de calitriquídeos e 

é responsável pela morte de muitos deles, é conhecido como Síndrome do 

Emagrecimento Progressivo (SEP) ou “wasting disease”. Recentemente, a SEP tem 

sido associada com reações imunológicas à componentes da dieta, derivados do 

glúten. A SEP caracteriza-se principalmente por perdas superiores a 30% do peso 

corpóreo, alopecia, diarréia crônica, atrofia muscular severa, colite crônica, anemia, 

hemossiderose, nefrite, lesões hepáticas e inclusões eritrocitárias. A alteração da 

dieta pode reverter este quadro uma vez desencadeado (SHIMWELL et al., 1979; 

BRACK; ROTHE, 1981;  CHALIFOUX et al., 1982; LEWIS et al., 1987; BARNARD et 

al., 1988; BRANDES et al., 2001; SÁ, 2004;).. 

3.6.3.1        Dieta de Brachyteles spp. em vida livre 

. Os Brachyteles  foram  considerados o primata mais folívoro das Américas 

com exceção de Alouatta sp., após  duas décadas sob observação na floresta 

fragmentada da Estação Biológica de Caratinga (STRIER, 1989). 

A alta ingestão de flores e frutos está relacionada ao baixo gasto energético 

devido ao longo período de repouso. Nota-se diversidade na alimentação destes 

atelídeos destacando segundo Calebi (2004) e Talebi (2005) o consumo de flores, 
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frutos, cascas, sementes e folhas. Já Strier (1986) descreve o néctar, bambus, 

samambaias, pólen e sementes 

Os hábitos de forrageio dos muriquis (Figura 12) são descrito através da 

utilização de um a três apoios, concomitantemente com o uso das mãos para coleta 

e condução do alimento até a boca. Pode também abocanhar diretamente o 

alimento e ingeri-lo, mantendo-se então apoiado em até cinco pontos. As diferentes 

características físicas dos alimentos, forma, textura, rugosidade e densidade , bem 

como o grau de maturidade do indivíduo, são fatores que determinam distintos graus 

de complexidade manipulatória e podem afetar o uso diferencial da mão esquerda e 

da mão direita (STRIER, 1986). 

Existem diferenças na quantidade de folhas e frutos consumidos quando se 

comparam muriquis do norte e sul, bem como entre locais de estudo (SRIER, 

1991a). Muriquis do norte costumam ser mais folivoros, gastando 67% do seu tempo 

de alimentação nas folhas e apenas 21% de frutas e 12% das flores (MILTON, 

1984). Por sua vez, no Parque Estadual Carlos Botelho em São Paulo, os  muriquis 

do sul gastam 71% do seu tempo de alimentação consumindo  frutas em 

comparação a 24% nas folhas. Quando os frutos maduros são escassos, os 

muriquis do sul consomem frutos verdes em pequenas quantidades e 

complementam sua dieta com maior ingestão de flores, em comparação a outras 

épocas do ano (TALEBI; BASTOS; LEE, 2005). 

Uma possível razão da divergência alimentar entre as espécies é por causa 

da diferença na estrutura da floresta nas áreas de estudo. Na floresta virgem, os 

muriquis do sul apresentam níveis mais elevados de frugivoria, indicando que a 

dependência de folhas em outras áreas está diretamente relacionada com baixos 

níveis de disponibilidade de frutos devido à degradação e fragmentação do habitat 

(CARVALHO et al 2004;. TALEBI et al. 2005).  

Os dados observados in situ servem como aliados importantes no manejo 

nutricional dos muriquis cativos. 

O conhecimento das necessidades e características nutricionais corrobora, 

portanto com o manejo básico e adequado em cativeiro garantindo a manutenção e 

conservação principalmente quanto às espécies ameaçadas como é o caso da 

espécie em estudo Brachyteles spp. 
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Fonte: http://www.redeambiente.org.br/planodemanejo
Figu ra 12- Brachyteles hypoxantus em forrageamento.

3.6.4 Aspectos patológicos

Processos patológicos são responsáveis por um elevado número de

fatalidades e por um alto grau de morbidade entre os animais.

3.6.4.1 Valores Fisiológicos

Valores fisiológicos, incluindo os hematológicos, de PNM , sobretudo os

Brachyteles spp, nosso alvo de estudo, são escassos na literatura. No entanto, o

conhecimento destes valores é essencial para se determinar os limites entre a saúde

e a doença, entendendo assim, as alterações produzidas pela degradação do

habitat, pelos diversos agentes patogênicos ou ainda para monitorar respostas à

terapia (HRAPKIEWICZ et aI. 1998; BARGER 2003). Neste contexto de pouca

informação, e na necessidade de se conhecer esta espécie em situações de

normalidade para poder compará-Ia com os animais enfermos, apresenta-se a

seguir os dados de exame clínico, morfométrico, hematológico, bioquímico e

coproparasitológico relatados por Vilela (2008) para avaliar o estado de saúde de um

B. hypoxantus de vida livre, adulto jovem, aparentemente saudável, que foi
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capturado (contenção química com Zoletil®) em fragmento florestal e transferido 

para cativeiro (Quadro 3). 
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Macho
~_,l~·".:'

Idade estimada 15 anos
Peso corporal 10 K

Comprimento total
Comprimento cauda

Comprimento da mão
Comprimento do pé

Comprimento da coxa
Comprimento da canela

Comprimento do antebraço
Comprimento do polegar

Comprimento do dedo
Comprimento da mão

Comprimento do braço
Circunferência torácica

Circunferência do crânio
Testículo direito (cm)

Testículo esquerdo (cm)

133 em
76 em
16 em
20em
26em
24em
24em
2em
3em
8em
25 em
40em
32 em
5 x 3,5
4,5 x 3,4

Temperatura corporal
Freqüência cardíaca

Freqüência respiratória
Dentição
Mucosas

Linfoadenomegalia

38,6°C
110 bpm
26 bpm

Desgastada
Normoeoradas

ausente
Hemácias (106/mm3)
Hemoglobina (g/dl)

Hematócrito (%)
VGM (fi)

HGM (pg)
CHGM (g/dl)

Leucócitos (103/mm3)
Neutrófilos bastonetes (cel.lmm3)

Neutrófilos segmentados (103/mm3)
Linfócitos (103/mm3)
Monócitos (cél/mm3)
Eosinófilos (cél/mm3)

Basófilos
Metamielócitos

Mielócitos
Promielócitos

Blastos
Plaquetas (103/mm3)

Uréia (mg/dl)
Creatinina (mg/dl)

Fosfatase alcalina (U/L)
TGO (UI/L)
TGP (UI/L)

Triglicérides (mg/dl)
Proteínas totais (g/dL)
Testosterona (ng/ml)

4,25
10,8
32,5
76,5
25,4
33,2
2,900
87

1,218
1,508
58
29
O
O
O
O
O

201,000
59
0,4
60
104
38
99
7,5
1,67

Coproparaaitológico Parasitismo por Ascari8 sp. e Strongy/us

Quadro 3 - Fonte: Adaptado de VILELA et ai., 2008.
Exame clínico segundo Hrapkiewicz, (1998). Aferição temperatura corporal; Colheita de sangue e soro:3 ml de sangue veia femural em frasco

estéril com anticoagulante EDTA; Perfil hematolágico analisado pela contagem automatizada por citometria de fluxo; proteína
plasmática por biureto e bremocresol e o perfil bioquímico analisado pelos métodos cinéticos e colori métricos; Coproparasitológico:
método de flutuação e sedimentação. VGM: volume globular médio,HGM: hemoglobina globular media, CHGM: concentração de
hemoglobina globular media, TGO: transaminase glutâmica oxalacética, TGP: transaminase glutâmica pirúvica
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3.6.4.2 Doenças virais

Infecções virais apresentam-se como um risco potencial à saúde das

populações de PNH cativos, bem como às pessoas que lidam com estes animais.

Tal risco é particularmente elevando naquelas instituições que promovem

renovações ou deslocamentos freqüentes de animais, ou que introduzem indivíduos

externos, sem a realização criteriosa de quarentena (SILVA, 2004; MURPHY et aI.,

2006; SOUSA, 2006).

A infecção de hospedeiros imunocompetentes geralmente está associada

com enfermidades discretas ou inaparentes, ao passo que a infecção de

hospedeiros susceptíveis comumente gera sérias e importantes conseqüências.

Ambientes restritos, com espécies diferentes de primatas agrupados, ampliam os

riscos de transmissões virais interespecíficas, o que pode resultar em quadros

extremamente graves (MANSFIELD; KING, 1998).

Brevemente, serão descritos a seguir os principais vírus identificados que

acometem platirrinos.

3.6.4.2.1 Vírus de DNA envelopados

• Família Poxviridae

A família Poxviridae tem sido correlacionada com surtos de lesões cutâneas

papulares. O encontro histopatológico de corpúsculos de inclusão acidofílicos

intracitoplasmáticos sugere o diagnóstico, mas nem todas as poxviroses exibem

corpúsculos. (GOUGH, et aI., 1982).

Um vírus natural da África, poxvírus de macacos (gênero Orthopoxvirus), foi

responsável por uma infecção com baixa patogenicidade em S. oedipus e S.

sciureus (MANSFIELD; KING, 1998; ANDRADE et ai, 2010).

O poxvírus de sagüis (gênero Yatapoxvirus) foi observado em um surto que

acometeu um grupo de 80 C. jacchus, onde 29 deles apresentaram as lesões

dermatológicos durante seis meses, seguida de cura espontânea. (GOUGH, et aI.,

1982).
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• Família Herpesviridae

Os Herpesvirus permanecem em sua forma latente no interior de células

hospedeiras por toda a vida e requerem a destruição dessas células para

completarem seu processo de replicação. São descritas três

subfamílias:Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae e Gammaherpesvirinae.

A subfamília Alphaherpesvirinae incluitrês vírus identificados em PNM. O

Herpesvirus B é naturalmente encontrado em macacos do Velho Mundo, mas que já

foi reportado em C. jacchus e C. apella, levando estes animais à morte. A sua

transmissão ocorre através do contato sexual, brigas e fômites (MANSFIELD; KING,

1998; MITCHELL et al., 2007).

O Herpesvirus tamarinus ou Herpesvirus saimiri-1 e Herpesvirus-T, tem como

possível reservatório natural os Saimiri spp., nos quais causam lesões orais

autolimitantes. Estas lesões assemelham-se às provocadas pelo Herpesvirus

simplex em humanos. Entretanto, em Aotus spp. e em Saguinus spp., o Herpesvirus

T produz uma infecção aguda fatal, caracterizada por múltiplos focos de necrose em

diversos órgãos e tecidos. Histologicamente é possível observar nestes animais a

presença de corpúsculos de inclusão intranucleares nos focos de necrose

(SHELDON et al., 1974; MANSFIELD; KING, 1998).

Platirrinos dos gêneros AteIes, Cebus, e Lagothrix já tiveram anticorpos

detectados para este vírus sem afecção aparente, sugerindo que podem representar

novos reservatórios adicionais do vírus (SHELDON et al., 1974; HUNT, 1986; LEIB

et al., 1987; HUNT; BLAKE, 1993c; HUNT; DESROSIERS, 1994; MANSFIELD;

KING,1998)

Os Herpesvirus simplex tipo 1 (HSV-1) e tipo 2 (HSV-2) são vírus humanos,

sendo que o HSV-1 provoca lesões orais e encefalite em adultos, ao passo que o

HSV-2 é responsável por infecções genitais em adultos e generalizadas em

crianças. Tratam-se de vírus antropozoonóticos, produzindo infecções agudas fatais

em Aotus spp. e em C. jacchus. As lesões se assemelham às encontradas em

infecções pelo Herpesvirus tama rinus, mas com um quadro de encefalite mais

freqüente e relevante (JUAN-SALLÉS et al., 1997; MANSFIELD e KING, 1998;

OSBORN, 1990).
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Casagrande (2007) comprovou a existência de HSV-1 em C. jacchus e C. 

penicillata através do diagnóstico histopatológico, imuno-histoquímico e pela PCR. 

Também relatou a importância da transmissão através do contato humano. 

Já existem vacinas vivas atenuadas, que conferem proteção contra o 

Herpesvirus simplex e o H. tamarinus (DESROSIERS, 1994; JUAN-SALLÉS et al., 

1997; MANSFIELD; KING, 1998), porém as consequências do uso generalizado 

destas em PNH é desconhecido. 

As infecções assintomáticas em humanos e diversas espécies de símios 

(Cebus spp., Lagothrix spp. e S. sciureus) são apontadas no caso dos 

citomegalovírus (CMV), subfamília Betaherpesvirinae. O citomegalovírus dos micos-

de-cheiro (SqSHV) podem acometer animais imunossuprimidos ou mesmo os fetos, 

produzindo infeccção grave que resultam disseminação viral por todo o organismo. 

Nestes casos, os sinais clínicos mais evidentes são dispnéia, diarréia e alterações 

neurológicas. Histologicamente é possível observar a presença de grandes 

corpúsculos de inclusão intranucleares e intracitoplamáticos característicos 

(RANGAN; CHAIBAN, 1980; BASKIN, 1993; MANSFIELD; KING, 1998).  

Outros herpesvirus da subfamília Betaherpesvirinae foram isolados de 

culturas celulares de macacos-da-noite. Estes foram denominadas Herpesvirus 

aotus tipos 1, 3 e 4, no entanto sem associação conhecida com doença. Da mesma 

forma, os Herpesvirus saguinus tipos 1 e 2 (CalHV-1 e CalHV-2) foram isolados de 

cultura de células renais de S. oedipus e os Cebine herpesvirus tipos 1 e 2  de C. 

apella, também sem associação reconhecida com doença  (HUNT, 1993a; 

MANSFIELD; KING, 1998).  

Por sua vez, a subfamília Gammaherpesvirinae possui dois gêneros distintos, 

Lymphocryptoviru e Rhadinovirus, ambos acometendo símios.  

O gênero Lymphocryptovirus contém uma série de vírus que afetam 

exclusivamente a ordem dos primatas. O Epstein-Barr vírus (EBV) é um vírus 

humano, comumente assintomático, mas associado ao aparecimento de diversos 

tumores em seres humanos imunocomprometidos, além da mononucleose (BYOIRI, 

2010). A infecção experimental de S. oedipus com este vírus levou ao 

desenvolvimento de linfoma (RABIN, 1985; MANSFIELD; KING, 1998). 

Além dos S. oedipus, os C. jacchus também são susceptíveis a infecções pelo 

EBV, albergando os vírus latentes por toda a vida, e agindo como reservatório para 

outros animais, sem desenvolver, porém, doença clínica (CHANG et al., 1996). 
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Reporta-se o encontro de um vírus, pertencente ao mesmo gênero do EBV, 

responsável pelo aparecimento espontâneo de linfomas de células B em C. jacchus. 

Este vírus foi denominado Callitrichine herpesvirus-3 (CalHV-3) e é o primeiro vírus 

deste gênero a ser identificado exclusivamente em PNM (CHO et al., 2001; RAMER 

et al., 2000). 

Quanto ao gênero Rhadinovirus (RV), os H. saimiri e H. ateles produzem 

infecções assintomáticas em seus hospedeiros naturais, respectivamente Saimiri 

spp. e Ateles spp., contudo os trabalhos relatam que a prevalência destes em 

estudos sorológicos é significativamente alta (ANDRADE et al., 2010). Por outro 

lado, estudos apontam que inoculações experimentais do Herpesvirus saimiri em 

Aotus spp., Saguinus spp., C. jacchus, A. caraya e A. geoffroyi, resultam em 

linfomas de células T ou leucemias linfocíticas, ao passo que a inoculação 

experimental do Herpesvirus ateles produz quadros semelhantes em calitriquídeos e 

em Aotus spp. (HUNT; BLAKE, 1993d; HUNT; DESROSIERS, 1994; MANSFIELD; 

KING, 1998; FICKENSCHER; FLECKENSTEIN, 2001).  

Cita-se ainda o vírus de Aotus spp. Herpesvirus aotus tipo 2 – da subfamília 

Gammaherpesvirinae, no entanto, não há descrição de doença natural ou 

experimental associadas (HUNT, 1993a; MANSFIELD; KING, 1998). 

 

 

3.6.4.2.2         Vírus de DNA não envelopados 
 

 

• Família Adenoviridae 

Nesta família o que se destada são os vírus que acometem os mamíferos, 

representados pelo gênero Mastadenovirus. Pelo menos 27 sorotipos de adenovírus 

já foram isolados de PNH , causando infecções subclínicas ou associadas a 

problemas respiratórios ou digestivos discretos a moderados. No entanto casos 

graves são relatados em animais imunocomprometidos. É possível observar 

microscopicamente a presença de corpúsculos de inclusão intranucleares 

característicos e extremamente basofílicos(MANSFIELD; KING, 1998; ANDRADE et 

al., 2010). 
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• Família Papovaviridae 

Composta por 2 gêneros, Polyomavirus  e Papillomavirus. O Polyomavirus 

não apresenta vírus descritos em PNM, mas possui importantes agentes para PVM  

e seres humanos. Por sua vez, o Papillomavirus é encontrado em diversos primatas, 

incluindo algumas espécies neotropicais (Cebus albifrons, S.  fuscicollis, S. sciureus 

e A. fusca). São vírus usualmente espécie-específicos, mas alguns deles podem 

infectar mais de uma espécie.  As infecções são raras e resultam em lesões 

epiteliais proliferativas, que podem ocorrer em qualquer epitélio escamoso 

estratificado. O risco potencial destas infecções é o desenvolvimento de carcinoma 

de células escamosas nos locais afetados (MANSFIELD;KING, 1998; SÁ et al., 

2000; SUNDBERG e REICHMANN, 1993).  

 

 

3.6.4.2.3        Vírus de RNA envelopados 
 

 

• Família Rhabdoviridae 

O vírus da raiva (gênero Lyssavirus) é responsável por um quadro de 

encefalite aguda fatal em diversas espécies de animais domésticos, selvagens e no 

homem, cuja transmissão ocorre através da saliva.  O encontro histopatológico de 

corpúsculos de inclusão eosinofílicos intracitoplasmáticos  em tecido nervoso 

evidencia a doença, a qual deve ter seu diagnóstico confirmado pela técnica da 

imunofluorescência (BATISTA-MORAIS et al., 2000).  

Diversas espécies de macacos já tiveram casos de raiva descritos e acredita-

se que todas são susceptíveis à doença. Casos de transmissão da doença de 

platirrinos selvagens a seres humanos já foram descritos (MANSFIELD;KING, 1998; 

BATISTA-MORAIS et al., 2000). 

 

• Família Orthomyxoviridae 

 Existem três tipos reconhecidos de Influenza vírus (A, B e C) responsáveis 

por infecções respiratórias. O tipo A é o mais virulento e responsável por pandemais 

e epizootias, acometendo diversas espécies de primatas não humanos, suínos, 

focas, eqüinos, aves domésticas e seres humanos. Já o B e C são exclusivos de 

seres humanos (MANSFIELD; KING, 1998; LEITE, 2002). 
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• Família Paramyxoviridae 

Os parainfluenza vírus são responsáveis por infecções altamente contagiosas 

do trato respiratório de uma grande variedade de espécies. Usualmente, ocorre 

recuperação espontânea da infecção (MANSFIELD; KING, 1998). Entretanto, 

SUTHERLAND et al. (1986) descreveram um surto de parainflenza vírus tipo 1 em 

uma colônia de C. jacchus que causou o óbito de um animal e levou outros nove a  

estado crítico, optando-se pela eutanásia. Nestes animais foi observado um quadro 

de pneumonia intersticial aguda severa.  

O sarampo, doença humana altamente contagiosa, é causada por um  vírus 

do gênero Morbillivirus. Esta doença já foi reportada em diversas espécies de 

primatas cativos, mas estudos sorológicos sugerem que ela não ocorre em ambiente 

natural.   Em sagüis, a doença é bastante severa com mortalidade próxima a 100% e 

lesões predominantemente gastrointestinais. O encontro de sincícios com 

corpúsculos de inclusão eosinofílicos intranucleares e intracitoplasmáticos constitui 

um achado característico de infecção por vírus desta família (HUNT, 1986; 

LOWENSTINE, 1993; MANSFIELD; KING, 1998). 

Foi isolado um agente viral e posteriormente denominado Paramyxovirus 

saguinus do baço de um sagüi-de-topete-branco durante um surto de gastroenterite 

que acometeu quatro espécies de calitriquídeos (S. oedipus, S. labiatus, S. mystax e 

C. jacchus), com mortalidade variando de 10 a 45%. Este vírus é relacionado com o 

vírus do sarampo e, possivelmente, represente uma variante deste. Os animais 

desenvolveram um quadro de colite e tiflite necróticas moderadas a severas, com 

presença de sincícios na mucosa intestinal, , ácinos pancreáticos, e parênquimas 

renal e hepático. (HUNT; BLAKE, 1993a; MANSFIELD; KING, 1998). 

 

• Família Flaviviridae 

A Febre Amarela (FA) é uma doença viral devastadora para seres humanos e 

PNM, sendo transmitida por uma ampla variedade de mosquitos. Lesões são 

observadas principalmente em fígado e incluem necrose multifocal com presença de 

corpúsculos de Councilman. Os bugios (Alouatta spp.) parecem ser os animais mais 

susceptíveis, mas no ciclo silvestre numerosas espécies de primatas atuam como 

hospedeiros vertebrados amplificadores do vírus da FA, enquanto no ciclo urbano o 

homem tem importância epidemiológica (RAMSAY; MONTALI, 1993; MANSFIELD; 

KING, 1998; SALLIS et al., 2003). 
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Em primatas africanos, aparentemente a FA é adquirida pelos indivíduos 

jovens que manifestamdoença branda (ANDRADE, et al., 2010) 

Na região Amazônica e no resto do continente americano a FA silvestre 

apresenta grande distribuição, sendo que o diagnóstico se faz através da detecção 

de anticorpos específicos para o vírus em PNH capturados, bem como por meio de 

isolamento viral em animais mortos (ROSA; PINHEIRO; VASCONCELOS, 2005). 

O vírus da hepatite G (GBV) tipo A e B foram identificados a partir do soro de 

Saguinus spp. inoculados com o agente GB, obtido a partir da infecção experimental 

destes animais,  com o soro de um ser humano portador de hepatite de etiologia 

desconhecida. Calitriquídeos de vida livre, que não foram previamente expostos ao 

agente GB, tiveram o isolamento de GBV-A e este  encontro indica que pode ser um 

vírus originário destes primatas, sem correlação com a hepatite humana original, ao 

contrário do GBV-B que nunca foi isolado do soro de seres humanos ou de 

calitriquídeos. No entanto, quando inoculado experimentalmente nestes primatas, 

produz um quadro de hepatite aguda auto-limitante que dura alguns meses. Até o 

presente momento não existem estudos sobre as conseqüências da infecção pelo 

GBV-A. (RAMSAY e MONTALI, 1993; SCHLAUDER et al., 1995; SIMONS et al., 

1995; MANSFIELD; KING, 1998; SBARDELLATI et al., 2001). 

 

• Família Arenaviridae 

Os arenavírus são eliminados no ambiente através da urina e secreções 

corporais de roedores, que são os hospedeiros naturais dos agentes.. A Hepatite 

dos Calitriquídeos é uma doença associada à alta mortalidade, provocada por 

variantes do vírus da coriomeningite linfocítica (LCMV), denominadas LCMVCH. 

Diversos surtos foram reportados em zoológicos norte-americanos e europeus 

(RAMSAY;  MONTALI, 1993; MONTALI et al., 1995). 

Nestes surtos, ao menos onze espécies diferentes de calitriquídeos foram 

afetadas, sendo que  a transmissão do agente ocorreu pela ingestão de roedores 

infectados. O período de incubação do vírus até o surgimento da doença nos 

primatas é de poucas semanas e o quadro clínico observado inclui icterícia, aumento 

das enzimas hepáticas, letargia e, em alguns casos, coagulopatias, alterações 

nervosas e respiratórias (MONTALI, 1995). 

A necropsia revela hepato e esplenomegalias, efusões pleurais e pericárdicas 

e hemorragias em subcutâneo e em musculatura. Histologicamente, o fígado exibe 
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quadro de degeneração e hepatite necrótica mista, multifocal e aleatória, com 

presença de estruturas acidofílicas arredondadas compatíveis com corpúsculos de 

Councilman. Outros órgãos afetados incluem os linfonodos abdominais, baço, córtex 

adrenal,  intestinos e  sistema nervoso central. Um amplo levantamento sorológico 

foi realizado no Brasil em micos-leões-dourados de vida livre e não foram 

observadas evidências de exposição destes animais ao LCMVCH (MONTALI, 1993a, 

b; MONTALI, 1996; MANSFIELD; KING, 1998;  ASPER et al., 2001). 

 

• Família Retroviridae 

O vírus linfotrópico de célula T (STLV) está estreitamente relacionado com o 

vírus linfotrópicos de célula T humana (HTLV-I e II). Este oncovírus tipo C acomete 

roedores, felinos, bovinos, aves PNH e humanos (ADAMS, MUCHMORE; 

RICHARDSON, 1995).  

O STLV-1tem sido relatado como causador de doenças linfoproliferativas em 

PVM, apresentando tropismo celular para tecidos linfóides ou não (MAUL, et al., 

1988; MCCARTHY, et al., 1990). Por outro lado, um vírus relacionado com o Human 

T-cell leukemia vírus tipo 2 (HTLV-II), designado STLV-II, foi isolado de A. fusciceps, 

sem que um quadro patológico fosse associado a ele (ADAMS, MUCHMORE; 

RICHARDSON, 1995; MANSFIELD; KING, 1998).  

Não é possível distinguir do ponto de vista sorológico os HTLVs dos STLVs. 

Há evidências que os PNH cativos e de vida livre foram naturalmente infectados por 

HTLV haja vista que levantamentos sorológicos e seqüenciamento gênico 

mostraram homologia de 90% com HTLV-1 (WATANABE et al., 1985). 

A infecção pelo STLV-1 é inaparente e de longa duração, sendo que  muitos 

relatos de linfomas B e T  identificaram o vírus nas células tumorais, além disso, 

espleno e linfoadenomegalia foram observadas. Quanto às alterações 

hematológicas observou-se linfocitose e linfócitos atípicos na circulação. Em 

quadros crônicos descreve-se caquexia, anemia, linfopenia  e diarréia crônica com 

gastroenterite por infecções bacterianas secundárias (LOWNSTEINER; LERCHE, 

1988; MURPHY et al., 2006;  ANDRADE et al., 2010). 

O vírus do sarcoma símio (“simian sarcoma”) (SSV) foi isolado de um 

fibrosarcoma espontâneo em um macaco-barrigudo (Lagothrix spp.) criado como 

animal de estimação. Este isolado detectou 2 agentes:  um vírus transformador 

defeituoso (SSV-1) e um vírus auxiliador do processo de replicação (SSAV-1), que 
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quando associados  resultam no desenvolvimento da doença neoplásica 

(MANSFIELD KING, 1998; MURPHY e tal., 2006; ANDRADE et al., 2010). 

O vírus espumoso símio (“Simian foamy vírus”) (SFV) têm sido isolado de 

diversas espécies de primatas. Em PNM já foram isolados os SFV-4 em S. sciureus, 

SFV-8 em Lagothrix sp. e FXV em C. jacchus (MANSFIELD;  KING, 1998). 

Inquéritos mostraram que 70% de PNH adultos em cativeiro apresentam a infecção, 

(SWITZER, et al., 2004; BONEVA, et al., 2007). Dentre as desordens que refletem a 

infecção por SFV em PNH destaca-se tireoidite, síndrome de fadiga crônica e 

esclerose amiotrófica (ANDRADE, et al., 2010). 

Ao longo da década de 80 do século passado, as investigações sobre vírus da 

imunodeficiência humana eram abundantes e, simultaneamente, foram identificados 

2 agentes capazes de induzir doenças imunossupressoras em macacos. Um deles 

foi classificado como membro dos Oncovirinae, e identificado como retrovírus tipo D 

(SRV/D); o segundo vírus foi classificado como membro dos Lentivirinae, e 

designado vírus da imunodeficência de macacos (SIVmac). Este lentivirus tem sido 

relacionado ao agente da sindrome da imunodeficiência humana (AIDS) e, portanto, 

usado em experimentos de modelo animal de grande interesse científico. No entanto 

é o SRV/D que merece mais atenção em PNH cativos, visto já serem relatados como 

causadores de imunodeficiência viral nestas espécies cativas e de vida livre  

(HENRICKSON; ABEE; BENNETT et al., 1995; ANDRADE et al., 2010).  

O SRV/ D é exclusivo de PNH e, originalmente, foi isolado de neoplasias 

mamárias de fêmeas de M. mullata.  Anteriormente este vírus foi denominado de 

vírus Mason-Pfizer Monkey (MPMV) em homenagem ao seu descobridor,que relatou 

que inoculados deste vírus em outros indivíduos da mesma espécie causavam um 

quadro atrofia do timo.  

Atualmente o SRV/D é considerado a maior causa de doenças 

imunossupressoras em primatas não humanos cativos (FINE; ARTHUR, 1981; 

MURPHY et al., 2006;  ANDRADE et al, 2010). 

 

Quanto ao meio de transmissão dos retrovírus destaca-se como principal  a 

forma horizontal por contato direto entre os animais infectados onde o antígeno 

encontra-se na saliva e/ou sêmen. A transmissão indireta também é possível através 

de transfusão sanguínea, agulhas ou instrumentais contaminados.  Quanto aos 

fômites, acredita-se que estes  representam papel significativo na transmissão, ao 
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contrário da transmissão vertical onde há relatos que fêmeas infectadas  

transmitiram para sua prole por via transplacentária e pós-natal (LERCHE et al., 

1987; TSAI, et al., 1990). 

O SRV-D ou seu genoma viral pode ser detectado em extensa variedade de 

tecidos: linfonodos, baço, glândulas salivares e mamárias, medula óssea, cérebro, 

sangue (células mononucleares e plasma), saliva, secreção lacrimal, urina, sêmen, 

leite e líquido cefaloraquidiano  (LERCHE et al., 1986; MACKENZIE e tal., 1986; 

ANDRADE et al., 2010) 

O mecanismo pelo qual o SRV/D produz a imunodeficiência não é conhecido. Os 

animais infectados, na sua maioria, são assintomáticos e apresentam uma 

linfoadenopatia generalizada, caracterizada por hiperplasias, folicular e paracortical 

constituídas de subconjunto de linfócito T CD4 e CD8 imaturos. Com a severa 

imunossupressão evidencia-se marcada depleção linfóide em baço, timo e nódulos 

linfáticos. Frequentemente a depleção linfocitária paracortical é substituída por 

histiócitos  associados à pequenos folículos pós–reativos e hialinização de 

arteríolas, levando o hospedeiro a doenças oportunistas (HENRICKSON; ABEE; 

BENNETT, 1995).  

Fibromatose retroperitoneal é uma lesão proliferativa fibroplásica associada com a 

infecção por SRV/D, e caracterizada por processo infiltrativo multinodular a 

coalescente originada da junção ileocecal e envolvendo, na forma agressiva, o 

mesenterio, nódulos linfáticos e trato gastrointestinal. Raramente infiltra órgãos 

parenquimatosos, podendo formar nódulos ou placas mesoteliais, ou ainda, em 

casos graves, encapsular o trato gastro intestinal com ampla fibrose (TSAI, et al., 

1995; HENRICKSON; ABEE; BENNETT, 1995). Outros processos neoplásicos são 

relatados com essa virose como os  fibrossarcomas cutâneos e adenocarcinoma 

(SCHULTZ et al., 1989; SAIDLA; SCHLAFER, 2001). Ainda, através do exame ultra-

estrutural pode-se visualizar partículas virais entremeadas à proliferação celular. 

Histologicamente a fibromatose retroperitoneal se organiza em células  

mesenquimais  formando redemoinhos ou fascículos e associada à infiltrado 

linfoplasmocítico. Este tecido é altamente vascularizado e o estroma constituído de 

colágeno e reticulina, onde a ausência de anaplasia e mitose o diferencia de 

fibrossarcoma. No entanto a histogênese celular ainda é controversa com  

imunoexpressão positiva para vimentina, desmina e actina muscular e 

imunoexpressão variavelmente positiva para fator VIII. A origem mais aceita é o 
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pericito vascular (TSAI, et al., 1995). Ainda, através do exame ultra-estrutural pode-

se visualizar partículas virais entremeadas à proliferação celular. 

Clinicamente a infecção por retrovírus tipo D em rhesus pode ser 

acompanhada de viremia e persistência assintomática, com ou sem resposta de 

anticorpos, fibromatose retroperitoneal ou subcutânea e linfoadenopatia persistente.  

No quadro 4  apresenta-se os encontros clínicos e laboratoriais da infecção. 
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O diagnóstico pode ser feito através da identificação molecular (PCR) do 

vírus. Quando não há disponibilidade de soro e tecidos congelados, pode-se 

pesquisar tecido fixado em formalina com sondas específicas para SRV/D e 

hibridação in situ. O estabelecimento de populações livres da enfermidade pode ser 

obtido através da identificação e isolamento dos animais sorologicamente  positivos 

(western blot) (LERCHE et al., 1994) . 

Por sua vez, no gênero Lentivíruse destaca-se o vírus da imunodeficiência 

dos símios, (SIV), infectando uma variedade de espécies do Velho Mundo. Este 

vírus apresenta grande semelhança ao vírus da imunodeficiência humana, HIV, e 

por isso atrai grande interesse na pesquisa científica. Existem oito diferentes 

espécies conhecidas de SIV de PNH (quadro 5)  onde 35-75% apresentam 

sequência homóloga a 2 lentivirus humanos (HIV-1, HIV-2) que são agentes 

etiológicos da AIDS humana. Porém, só quatro tipos de SIV causam doença 

imunodeficitária. (LACKNER, 1994; MANSFIELD e KING, 1998; MURPHY et al., 

2006;  ANDRADE et al., 2010). 

Clínicos Laboratoriais 

Perda de peso (> 10%)  Anemia (....<30%) 

Febre  Neutropenia (<1700) 

Diarréia persistente refratária  Linfopenia (<1600) 

Infecções oportunistas  Trombocitopenia (<50,000) 

Estomatites  Pancitopenia 

Fibromatose retroperitoneal ou subcutânea 

(raro em animais menores de 1 ano de 

idade) 

Hiperplasia de medula marrom 

 Lesões características em nódulos linfáticos 

Fonte: Adaptado de  LACKNER, 1988 
Quadro 4 - Sinais clínicos e laboratoriais da infecção por retrovírus tipo D em símios  
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ISOLADO                                                      HOSPEDEIRO 

SIVagm Cercopithecus aethiops 

SIVmac Macaca mulata 

SIVcyn Macaca fascicularis 

SIVstm Macaca arctoides 

SIVsm Cercocebus torquatus atys 

SIVsyk Cercopithecus mitis 

SIVmnd Mandrillus sphinx 

SIVcpz Pan troglodytes 

 

A infecção natural por lentivirus não foi identificada em PNM. 

Experimentalmente, C. jacchus e S. oedipus foram infectados com HIV-2 para 

estudos de patobiologicos  (MECCLURE et al., 1989). 

Acredita-se que o principal agente envolvido em doenças imunosupressoras 

espontâneas seja o retrovírus D. Porém, estudos retrospectivos com tecidos de PNM 

acometidos por doenças oportunistas e linfoma maligno demonstraram infecção por 

SIV (LOWENSTINE et al., 1992). 

Experimentos por inoculação de SIV em uma população cativa  causaram alta 

mortalidade e morbidade, inclusive com transmissão para a prole  (DANIEL, et al., 

1988).  

Há similaridades entre os quadros clínicos das imunodeficiências causadas 

por SIV Mac e SRV/D. No entanto, diferenças na organização genômica dos vírus 

sugerem a possibilidade da ocorrência de situações clínicas distintas. O retrovírus 

tipo D tem tropismo por vários tecidos e infectam linfócitos CD4, CD8, linfócitos B, 

macrófagos, células epiteliais e células do plexo coróide (LACKNER et al., 1989; 

SAIDLA; SCHLAFER, 2001). 

As doenças oportunistas são marcas da imunodeficiência causada por SRV/D 

e SIV Mac. A infecção pelo retrovírus tipo D favorece a infecção bacteriana piogênica 

e processos por Mycobacterium avium, Pneumocystis carinii, SV 40 e adenovírus. Já 

nos caso da SIV as lesões aparentes são raras e a ocorrência de linfoma é 

incomum, no entanto outras doenças oportunistas incluem CMV oral, candidíase 

Fonte: Adaptado de ALLAN et al., 1991; DANIEL et al., 1985; KESTLER et al., 1988; 
LOWENSTINE et al., 1992; MURPHEY-CORB et al., 1986; EMAU et al., 1991; 
TSUJIMOTO et al., 1988; PEETERS et al., 1989. 

Quadro 5 - Espécies de lentivirus isolados de primatas não humanos  
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esofágica, criptosporidiose intestinal e gengivite/estomatites necrotizantesante, 

osteomielites e infecções bacterianas incomuns (LOWENSTINE, 1993; SAIDLA; 

SCHLAFER, 2001; ANDRADE et al., 2010). 

Quanto a patogenia o SIV tem tropismo por células que expressam molécula 

CD4 em sua superfície como: LT, monócitos, macrófagos, células dendriticas. A 

interação ocorre entre a o envelope viral a glicoproteina GP 120 e a molécula 

receptora CD4 o que leva a depleção de LT CD4, doença oportunista ou linfoma 

(HENRICKSON;  ABEE;  BENNETT, 1995). 

Esta depleção ocorre através: acúmulo de quantidades tóxicas de ácido 

nucléico viral ou proteínas estruturais no citoplasma das células infectadas; fusão de 

células que expressam glicoproteina viral de envelope gp120 e CD4 resultando em 

formação sincidial e morte celular; lise de célula T CD4, CD8 através de reação 

citotóxica; apoptose de CD4. Em contraste nos macrófagos a infecção por SIV 

ocorre em vacúolos citoplasmáticos e não superfície da membrana o que reflete na 

resistência a lise permitindo disseminação para tecidos não linfóides como o cérebro 

(HENRICKSON, ABEE & BENNETT et al., 1995). 

Lesões microscópicas em vários sistemas já forma descritas em PVM 

infectados experimentalmente por SIV Mac, SIVsm, SIVmne, SIVstm particularmente 

associadas a doenças oportunista como infecção por: citomegalovírus, adenovirus, 

papovavirus, M. avium, P. carinii, Cryptosporidium sp., C. neoformans, T. gondii e C. 

albicans (HENRICKSON, ABEE & BENNETT et al., 1995). 

No   quadro  6    abaixo   relata-se   as   lesões   em   PVM   infectados   

experimentalmente por SIV:
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Sistemas acometidos  Histopatologia  
Sistema linfóide  Hiperpolasia folicular; involução folicular com 

ou sem expansão paracortical; depleção 
folicular e paracortical; linfadenite com células 
gigantes (granulomatosa); síndrome 
linfoproliferativa  

Sistema nervoso Meningoencefalite, encefalopatias. Agregados 
perivasculares multifocais com histiócitos e 
células gigantes. Pequenas porcentagens de 
indívíduos desenvolvem doença do SNC. 

Sistema digestório  Diarréia crônica, associada a doenças 
oportunistas: Mycobacterium avium, 
Entamoeba sp., Cryptosporidium parvum e 
cytomegalovirus.Representa o sistema mais 
mais acoemtidonecrohemorrágica 

Sistema respiratório  Arteriopatia obliterante: proliferação da 
camada intima de vasos de médio a grande 
calibre. Trombose vascular e hemorrágica. 
Infarto. Imunomarcação para CD68 
(macrófagos) e raros CD2 (linfócitos). 

Sistema tegumentar Exantemas. Dermatite linfocítica perivacular. 
Imunoexpressão para CD8 (linfócitos e células 
de Langerhans). 

 

Estudos recentes tentam sintetizar a melhor imunoprofilaxia para o HIV 

valendo-se de de PNH,no caso Rhesus, inoculados com SIV ou vírus da 

imunodeficiência símio-humana (SHIV) através da mucosa retal e vaginal. Os 

critérios avaliados foram a viremia plasmática , presenças de RNA viral e DNA 

proviral no tecido, sendo critérios essenciais para eficácia desta vacina (LEE, et al., 

2010).  

Quanto a prevenção da SIV se destaca os testes sorológicos, com 

conseqüente isolamento dos membros reativos do grupo. Evitar contato entre 

primatas asiáticos e africanos, lembrando que as espécies africanas são 

hospedeiros naturais do vírus e, portanto, não soroconvertem, ao contrário dos 

asiáticos, nos quais a infecção é natural e invariavelmente tem soroconversão. Em 

geral, enfatiza-se que o agente viral mais importante e significante representante das 

doenças imunossupressoras é o SRV/D (LOWENSTINE, 1986). 

Os retrovírus devem ser tratados como potencialmente zoonóticos e todas as 

condutas de biossegurança deve ser estabelecidas, principalmente aquelas focadas 

a profissionais de risco, nos quais infecções acidentais já foram relatadas (CHEN et 

al., 1996; MURPHY et al., 2010). 

Fonte: Adpatado de Henrickson, Abee e Bennett et al., (1995) 
Quadro 6 - Microscopia das lesões causadas pro SIV em PVM experimentalmente infectados 

(Adpatado de HENRICKSON, ABEE & BENNETT et al., 1995) 
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Família Pneumovirinae 

 

O Vírus sincicial respiratório (RSV) foi isolado inicialmente de chimpanzés 

com coriza em 1956 e, atualmente, é considerado causa importante de  doença 

respiratória, moderada a severa e altamente contagiosa em criança (MORRIS, et al., 

1956; HENRICKSON, ABEE & BENNETT et al., 1995; SWART et al., 2002). 

Em um estudo molecular de incidência de afecções respiratórias causadas 

por RSV em humanos recém nascidos apontaram que 11,1% (36/316) da população 

apresentava infecção (Reis, 2006). 

Anticorpos anti-RSV foram detectados em humanos e PNH, e acredita-se que 

estes tenham se infectados através do contato humano (WYATT et al., 1981). 

Anticorpos neutralizantes IgG não são protetores, ao contrário do IgA. (CLARKE, et 

al., 1994)..  

Nos casos severos em PNH mostrou a ocorrência de bronqueolite e 

broncopneumonia necrotizante, com células sinciciais multinucleares e corpúsculo 

de inclusão intracitoplasmático. Casos letais estão associados com lesões 

alveolares e tromboses microvasculares, caracterizando a síndrome de angústia 

respiratória aguda (HENRICKSON, ABEE & BENNETT et al., 1995). 

Em PNH, a doença é caracterizada por sinais respiratórios moderados a 

severos, como: tosses, espirros, descarga óculo-nasal muco-purulenta (CLARKE, et 

al., 1994).  

Casos fatais com chimpanzés jovens foram associados com infecção 

respiratória do trato superior. (HENRICKSON et al., 1984).  

Estudos de imunoprofilaxia para o RSV frequentemente valem-se de PNH, 

uma vez que tais testes estarem associadas com hipersensibilidade pulmonar como 

eosinofilia, hiperinsuflação e doenças pulmonares linfoproliferativas (SWART et al., 

2002). 

 

 

 

 

 



97 
 

 

3.6.4.2.4          Vírus de RNAnão envelopados 

 

 

• Família Reoviridae 

Rotaviroses são uma causa comum de diarréia infecciosa em crianças, 

leitões, bezerros e cordeiros. A sua associação com diarréias em primatas ainda não 

foi bem estabelecida. Estes vírus possuem um tropismo acentuado por células 

epiteliais das vilosidades intestinais e a sua transmissão ocorre via oro-fecal 

(ANDRADE et al., 2010). CISALPINO et al.(1991) reportam o encontro de rotavírus 

em oito de um total de 24 C. geoffroyi apreendidos, dos quais quatro apresentavam 

diarréia. Não foi possível averiguar se a infecção ocorreu em ambiente natural ou 

após a captura destes animais. Ressalta-se ainda que bactérias enteropatogênicas, 

ou a associação de ambos, podem ter sido responsáveis pelo aparecimento da 

diarréia.  

 

• Família Picornaviridae 

 

O vírus da hepatite A (HAV) é responsável por 10-25% dos casos de hepatite 

humana. Diversas outras espécies de primatas, cativos ou de vida livre, já 

apresentaram evidências sorológicas de infecção pelo HAV. Alguns PVM, Aotus spp 

e Saguinus spp. são comprovadamente susceptíveis. A transmissão ocorre por via 

oro-fecal e o período de incubação se estende por 20 a 50 dias. Os sinais clínicos 

são raros e os achados histopatológicos revelam uma necrose hepatocelular 

multifocal e infiltrado inflamatório portal não supurativo. A enfermidade costuma ser 

auto-limitante (MANSFIELD; KING, 1998; ANDRADE et al., 2010).  

Estudos de soroprevalência anti-HAV em PNM apontaram que a hepatite A 

não é uma doença de risco para a população de PNM tanto em cativeiro como vida 

livre, no entanto a maior fonte de infecção ocorre nos animais mantidos cativos 

devido ao maior contado com humanos (SETZER, 2003). 

 Os vírus da encefolomiocardite (Cardiovírus) têm sido reportados como 

causadores de enfermidades naturais em porcos, elefantes e PNH, dentre eles 

calitriquídeos, Saguinus spp; Saimiri spp, Aotus spp, Cebus spp. e Leontopithecus 

spp. Os macacos costumam ser encontrados mortos sem apresentarem sinais 

clínicos prévios. Comumente, o óbito ocorre em função de uma miocardite necrótica, 
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multifocal a coalescente, não supurativa. Lesões em pâncreas também são 

freqüentes, ao passo que lesões no cérebro são relativamente raras (BASKIN, 

1993b; MANSFIELD; KING, 1998). Roedores e gambás podem agir como 

reservatórios e amplificadores da doença (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2007).  

Já foram isolados aproximadamente 18 enterovírus diferentes de primatas 

não-humanos, inclusive de alguns PNM. Além disto, alguns destes vírus parecem 

capazes de infectar mais de uma espécie de macaco. Contudo, a sua associação 

com quadros patológicos nestes animais ainda não está bem definida (MANSFIELD; 

KING, 1998). 

Demais agentes virais que causam doenças em PNH serão abordados 

através do quadro 7 abaixo: 
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Família  Vírus  Doença  
Parvoviridae 

(DNA não 
envelopado) 

Parvovírus Parvovirose dos símios 
(SPV) 

Papovaviridae 
(não envelopado) 

Mastadenovirus 
 

Polyomavirus 
macacae 

 
P. papionis 

 
P. cercopitheci 

 
P. hominis 1  

 
P. hominis 2 

 

Adenovirose 
 

SA-40 
(vírus vacuolante símio) 

 
SA-12 

 
Vírus linfotrópico 

 
Vírus BK (BKV) 

 
Leucoencefalopatia 

(LEMP) 
Togaviridae 

(RNA envelopado) 
Arterívirus 

 
Alphavirus 

Febre hemorrágica símia 
 

Febre mayaro 
Flaviviridae 

(RNA envelopado)  
Hepatovirus C Hepatite C, Virus GB 

Filoviridae 
(RNA  

Envelopado)  

Filovirus Ebola, Marburg 

Caliciviridae 
(RNA não 

envelopado) 

Calicivirus Calicivirose Pan 
paniscus tipo 1; Hepatite 

tipo E 
Poxviridae 

(DNA envelopado) 
 

Orthopoxivirus Varíola, vaccínia 

Hepadnaviridae 
(DNA Envelopado) 

Orthohepadnavirus Hepatite B  

  

Fonte: Adaptado de Mansfiled e King (1998); Andrade  et al.(2010) 
Quadro 7 - Outros gentes virais que causam doenças em PNH  
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3.6.4.3 Doenças bacterianas 

A alta morbidade e/ou mortalidade em primatas podem ser originadas por 

casos de infecções bacterianas.  Estas infecções podem afetar um grande número 

de indivíduos de uma população, como no caso das shigelloses e 

campilobacterioses, ou atingir apenas um animal isoladamente, dependendo, 

sobretudo, do estado nutricional e imunológico do indivíduo, como pode ser visto em 

infecções por Staphylococcus aureus ou Pseudomonas spp. (GIBSON, 1998). 

 Considerando que o número de agentes bacterianos potencialmente 

patogênicos é muito elevado, nesta revisão restringear-se-á   àqueles tidos como os 

de maior importância para os PNM, subdividindo-os em Gram-positivos, Gram-

negativos, bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) e outros. 

 

3.6.4.3.1 Bactérias Gram-positivas (G+) 

• Streptococcus 

Um surto provocado pelo Streptococcus zooepidemicus (β hemolítico) foi 

descrito por Schiller et al. (1989) atingindo quatro primatas neotropicais, sendo dois 

Saguinus labiatus  e dois Callimico goeldii, levando três deles ao óbito . O agente 

provocou um quadro grave de septicemia e a sua origem estava relacionada com 

carne de cavalo contaminada. 

Streptococcus pneumoniae é responsabilizado por quadros de meningite 

bacteriana. Henderson et al. (1970) reportam um caso de meningite provocado por 

este agente, afetando dois  Lagothrix spp.  

Olfert (1974) reporta o isolamento de Streptococcus α hemolítico associado a 

Staphylococcus spp. não hemolítico de abscesso dentário de Saimiri spp.. 

Baskerville (1984) também descreve o isolamento de Streptococcus spp., dentre 

outros agentes bacterianos, em abscessos dentários. A origem destes processos foi 

traumática com posterior infecção bacteriana.  
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Quadros de septicemia associados a infecções por Streptococcus spp.em 

Aotus spp. são relatados por Gibson (1996) , enquanto Sá (1999) os descrevem em 

C. jacchus e C. penicillata. Já Diniz e da-Costa (1995) relataminfecções 

pneumônicas por Streptococcus spp. em C. jacchus.  

Estudo de causa de óbitos em 63 C. geoffroyi  relatou que 22% dos casos 

foram processos septicêmicos e desses dois deles causados por Streptococcus α 

hemolítico, levando a quadros de broncopneumonia lobar mononuclear e 

meningoencefalite supurativa (SANTOS et al., 2009). 

 

• Staphylococcus 

As bactérias do gênero Staphylococcus, assim como os Streptoccocus, são 

habitantes ubiqüitários do meio ambiente, assim como da microbiota normal da pele 

e do trato respiratório dos animais e do homem. Vários estafilococos já foram 

isolados a partir de abscessos, líquido ascítico, fístulas, descargas oculares, feridas, 

pulmões e coração de platirrinos doentes. Evoluções fatais podem ocorrer nos 

processos graves ou inadequadamente tratados (OLFERT, 1974; GREENSTEIN; 

HIRTH, 1975; WOLF, 1980; DINIZ; da-COSTA, 1995; GIBSON, 1996; GIBSON, 

1998; KIM). 

Estudos recentes com C geoffroyi apontaram um caso envolvendo  lesões em 

múltiplos órgãos, incluindo pneumonia intersticial, embolia coronária, 

glomerulonefrite membranosa moderada, ooforite e adrenalite severas, causados 

por S. aureus (SANTOS et al., 2009). 

 

• Erysipelothrix e Corynebacterium 

Um caso fatal de infecção por Erysipelothrix rhusiopathiae foi reportado por, 

GIBSON (1996) em um S. nigricollis criado como animal doméstico junto a outros 

macacos, galinhas e perus. O quadro foi agudo e não comprometeu os demais 

animais, sendo que não houve  identificação da fonte de infecção.  

O isolamento de Corynebacterium spp. foi reportado por Sá (1999), em um 

quadro septicêmico com lesões cerebrais em C. jacchus. Já Stein e Scott (1979) 

descrevem a ocorrência de C. equi associado a um grande abscesso pulmonar em 

S. oedipus.  



102 
 

 

 

• Clostridium 

São bactérias comumente encontradas no solo ou no trato gastrintestinal, e 

destacam-se como organismos aeróbios, muitas vezes difíceis de serem isolados 

em cultura, sendo que o seu diagnóstico é freqüentemente baseado nos sinais 

clínicos ou nos achados macroscópicos (GIBSON, 1998).  

O C. tetani produz, durante o seu crescimento vegetativo, uma poderosa 

neurotoxina que causa o tétano. Os esporos do C. tetani penetram o hospedeiro 

através de lesões na pele e a germinação da bactéria acontece em ambiente 

anaeróbio. Gibson, (1998) descrevem um surto de tétano em Saimiri spp alojados 

em gaiolas ao ar livre, decorrentes de infecção de feridas por esporos de C. tetani do 

solo. O quadro foi agudo, ocasionando o óbito em até 24 horas após o aparecimento 

dos primeiros sinais clínicos.. 

Já C. perfringes tem sido associado com casos de dilatação gástrica aguda 

em PNH . A sua participação no processo, contudo, ainda não está esclarecida 

(GIBSON, 1998).  

JAMES et al. (1998) realizaram um estudo de prevalência de C. perfringens,  

e de C. difficile e suas respectivas toxinas em fezes de PNM assintomáticos de um 

zoológico e constataram que 89,5% dos recintos possuíam animais positivos para 

pelo menos uma das toxinas, mas apenas 21% destes recintos apresentaram 

culturas positivas, todas para C. perfringens. Isto demonstra a dificuldade de 

isolamento do agente. A toxina produzida pelo C. difficile já foi correlacionada com 

casos fatais de enterocolite em S. oedipus (ROLAND et al., 1997) 

Botulismo é a doença produzida pela ingestão das neurotoxinas produzidas 

pelo C. botulinum durante seu crescimento vegetativo (GIBSON, 1998). SMART et 

al. (1980) descrevem um surto fatal de botulismo em três espécies de cebídeos, 

acometendo 14 animais. Todos foram contaminados pela ingestão de alimento 

contendo a toxina botulínica e vieram a óbito até 72 horas após o surgimento dos 

primeiros sinais clínicos. 

  SNOOK et al. (1992) descrevem a morte de S. oedipus infantis em 

decorrência da infecção por C. piliforme.  
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• Dermatophilus 

A Dermatofilose  é a doença causada pelo Dermatophilus congolensis, um 

actinomiceto anaeróbico facultativo, comum em dermatites exudativas de bovinos e 

suínos,nos quais os animais infectados  e assintomáticos são considerados 

reservatórios primários da doença, sobrevivendo no ambiente na forma de esporos 

(TOPA et al., 2001). 

Foi reportada em PVM mantidos em precárias condições. Sua ocorrência em 

primatas é bastante infreqüente, mas já foi descrita em Aotus spp. e  Callicebus 

moloch, causando lesões dermatológicas (FOX et al., 1973; KLUMPP;  McCLURE, 

1993b; GIBSON, 1998).  

 

 

3.6.4.3.2      Bactérias Gram-negativas (G-) 

 

• Escherichia 

Escherichia coli é um bacilo componente da microbiotaintestinal normal de um 

grande número de vertebrados. Existem, porém, diversos sorotipos patogênicos de 

E. coli, ressaltando as cepas enterotoxigências (Etec), enteroinvasivas (Eiec), 

entero-hemorrágicas (Ehec), enteropatogênicas (Epec), agregativas (Eaec) 

(MURRAY et al., 2000; ANDRADE et al., 2010). De modo geral, os PNM são mais 

suscetíveis a colibacilose e os sinais clínicos associados à infecção por E. coli 

variam de acordo com o hospedeiro e o sorotipo da bactéria. Potkay (1992) reporta o 

encontro de congestão, edema e necrose da mucosa do íleo e do cólon de sagüis 

associado à diarréia aquosa causados por E. coli hemolítica, enquanto GIBSON 

(1998) relatam que Saimiri spp., que morreram subitamente, apresentavam colite e 

meningite decorrentes de infecção pela E. coli sorotipo 0-13.  

Por sua vez, Carvalho et al. (1991) testaram 124 linhagens distintas de E. coli, 

isoladas a partir das fezes de C. penicillata e C. geoffroyi sadios ou com distúrbios 

intestinais, na tentativa de identificar linhagens produtoras de enterotoxinas. O 

resultado foi negativo para a presença de enterotoxinas e os autores sugerem que 

os sagüis possam ser naturalmente resistentes as linhagens produtoras de 

enterotoxinas. 
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Recente estudo de isolamento de E. coli enteropatogênica (Epec) e 

codificação de seus fatores de virulência em 56 PNM foram relatados por Carvalho 

et al., 2003, sendo que 27% das amostras postivas acometiam animais 

assintomáticos e 47%  animais com diarreia e/ou enterite. 

Estudos recentes sugerem a participação de algumas bactérias, dentre as 

quais E. coli, na carcinogenese do carcinoma de vesícula biliar em pacientes 

humanos  (NATH; GULATI; SHUKLA, 2010). 

 

• Salmonella 

A Salmonella é um dos agentes bacterianos mais comumente envolvidos com 

o surgimento de distúrbios entéricos em PNM. Variedades de espécies de 

Salmonellas já foram isoladas de PNH, incluindo S. typhimurium, S. choleraesuis, S. 

anatum, S. Stanley, S. derby, S. oranieburg (POTKAY, et al., 1992; ANDRADE et al., 

2010). 

É válido ressaltar que antibioticoterapia com conseqüente eliminação da 

microbiota normal, estresse, imunossupressão e redução dos movimentos 

peristálticos predispõem a colonização intestinal por Salmonella spp. que podem 

invadir levando a uma quadro de hepatite e septicemia (MURRAY e tal., 2000; 

ANDRADE et al., 2010). 

Trabalhos experimentais investigando a patogenia da infecção de M. mulatta 

por S. typhimurum  mostraram que a bactéria induz diarréia, associada à edema 

vilar, encurtamento de vilos, redução na produção de muco e alongmento das criptas 

intestinais (ROUT et al., 1974). Além disso, em infecções espontânenas destacam-

se: hiperemia e ulceração de mucosa de cólon e íleo, além de microabcesso que 

podem ser encontrados em nódulos linfáticos (KLUMPP, et al., 1986). 

Como comentado anteriormente com a E. coli, a S. typhi também é 

relacionada com a carcinogenese do carcinoma de vesícula biliar (NATH, GULATI, 

SHUKLA, 2010).. 

Recente estudo de isolamento de E. coli enteropatogênica (Epec) e 

codificação de seus fatores de virulência em 56 PNM foram relatados por Carvalho 

et al., 2003, sendo que 27% das amostras postivas acometiam animais 

assintomáticos e 47%  animais com diarreia e/ou enterite. 
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• Shigella 

Shigella é um dos patógenos entéricos mais freqüentemente encontrados em 

PNH (BANISH et al., 1993; RUSSELL; DeTOLLA, 1993; GIBSON, 1996; GIBSON, 

1998). Aparentemente, estes agentes são adquiridos pelos primatas cativos em 

decorrência do seu contato com seres humanos. Lesões entéricas atingem 

preferencialmente o ceco e o cólon dos animais e podem provocar diarréias com 

sangue e muco (BANISH et al., 1993). 

As infecções assintomáticas são comuns e são responsáveis pela 

manutenção do agente na população (RUSSELL; DeTOLLA, 1993; GIBSON, 1998). 

BANISH et al. (1993) fizeram um estudo de prevalência do agente em diversas 

espécies de primatas mantidas em um zoológico e constataram a presença de S. 

sonnei em Ateles susciceps assintomáticos. 

 

• Yersinia 

No gênero Yersinia, as espécies patogênicas para PNH são a Y. 

pseudotuberculosis e Y. enterocolitica, produzindo quadros bastante similares, 

conhecidos como pseudotuberculose. Tais processos são caracterizados por 

hepatite necrótica purulenta multifocal, esplenite, linfadenite e enterocolite com 

grande número de cocobacilos no centro das lesões (GIORGI et al., 1969; TAFFS; 

DUNN, 1983; GIBSON, 1998; ANDRADE ET AL., 2010). 

Ambas espécies já foram responsabilizadas pela morte de diversas espécies 

de PNM destacando sagüis e macacos aranha (PIERCE et al., 1973; POELMA et al., 

1976; BUHLES et al., 1981; TAFFS;  DUNN, 1983; BIELLI et al., 1999; GIBSON, 

1998). Além disto, Buhles et al. (1981) e Bielli et al. (1999)  correlacionam infecções 

por Y. pseudotuberculosis com um aumento da incidência de abortamentos nestes 

primatas. 

A Yersinia spp. adere-se na célula epitelial da mucosa intestinal,  

disseminando-se pela lâmina própria e nódulos linfáticos mesentéricos. A Y. 

enterocolitica produz uma endotoxina termosensível, diretamente relacionada com 

as condições ideais para a expressão dos fatores de virulência (CORNELIUS et al., 

1987; PEREZ-GUITERREZ, et al.,  2010). 

Os sinais clínicos podem ser inespecíficos, variando de diarréia, perda de 

peso, apatia, hipertermia, linfoadenomegalia, emese e desidratação. À necropsia, as 
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lesões macroscópicas incluem hepatite multifocal e enterocolite ulcerativa 

(BRESNAHAN et al., 1984). 

A associação com outras bactérias patogênicas é comum (FUNKE; SPICER, 

2002). Casos de septicemia por Y. enterocolitica  são raros, exceto em casos de 

sobrecarga alimentar de ferro, ressaltando-se  aqui a importância do manejo 

nutricional na criação de primatas neotropicais (MILTEER;  SARCPONG ; 

POYDRAS,1989; SPICER, 2002). 

 

• Klebsiella 

As Klebsiella são comumente encontradas no ambiente e no trato digestivo. 

Infecções por linhagens patogênicas são responsáveis por significativa morbidade e 

mortalidade em PNH, e já foram descritas em diversas espécies de platirrinos, 

associadas à quadros pneumônicos, sépticos ou entéricos (; SNYDER et al., 1970; 

KIM;  WOLF, 1980; CHALMERS et al., 1983; GIBSON, 1998; LINN et al., 1999; SÁ, 

1999). Casos severos de peritonite e meningite também estão associados a esta 

agente (GOZALO; MONTOYA, 1991). 

Segundo Campos et al. (1981), até 33% da mortalidade de PNM mantidos em 

cativeiro no Brasil deveu-se a este agente bacteriano, sendo que os animais jovens 

eram mais afetados que os adultos. Recentemente, um dos casos de septicemia 

reportados em um estudo de causas de óbitos em C. geoffroyi foi ocasionado por 

Klebsiella spp, levando à tiflite e colite necróticas, além de pneumonia instersticial e 

granulomatosa (SANTOS et al., 2009). 

 

• Bordetella, Francisella e Leptospira 

A Bordetella bronchiseptica é comumente encontrada do trato respiratório 

superior de muitos macacos, assim como de animais domésticos. Diversos surtos 

envolvendo C. jacchus e Callicebus spp., especialmente jovens, com óbito  devido a 

quadros severos de broncopneumonia aguda  são relatados (BASKERVILLE et al., 

1983; CHALMERS et al., 1983; GIBSON, 1998; MONTALI e BUSH, 1999). 

Francisella tularensis é uma bactéria que afeta diversos animais, incluindo 

várias espécies de aves, répteis e mamíferos. É responsável por quadros sépticos 

fatais em platirrinos e pode ser transmitida a seres humanos através da mordida de 

animais portadores (WAGGIE et al., 1997; GIBSON, 1998). 
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A infecção natural por leptospiras é incomum em macacos.. Porém, quando 

presente, a doença é geralmente fatal, com quadro clínico caracterizado por ictérica, 

epistaxis, febre, convulsões e, à necrópsia, lesões atingindo diversos órgãos, em 

especial pulmões, fígado e rins (SHIVE et al., 1969; GIBSON, 1998; PEROLAT et 

al., 1992; SÁ, 1999; BAITCHMAN, et al, 2006). 

• Pasteurella 

A Pasteurella multocida já foi isolada de quadros sépticos em diversas 

espécies de platirrinos, sendo responsável por surtos com alta mortalidade 

(GIBSON, 1998; MONTALI e BUSH, 1999; SÁ, 1999). Casos fatais de pasteurelose 

foram observados em calitriquídeos parasitados pelo Gongylonema spp. Os autores 

suspeitam que este parasita atuou como  responsável indireto pela morte destes 

animais, pois as lesões orais causadas por eles podem ter contribuído para o 

surgimento da infecção bacteriana (DUNCAN et al., 1995).  

P. multocida foi isolada a partir do cérebro de 20 S. scieureus  que mostraram 

à necrópsia conjutivite, descarga nasal , pneumonia, hemorragias esqueléticas, 

renais, intestinais e cardíacas, miocardite, linfadenite e meningite (HENRICKSON; 

ABEE; BENNETT, 1995). 

 

• Pseudomonas 

Pseudomonas aureginosa é uma bactéria encontrada comumente no solo, na 

água, nas plantas e nos animais. É um patógeno oportunista, que pode ser 

encontrado em feridas na pele, e também em diversos órgãos e tecidos dos animais 

acometidos (BASKERVILLE et al., 1983; GIBSON, 1996; GIBSON, 1998; LINE et al., 

1984). 

Pseudomonas spp foi considerada a causa de hepatite necrótica mista 

moderada, pneumonia intersticial difusa discreta com enfisema, esplenite aguda 

moderada com histiocitose discreta além de hiperplasia de linhagem mielóide, em C. 

geoffroyi  (SANTOS, et al., 2009). 

Recentemente, a ocorrência de glomerulonefrite associada à pneumonia 

urêmica em C. geoffroyi foi correlacionada com um novo agente, indentificado como 

Pseudomonas simiae sp. Nov (VELA et al., 2010).   

 

• Campylobacter 
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As infecções por Campilobacter spp., em especial C. jejuni e C. coli, podem 

ser assintomáticas e atingirem uma grande porcentagem dos animais. Quadros 

entéricos em símios podem estar relacionados com infecções por bactérias deste 

gênero, associadas ou não a outros agentes patogênicos (GIBSON, 1998; SÁ, 

1999). 

Um recente estudo realizado com 1249 exemplares de PNH detectou em 

20,9% desses animais a presença de Campylobacter sem qualquer alteração clínica. 

Os demais doentes, incluindo os que vieram a óbito representaram 40,1%, sendo 

que  identificação das espécies revelou: C. jejuni (73.4% dos casos) e C. coli 

(14.2%) (KALASHNICOVA, et al., 2006) 

Avaliou-se a circulação de Campylobacter spp. em uma criação Saimiri spp. 

no decorrer de 7 anos em população aparentemente saudáveis. Observou-se que o 

maior índice de positividade ocorreu em 1996 em contraste com os baixos índices 

em 2003. Os dados sugerem que as alterações realizadas no manejo animal foram 

eficazes para eliminação de Campylobacter spp. Portanto o manejo adequado 

reforça a redução das infeccções bacterianas em animais cativos (ANDRADE et al., 

2009). 

 

• Helicobacter 

 

Helicobacter pylori é um flagelado espiralado encontrado em mucosa gástrica 

de humanos e PNH, implicada na causa de ulceras gástrica e duodenal, além de 

fator de risco de adenocarcinoma e linfoma em humanos (HAESEOBROUCK, et al.,  

2009). 

H.pylori tem sido isolado naturalmente de estômagos de até 100% de M. 

fascicularis, principalmente da região fundica, sem relação com doença clínica. O 

mesmo ocorre com H. suis que isolados de Papio sphinx, M. fasicularis e M. mulatta 

sem patogenia envolvida (HAESEOBROUCK, et al.,  2009). 

Estudo retrospectivo de adenocarcinomas intestinais em 10 C. jacchus 

mostrou que não houve realação entre a oncogênese e presença de H. pylori ou 

Herpesvirus 3, sugerindo o importante papel da caderina e catenina  como proteínas 

envolvidas na carcinogênese (MILLER, et al., 2010). 
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3.6.4.3.3       Bacilos álcool-acido resistentes (BAAR) 

 

 

• Mycobacterium 

Micobactérias são os agentes infecciosos responsáveis pela tuberculose e 

micobacterioses que afetam um grande número de animais (GIBSON, 1998). 

Acredita-se que os PNH asiáticos cativos sejam os mais suscetíveis, com 

predomínio do gênero Macaca (CATÃO-DIAS; CARVALHO, 2007).   

A tuberculose é causada pelos M. tuberculosis e M. bovis. Os macacos 

adquirem a doença preferencialmente através do contato com seres humanos. Os 

casos descritos em PNM são relativamente escassos, mas a doença tem 

características similares àquela relatada em humanos (CHRISP et al., 1968; KING 

Jr, 1993; GIBSON, 1998; MONTALI;  BUSH, 1999). 

A patogenia da tuberculose em grande parte é resultado da reação 

granulomatosa através do infiltrado de monócitos, macrófagos e células derivadas 

deste (Células de Langhans, células gigantes, células epitelióides) frente à infecção 

da micobactéria. É válido ressaltar que este padrão granulomatoso pode ser 

diferenciado entre as espécies como é o caso dos PNM onde as células de 

Langhans não são achados freqüentes (CATÃO-DIAS; CARVALHO, 2007). 

Segundo Lack e Connors (1997) a capacidade do granuloma eliminar as 

micobactérias se dá pelo mecanismo de ativação macrofágica, estimulação de 

citocinas e maior produção de substâncias reativas de oxigênio.  

Os sinais clínicos podem diferir discretamente entre as espécies de primatas 

e incluem febre vespertina, tosse persistente, inapetência, prostração e 

emagrecimento progressivo (Gomes et al., 2002; ANDRADE et al., 2010). 

Estudos de imunidade celular e tuberculose foram realizados em Macaca 

infectados com M. tuberculosis. Os resultados indicam um papel importante para as 

células T CD8 na imunidade à tuberculose, e apoia a idéia de que celulas T CD8 

devem ser incluidas nas estratégias para o desenvolvimento de vacinas e novas 

imunoterapias para tuberculose (CHEN, et al., 2009). 
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3.6.4.4 Doenças fúngicas 

As informações disponíveis na literatura indicam que as infecções micóticas 

em PNH são menos freqüentes do que as bacterianas e que, exceto pelas micoses 

superficiais, grande parte delas só é diagnosticada durante o exame necroscópico. 

(MIGAKI, 1986; GIBSON, 1998). Nesta revisão serão brevemente apresentadas 

aquelas micoses consideradas as mais relevantes para os PNM. 

3.6.4.4.1 Micoses superficiais 

As dermatofitoses, ou micoses superficiais, são causadas por organismos 

pertencentes aos gêneros Microsporum e Trichophyton (OTCENASEK; DVORAK, 

1967; ANDRADE et al., 2010).  

A sua ocorrência em PNH é considerada infreqüente e a infecção resulta do 

contato direto com animais doentes ou fômites contaminados. As lesões 

características são circulares com perda de pelos e crostas finas. As espécies já 

descritas em platirrinos incluem M. canis, M. distortum e T. mentagrophytes 

(GIBSON, 1998;HIRSH; ZEC, 2003).   

3.6.4.4.2 Micoses sistêmicas 

• Pneumocystis carinii 

Macacos debilitados são tidos como suscetíveis a infecções por P.  carinii, 

seja  devido a estresse excessivo, seja decorrente de processos mórbidos crônicos, 

tais como neoplasias, infecções primárias ou imunodeficiência. Há, a descrição de 

infecção endêmica em uma colônia de S. fuscicollis e S. oedipus, com  lesões 

comprometendo pulmões e os linfonodos regionais (GIBSON, 1998). 
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• Histoplasma capsulatum  

A histoplasmose é uma doença sistêmica que esporadicamente afeta os 

símios. A infecção é adquirida através da inspiração de esporos. As lesões 

produzidas são granulomatosas e atingem múltiplos órgãos. Microscopicamente, é 

possível observar o agente no interior de macrófagos ou células gigantes (CRUZ et 

al., 1993; GIBSON, 1996; GIBSON, 1998; HIRSH; ZEC, 2003). 

Em teste intradérmicos de hipersensibilidade tardia para histoplasmina em 

mamíferos silvestres mantidos em cativeiro em um zoológico, obteve-se positividade 

de 15,1% nos  cebídeos e  6,2 % nos calitriquídeos . Os resultados sugerem que 

esses animais podem estar envolvidos na cadeia epidemiológica da histoplasmose, 

valendo salientar que  esta é a segunda micose profunda mais prevalente em 

humanos (COSTA, et al., 1994). 

 

• Paracoccidiodes brasiliensis 

Paracocciodiomicose foi descrita em uma fêmea S. sciureus, que apresentava 

múltiplas lesões granulomatosas em cólon e fígado com grande quantidade de P. 

brasiliensis (JOHNSON; LANG, 1977; GIBSON, 1998). 

Recentemente, em um estudo com 68 Cebus spp.e 25 A. caraya no Paraná, 

analisou-se a soroprevalência da paracoccidiomicose nestres atelídeos em áreas 

endêmicas. Os resultados apontaram 44% de positividade para Cebus e 60% para 

A. caraya, o que ratifica a existência da infecção natural em animais de vida livre 

(CORTE, et al., 2007). 

 

• Candida 

Comumente sem efeitos deletérios, as leveduras deste gênero são 

organismos saprófitos que habitam a pele e os tratos digestivo e genital de diversos 

animais (HIRSH; ZEC, 2003). Apesar disto, a candidíase talvez seja a enfermidade 

fúngica mais freqüente em PNH (ANDRADRE et al, 2010). O crescimento exagerado 

destes organismos é inibido pelos demais participantes da microbiota normal. 

Todavia, infecções primárias, neoplasias, situações de estresse, uso prolongado de 

antibióticos e queda da resposta imune predispõem o aparecimento da doença 

(HENRICKSON; ABEE; BENNETT et al., 1995). Os sinais clínicos variam de acordo 

com o local da infecção e a severidade do quadro, havendo desde lesões 

localizadas até quadros sistêmicos (GIBSON, 1998; ANDRADE et al., 2010). 
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A imunossupressão e a participação viral são fatores predisponentes da 

candidíase e, desse modo, estudos recentes avaliaram, através de PCR de amostra 

sanguínea, a prevalência de candidíase  em 4694 pacientes humanos, obtendo 

positividade de 85% (ARVIC;LEILOVICI; PAUL, 2010). 

 

• Cryptococcus 

O C. neoformans é um organismo saprófito que vive no solo, responsável pela 

criptococose. Muitos casos de criptococose foram relatados em diversos gêneros de 

primatas como Saimiri spp, Saguinus spp, Macaca spp, Erythrocebus spp, 

Cercocebus spp(SLY; LONDON, 1977; ANDRADE et al., 2010) .  As infecções 

frequentemente se localizam no sistema nervoso central após disseminação em 

pulmões, no entanto em PNH as lesões são amplamente disseminadas (GIBSON, 

1998; JUAN-SALLÉS  et al., 1998). 

Clinicamente, predominam os sinais neurológicos (convulsões, cegueira, 

paresia) e, macroscopicamente, ocorrem principalmente dois tipos de lesões: massa 

granulomatosa sólida ou massa granulomatosa sem cápsula definida (BIRCHARD; 

SHERDING, 2003; ANDRADE et al., 2010). 

 

3.6.4.5         Doenças  parasitárias 

Diversos gêneros de protozoários e metazoários já foram identificados 

infectando os principais grupos de primatas. A maioria deles apresenta relativa 

adaptação aos seus hospedeiros e, aparentemente, provoca poucas alterações 

patológicas. Entretanto, alguns parasitas são responsabilizados por distúrbios 

patológicos, como perda de peso, debilidade e, em situações extremas,  quadros 

fatais. Além disto, certos parasitas facilitam a instalação de infecções secundárias 

(WOLF, 1993; TOFT II; EBERHARD, 1998).  

Infecções oportunistas por protozoários após quadros de imunodeficiências 

são comuns, tanto em animais domésticos, como silvestres e seres humanos 

(HENRICKSON; ABEE; BENNETT, 1995). 
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Recentemente, em um dos raros estudos envolvendo a patologia de muriquis, 

realizou-se o levantamento coproparasitológico de pequenos grupos de B. 

hypoxanthus isolados em fragmentos de matas do Espírito Santo, e detectou-se em  

28 amostras analisadas (representadas por cinco animais e as diversas repetições 

de colheita) as seguintes porcentagens de infecções: 57% Balantidium coli; 14% 

Entamoeba sp; 7% Giardia sp; 7% Ancylostomidae; 25% Moniezia sp; 18% cf. 

Hymenolepis sp; 4% Digenea (ANGONESI, et al., 2009) 

3.6.4.5.1 Protozoários 

Distribuídos de acordo com o Filo, os principais protozoários relatados em 

PNM serão apresentados a seguir. O Quadro 8 apresenta sumariza as principais 

ocorrências de protoparasitoses em PNM. 

 

• Filo Sarcomastigophora 

sub-filo Sarcodina 

Rrepresentados pelos protozoários que se locomovem com o auxílio de 

pseudópodes (URQUHART ET AL., 1990).  

 

• ENTAMOEBA  

Várias espécies de amebas já foram descritas em primatas, sendo que a 

maioria delas não é considerada patogênica, destacando os humanos e PNH como 

os únicos hospedeiros naturais da E. histolytica (STANLEY, 2001). 

A alimentação e água contaminda com cistos de Entamoeba são os mais 

comuns veículos para a infecção, portanto a prevenção deve ser baseada na 

interrupção do ciclo, impedindo a ingestão dos cistos (ANDRADE et al., 2010) 

A E. histolítica, por sua vez, é sabidamente patogênica. Seu encontro em 

PNM é incomum, quando em ambientes naturais,  mas seus efeitos deletérios 

podem ser gravemente nocivos (BACKER, 2007). Quadros entéricos severos, às 

vezes fatais, acompanhados de diarréia aquosa e/ou sanguinolenta já foram 

relatados em diversas espécies de platirrinos (SCHIEFER;LOEW, 1978; WOLF, 

1993; TOFT II; EBERHARD, 1998). Amyx et al. (1978) ainda descrevem um surto de 
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disenteria em Ateles spp., seguido freqüentemente de morte, em que os animais 

apresentaram diversos abscessos hepáticos intensamente parasitados pela E. 

histolitica, assim como outros autores também a detectaram em mesma espécie de 

primata no entanto causando tiflite ulcerativa (MARQUES-MONTER et al., 1991). 

Autores sugerem que E. histolytica é capaz de causar sinais e infecção 

assintomáticas em PNM e PVM baseados na análise de PCR em 20 espécies de 

primatas não humanos (VERWEIJ et al., 2003). 

Outro trabalho que demonstra a alta prevalência de Entamoeba spp. em 

PNHprimatas não humanos. Através de detecção molecular em 520 espécies, 

mostrou-se  71,5% de acometimento variando entre as seguintes espéciees, uma 

delas inclusive diagnosticada como primeiro relato (E. moshkovskii) e as demais: E. 

díspar, E.coli, E. hsitolytica, E. hartmanni e E. polecki-like (LEVECKE, et al., 2010). 

Amostras fecais de 102 Alouatta palliata de diferentes locais de Costa Rica 

apresentaram 39.2% de infecção assintomática  por Entamoeba e Endolimax 

(BERMUDEZ, et al., 2005). 

Um dos raros estudos de vida livre com Alouatta pigra apontou em 283 

amostras fecais os seguintes parasitos das quais a ameba estava inclusa: 

Controrchis biliophilus (Dicrocoeliidae),  Trypanoxyuris minutus (Oxyuridae), Giardia 

sp. (Hexamitidae), e Entamoeba sp. (Endamoebidae) (VITASKOVA; WADE, 2006). 

Relata-se também em pesquisa de vida livre não só a detecção de E. coli em 

Alouatta palliata mexicana como: Strongyloides sp., Isospora sp., Ascaris sp, 

Parabronema sp., Controrchis biliophilus. Ressalta-se ainda que os altos índices de 

parasitismo ocorram em períodos chuvosos (CRISTO´BAL-AZKARATE, et al., 2010). 

Em trabalho investigando a patogênese da amebiose, Stanley (2001) mostrou 

que a E. histolytica lisa e digere as proteínas da matriz extracelular  das células 

intestinais adicionado a capacidade de induzir a apoptose em hepatócitos e células 

inflamatórias, estimulando e talvez melhorando a resposta inflamatória intestinal 

mediada pelo fator de transcrição anti-apoptótico (NF-kB).  Tais dados definiram a 

diferença clínica e patológica entre a colite amebiana com predomínio de resposta 

inflamatória e os abcessos hepáticos amebianos, onde há resposta 

predominantemente apoptótica. 
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• Filo Apicomplexa 

Albergam-se os protozoários que se locomovem por deslizamento. Estes 

parasitam células epiteliais nas quais ocorrem as fases sexuadas e assexuadas da 

reprodução (URQUHART et al., 1990). 

 

• Toxoplasma 

A toxoplasmose é a doença causada pelo Toxoplasma gondii, protozoário de 

parasitismo intracelular obrigatório (DUBLEY, 1993). Este agente é altamente 

patogênico aos primatas neotropicais, especialmente aos calitriquídeos (ANDRADE 

et al., 2010). Os quadros normalmente são bastante agudos, podendo ser individuais 

ou epizoóticos, podendo a mortalidade atingir até 100% dos animais (EPIPHANIO et 

al., 2000). No entanto, Andrade et al. (2007) descreveu lesões histopatológicas 

deste agente em três S. sciureus pertencentes ao mesmo plantel que não 

apresentaram manifestações clínicas graves incluindo óbito como descrito em outras 

espécies de PNM. 

O ciclo de vida inclui os felinos como hospedeiros definitivos com oocistos 

presentes em suas fezes e pêlos, já o solo e água podem ser fontes de infecção 

para muitas espécies de hospedeiros intermediáriso com formação de cistos em 

vários órgãos e tecidos. Além dessas formas de transmissão destaca-se a ingestão 

de tecidos contendo cistos de bradizoítos, além da via transplacentária e predação 

de pequenos insetos vetores (DUBLEY, 1994; ANDRADE et al., 2010).  

Lesões necróticas e hemorrágicas em diversos órgãos e tecidos associadas à 

presença do T. gondii caracterizam a doença nos platirrinos (HESSLER et al., 1971; 

ANDERSON; McCLURE, 1982; DICKSON et al., 1983;  ANDERSON; 

CUNNINGHAM et al., 1992; McCLURE, 1993; DIETZ et al., 1997; PERTZ et al., 

1997; SALLÉS et al., 1998; TOFT II; EBERHARD, 1998;  EPIPHANIO et al., 2000; 

EPIPHANIO, 2001; GYMESI, 2006).  

Em um levantamento sorológico de 43 amostras de: Cebus sp, Aotus sp, 

Ateles sp, Alouatta sp, Lagothrix sp e  Callithrix  sp e Erythrocebus sp cativas 26 

foram positivas para toxoplasmose pelo métodos de imunofluoresciencia indireta 

(BOUER; WERTHER, 1999). 

EPIPHANIO (2001) através de amplo estudo sorológico, abrangendo quatro 

das cinco famílias de platirrinos, constatou a presença de anticorpos anti-toxoplasma 

em 0,9% (1/110) dos calitriquídeos, 50% (1/2) dos aotídeos, 68,9% (73/106) dos 
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cebídeos e 30% (9/30) dos atelídeos. Esses resultados corroboram a suspeita de 

que os calitriquídeos sejam os animais mais susceptíveis a toxoplasmose fatal 

dentre os primatas neotropicais. 
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Agente Patogenicidade 
(Hospedeiro) 

 

Localização no 
Hospedeiro 

Hospedeiros 

Babesia pitheci Patogênico com sinal 
clínico brando 

Eritrócitos PNM 

Babesia spp. Patogênico com sinal 
clínico brando 

Eritrócitos Prossímios e PVM 

Balantidium coli Patogênico, 
normalmente 
assintomático 

Intestino grosso PVM, PNM e 
Apes 

Cryptosporidium spp Patogênico, 
normalmente 
assintomático 

Intestino delgado PVM e PNM 

Cyclospora spp. Patogênico, 
normalmente 
assintomático 

Intestino Prossímios e 
Apes 

Eimeria spp. Patogênica Intestino Prossímios 
Endolimax nana Patogênica Ceco e cólon PNM, PVM e 

Apes 
Entamoeba spp. Apenas a E. histolytica 

é patogênica 
Ceco e colon PVM, PNM e 

Apes 

Giardia lamblia Oportunista 
patogênico, sinais 
brandos a graves 

Intestino delgado PVM e PNM 

Iodamoeba spp. Não patogênica Ceco e cólon PNM e PVM 
Isospora spp. Patogênico, raramente 

sintomáicos 
Intestino Prossímios e 

Apes 
Plasmodium 
brasilianum 

Patogênico Eritrócitos PNM 

Plasmodium spp. Patogênico Eritrócitos PVM 
Sarcocystis spp. Patogênico, 

normalmente 
assintomático 

Fibras musculares 
da língua, esôfago 

e coração 

PVM , PNM e 
Prossímios 

Toxoplasma gondii Patogênico, PNM mais 
suscetíveis 

Intracelular: 
cérebro, pulmão, 
fígado, coração, 

rins sangue e 
outros órgãos 

PNM, PVM, Apes 
e Prossímios 

Trichomonas spp. Não esclarecida Intestino Prossímios, PVM 
Trichomonas 

molilensis 
Não esclarecida Intestino PNM 

Trypanossoma cruzi Patogênico Sangue, 
musculatura lisa e 
cardíaca e outros 

tecidos 

PNM, PVM, 
prossímios e Apes 

 

Fonte: Adaptado de  (HENRICKSON; ABEE; BENNETT, 1995; ANDRADE et al., 2010) 
Quadro 8 - Protozoários frequentemente relatados em PNH (Adaptado de BeNNET, ABEE e 

HENRICKSON; ANDRADE et al., 2010) 
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• Filo Sarcomastigophora, sub-filo Mastigophora 

 

Dentre os protozoários pouco estudados em PNH e que podem agir como 

importante reservatório de enfermidade potencialmente zoonótica se destaca a 

Leishmania. Sabe-se do papel do ciclo silvestre na disseminação da parasitose, 

entretanto a real participação dos PNM ainda não foi detalhada. 

Um dos agentes causadores da leishmaniose na América do Sul, já foi 

descrita em platirrinos, a Leishmania brasiliensis, no entanto novas investiagações 

devem ser realizadas  (HERSKOVITZ, 1977).  

Atualmente estudos que visem a compreensão do papel de mamíferos 

silvestres como reservatórios de zoonoses detectaram a soroprevalência da 

leishmaniose por ELISA em PNM.  Seis animais (7,5%) de vida livre, da espécie C. 

penicillata, foram positivos utilizando-se a Proteína A (BUENO, et al., 2010). 

 

 

3.6.4.5.2        Metazoários 

 

Correspondem a um grande grupo de endo e ectoparasitas, pertencentes a 

quatro filos distintos. 

Relata-se em pesquisa de vida livre de Alouatta palliata mexicana os 

seguintes endoparasitas: Strongyloides sp., Isospora sp., Ascaris sp, Parabronema 

sp., Controrchis biliophilus. Ressalta-se ainda que os altos índices de parasitismo 

ocorrem em períodos chuvosos (CRISTO´BAL-AZKARATE, et al., 2010). 

 

• Superfamília Rhabditoidea 

A espécie Strongyloides cebus é o mais reportado  representante deste grupo 

em primatas neotropicais. As fêmeas adultas parasitam os intestinos, enquanto as 

formas larvais podem ser encontradas em diversos órgãos (TOFT II; EBERHARD, 

1998). 

As principais lesões provocadas por este agente são as enterocolites 

ulcerativas, hemorrágicas e necrosantes incluindo os casos fatais associados com 

parasitismo intenso e peritonite (JONES; HUNT, 1983). 
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Foi relatado ainda infestação por S. stercoralis em necroscopia acidental de 

um macho Brachyteles arachnoides (PISSINATTI; CRUZ; COIMBRA-FILHO, 1981). 

Estudo recente Africano relata 55% de parasitismo por Strongyloides em PNH 

destinados para caça e 15% nos PNH utilizados como pet ((POURROUT et al., 

2011). 

 

• Superfamília Ancylostomatoidea 

São reportados esporadicamente em símios os parasitas humanos 

Ancylostoma duodenale e Necator americanus. Sinais clínicos semelhantes aos 

observados no homem são relatados em infecções intensas em PNH, no entanto, 

limitadas ao intestino (TOFT II; EBERHARD, 1998). 

Os sinais clínicos do parasitismo incluem  anemia, prostação e  eosinofilia. Na 

necroscopia observa-se reação inflamatória crônica na mucosa do intestino delgado 

com focos hemorrágicos e presença dos endoparasitas. 

 

• Superfamília Trichostrongyloidea 

Os Trichostrongylus é o gênero típico da família e por serem muito pequenos 

dificilmente são visualizados em necroscopia. Os tricostrongilídeos são os mais 

importantes e mais patogênicos nematóides de gado bovino responsável pela grave 

verminose gastrointestinal. Apresentam duas fases no ciclo evolutivo: prés 

parasitária e parasitária. As fêmeas após copula fazem postura e os ovos são 

eliminados nas fezes do hospedeiro até a eclosão das larvas até o terceiro estádio, o 

qual é considerado infectante, podendo, portanto atingir novo hospedeiro (FORTES, 

2004; YOUN , 2009). 

Parasitas do gênero Molineus habitam o lúmen do intestino delgado e as 

espécies M. elegans, M. vexillarius e M. torulosos já foram reportadas em platirrinos, 

sendo apenas a última considerada patogênica por causar enterites ulcerativas e/ou 

hemorrágicas em seus hospedeiros (ANDRADE et al., 2010)  

Ainda os Longistriata dubia e Graphidioides berlai são outros parasitas 

intestinais pouco patogênicos pertencentes a esta superfamília (TOFT II e 

EBERHARD, 1998). 
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• Superfamília Strongyloidea 

Atualmente Barros et al. (2004) ao avaliar um exemplar B. hypoxantus de um 

fragmento florestal para transferência em cativeiro apresentou infestação por 

Strongylus spp.  

Infecções por parasitos desta superfamília, gênero Oesophagostomum, são 

raras nos platirrinos. As infecções são comumente assintomáticas e as lesões mais 

freqüentemente observadas são pequenos nódulos parasitários em intestino grosso 

e no mesentério adjacente, mas há possibilidade de lesões em outros órgãos e 

tecidos (TOFT II e EBERHARD, 1998). 

 

• Superfamília Ascarididae 

Ascaridiase é uma doença cosmopolita e  causada por nematóides do gênero 

Ascaris. PNV e PVM têm sido relatados como hospedeiro do agente, incluindo B. 

hypoxantus conforme Barros et al (2004). É válido ressaltar que os humanos são 

reservatórios deste endoparastia, destacando o A. lumbricóides (ORITHEL; 

SEIBOLD, 1972; ANDRADE et al., 2010).  

Embora a infecção por nematóides em PNH seja predominantemente 

benigna, com pouco significado clínico, casos fatais já foram descritos, decorrentes 

de intensa parasitose causando obstrução intestical com migração para ducto biliar e 

parênquima hepático (HABERMANN ; WILLIAMS, 1957; ANDREADE et al., 2010). 

Experiência do criadouro Cecal/Fiocruz relata eficácia da ivermectina (0,2 

mg/kg) dose unica) nas parasitoses por nematóides (ANDRADE et al., 2010). No 

entanto deve-se ressaltar que condições relacionadas ao manejo em cativeiro, o 

estado imunológico dos animais e as condições climáticas inflenciam a ocorrência 

de endoparasitoses em PNH (TOFT ; EBERJHARD, 1998; EGOROVA, 2010). 

 

• Filo Acanthocephala 

São três as espécies descritas de acantocéfalos em primatas do Novo Mundo, 

a saber: Prosthenorchis elegans, P. spirula e Moniliformis clarki (CHANDLER, 1953; 

TAKOS; THOMAS, 1958; DUNN, 1963; MOORE, 1970; DEMIDOV et al., 1988; KING 

Jr., 1993; WALLACH; BOEVER, 1983; TOFT II; EBERHARD, 1998;  WEBER; 

JUNGE, 2000; WOLF et al., 1990). 

Os Prosthenorchis spp. habitam o lúmen da porção terminal do íleo, o ceco e 

o cólon dos hospedeiros, fixando-se firmemente à parede intestinal. O número de 
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parasitas em um único hospedeiro pode variar de um a mais de uma centena de 

indivíduos e os quadros entéricos associados a eles variam de assintomáticos a 

fatais. O resultado da lesão é uma úlcera bem delineada de aproximadamente 1 a 2 

mm de diâmetro circundada por tecido conectivo, podedendo levar a formação de 

abcessos abdominais, aderências e peritonites de acordo com o grau de infestação 

(HENRICKSON; ABEE; BENNETT, 1995). 

Técnicas parasitológicas de flotação fecal não devem ser consideradas, pois os 

ovos de Prosthenorchis spp. não flutuam. Não existem muitos relatos de tratamentos 

medicamentosos eficazes contra estes parasitos, devendo dar-se ênfase ao controle 

dos hospedeiros intermediários (baratas) destes parasitas com o intuito de prevenir 

a ocorrência do parasitismo (THOMAS, 1958; DUNN, 1963; MOORE, 1970; WOLF 

et al., 1990; KING Jr., 1993; TAKOS; TOFT II; EBERHARD, 1998).  

O M. clarki, por sua vez, foi reportado em símios pela primeira vez por Weber 

e Junge (2000), parasitando intestinos de S. oedipus. As lesões eram bastante 

semelhantes às causadas pelos Prosthenorchis spp. Este parasita dissemina-se 

entre os animais com o auxílio dos mesmos hospedeiros intermediários que os 

Prosthenorchis spp. 

O Quadro 9 apresenta breve sumário dos principais metazoários relatados em  

PNM. 
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Agente  Família  Patogenicidade  
(Hospedeiro)  

Localização 
no 

Hospedeiro  

Hospede iros  

Ascaris 
lumbricoides 

Ascarididae  Patogênico, quase 
sempre assintomáticos 

exceto filhotes e animais 
debilitados 

Intestino 
delgado 

PNM 

Anatrichosoma 
cynomolgi  

Trichostrongylidae  Patogênico com sinal 
clínico  

Mucosa nasal  PVM 

Ancylostoma 
spp. 

Ancylo stomatoidea  Patogênico semelhante 
aos humanos 

Intestino 
delgado  

PNM 

Capilaria 
hepatica 

Trichinellidae  Patogênico, relatos de 
hepatites fatais 

Fígado PVM, PNM e 
Apes 

Enterobius spp. Oxyuridae  Assintomático 
normalmente 

Intestino 
grosso  

 PNM,  PVM  
Apes e 

Prossímios 
TREMATÓDEOS 

Agente  Família  Patogenicidade 
(Hospedeiro) 

Localização 
no Hospedeiro 

Hospedeiros 

     
Schistossoma 

sp. 
Schistosomatidae  Patogênico Veias 

abdominais e 
mesentéricas 

*HI: caramujos 

Prossímios 
PNM, PVM e 

Apes 
Eythrocebus 

patas 
(POURRUT 
et al., 2011) 

CESTÓDEOS 

Cysticercus Taenidae Patogênico, 
relacionado a 

larva 

Fígado, 
pulmão, 
cavidade 
peritoneal 

(larva) 

PNM, PVM, 
prossímios e 

Apes 

Echinicoccus  
granulosus 
(hidatidose ) 

Taeniidae Patogênico, 
relacionado a 

larva 

Fígado, 
pulmão, 
cavidade 

peritoneal e 
região intra-
ocular (larva) 

PNM, PVM, 
prossímios e 

Apes 

Hymenolepis 
nana 

Hymenolepididae Patôgenico Intestino 
delgado 

PNM, PVM, 
prossímios e 

Apes 
Taenia solim Taeniidae Patôgenico, 

relacionado à 
larva 

Cérebro, 
coração, 

músculos e 
subcutâneo 

(larva) 

PNM e Apes 
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ACANTOCÉFALOS  
Agente  Família  Patogenicidade  Localizaão 

no 
hospedeiro 

Hospedeiros  

Prosthenorchis  
elegans 

Oligacanthorynchidae Patogênico Ileo, ceco e 
cólon 
*HI: 

coleópteros 
e baratas 

PNM 

Prosthenorchis 
spirula 

Oligacanthorynchidae Patogênico Ileo, ceco e 
cólon 

PNM e 
prossímios 

 

 

• Filo Arthropoda 

O Filo dos artrópodes abriga as classes Insecta, Arachnida e Pentastomida. 

Os insetos são vetores de um grande número de agentes patogênicos 

importantes para primatas não-humanos. Larvas de moscas dos gêneros Cuterebra, 

Dermatobia e Alouattamyia foram responsabilizadas por miíases em platirrinos 

(HERRERA TIRADO; HEYMANN, 1998; TOFT II; EBERHARD, 1998); enquanto 

piolhos de diversos gêneros e espécies foram identificados ao longo dos anos em 

macacos neotropicais. Algumas das espécies de piolhos podem apresentar potencial 

zoonótico e ao menos uma espécie, parasita de seres humanos, já foi descrita em 

macaco-aranha (TOFT II; EBERHARD, 1998). 

Piolhos mastigadores da espécie Cebidicola armatus,  são citados como 

parasita de A. fusca e considera-se que os malófagos apresentam alto grau de 

especificidadepor hospedeiro, além disso são considerados hospedeiros 

intermediários de cestódeos. Relata-se a infestação de piolhos mastigadores em B. 

arachnoides cativos em Sorocaba (SERRA-FREIRE, et al., 2001). 

Carrapatos e ácaros (classe Arachnida) também parasitam primatas não-

humanos. Os carrapatos são responsáveis pela transmissão de diversos agentes 

infecciosos. Entretanto, as infestações por estes aracnídeos costumam ser notadas. 

A única espécie descrita em platirrinos é a Ixodes loricatus (TOFT II; EBERHARD, 

1998).  

Os ácaros são responsáveis por diversas infecções, podendo ser cutâneas ou 

pulmonares. As acaríases cutâneas em símios do Novo Mundo são causadas por 

diversas espécies, tais como: Dunnalges lambrechti, Rosalialges cruciformes, 

Prosarcoptes pitheci, Fonsecalges saimirii, F. johnjadini, Listrocarpus corgrovei, L. 

Fonte: Adaptado por HENRICKSON; ABEE; BENNETT, 1998; ANDRADE et al., 2010) 
Quadro 9 - Os mais relatados trematódeos, cestódeos e acantocéfalos em PNH. *HI:                  

hospedeiro intermediário 
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hapelei, L. saimiri, L. lagothrix, Alouattalges corbeti, Rhyncoptes anastosi, R. cebi, 

Saimirioptes paradoxus, Audycoptes greeri, A. lawrenci, Demodex canis e D. saimiri 

(FLATT; PATTON, 1969; TOFT II ;EBERHARD, 1998; RAPHAEL, 2000; GUERIM et 

al., 2001). A acaríase pulmonar em platirrinos, todavia, tem apenas uma espécie 

conhecida – Pneumonyssoides stammeri (TOFT II; EBERHARD, 1998). 

As formas larvais dos pentastômideos das espécies Armillifer armillatus, 

Porocephalus clavatus, P. crotali e Linguatula serrata parasitam vísceras, linfonodos 

mesentéricos, cérebro, cavidades torácica e abdominal de PNM. Infestações 

extremas podem levar os animais à morte, mas na maioria não costumam produzir 

alterações significativas (SLAUGHTER et al., 1974; PISSINATTI ;TORTELLY, 1984; 

TOFT II; EBERHARD, 1998).    

3.6.4.6             Neoplasias 

Doenças neoplásicas estão entre as mais importantes causas de morbidade e 

mortalidade em animais domésticos. Apesar da prevalência de neoplasia em 

animais selvagens não ser plenamente conhecida, sua incidência está 

aparentemente aumentando e acredita-se que um dos principais fatores 

responsáveis por esta tendência é a maior sobrevida destes animais em cativeiro 

(LOWENSTINE, 1986; WELLER, 1998; SANTOS, et al., 2009). 

Apesar da importância na conservação de espécies de primatas neotropicais 

criticamente ameaçados de extinção, existem poucos estudos prospectivos em 

primatas, com vistas determinar a patogênese ou a incidência de neoplasias em 

uma espécie definida ou em populações durante todo o seu ciclo de vida (WELLER, 

1998; SANTOS et al., 2009)).  

Além disso, investigar oncologia em PNH contribui como modelo biológico 

para a medicina humana incentivando pesquisas neste contexto (SANTOS, et al. 

2009; LEONARDO, PISSINATTI ; SANTOS, 2010). 

EPIPHANIO (1997) observou apenas três casos neoplásicos (0,5%), em um 

estudo de patologia comparada retrospectivo com 561 calitriquídeos de 17 espécies 

diferentes mantidos em cativeiro. Dias et al. (1996) observaram uma prevalência de 

apenas 1,9% de neoplasias em um total de 1106 símios necropsiados. Lowenstine 
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(1986) constatou em um levantamento referente às neoplasias espontâneas, 

realizado em onze instituições americanas, que as neoplasias que acometem o trato 

gastrointestinal são as mais freqüentes em platirrinos. Segundo este mesmo 

levantamento, aproximadamente 50% dos tumores foram diagnosticados como 

maligno. 

Neoplasmas foram diagnosticadas em 6% (4/63) dos C. geoffroyi, sendo um 

caso leucemia mielóide, outro de leiomiossarcoma, outra neoplasia pancreática 

neuroendócrina mista e neoplasia maligna indeterminada (SANTOS, et al., 2009). 

 

• Pele e sistema músculo-esquelético 

Brunnert et al. (1990) descrevem um caso espontâneo de leiomiossarcoma 

subcutâneo em S. sciureus; e Weller (1998) reporta um caso de lipoma atípico 

subcutâneo em C. apella. Por sua vez, quatro são os relatos de mielolipomas em 

platirrinos, sendo dois deles em C. goeldii e um em S. oedipus (NARAMA et al., 

1993; ANIGUCHI et al., 1996; HEARD et al., 1996; JUAN-SALLÉS et al., 1999).  

Além destes tumores, Chalifoux (1993a) descreve um condrossarcoma em 

S.sciureus e menciona um fibrocondroma em Saguinus spp.; enquanto Reed e 

Garman (1977) e Knight e Wadsworth (1981)  reportam dois osteossarcomas em 

Saimiri sciureus. 

 

• Sistema cardiovascular 

Apenas dois casos já foram descritos. KING et al. (1993) descrevem um 

linfangioma cavernoso em S. vanzollinii, enquanto Weller (1998) reportam um 

hemangiossarcoma em S. mystax. 

 

• Sistema linfohematopoiético 

Linfomas malignos e leucemias são relatados com freqüência em platirrinos. 

Estes podem ser espontâneos ou estarem correlacionados a infecções por 

herpesvírus (WELLER, 1998; RAMER et al., 2000; CHO et al., 2001). Chalifoux 

(1993d) descreve um caso único de mielocitoma eosinofílico em Aotus spp. 

As desordens mieloproliferativas espontâneas, por sua vez, são menos 

freqüentes, relatadas poucas vezes em primatas neotropicais (JAMES, 1983; 

LOWENSTINE, 1986; KHAN et al., 1997; KIRKWOOD; WELLER, 1998). 
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Leucemias mielóides em símios foram reportadas em S.oedipus oedipus 

(KIRKWOOD; JAMES, 1983) e em C. geoffroyi (SANTOS, et al., 2009). 

Sugere-se atualmente que vetores retrovirais, ou seja, infecção experimental 

de célula CD34 infectada com retrovírus em primatas não humanos podem ter em 

longo prazo efeitos colaterais particularmente no istema hematoiético e células 

tronco o que pode trazer muitos benefícios como modelo biológico para estudo, por 

exemplo, da AIDS humana. Neste mesmo relato observa-se que após a infecção 

experimetal de retrovirrus em um macaco rhesus este veio a desenvolver sarcoma e 

leucemia mielóide (RUTH et al., 2010). 

 

• Sistema respiratório  

Foram observadas em dois grupos de Callithrix treze neoplasias 

nasofaringianas malignas em um curto intervalo de tempo. Os autores especulam 

sobre a possibilidade da participação de um agente etiológico comum a todos os 

processos (BETTON, 1983; BASKERVILLE et al., 1984; McINTOSH et al., 1985). 

 

• Sistema digestivo 

Weller (1998) relata quatro casos de carcinomas de células escamosas orais 

em platirrinos. Lowenstine (1986) reporta um caso de carcinoma de células 

escamosas em esôfago e dois leiomiomas em estômago de primatas neotropicais. 

Os adenocarcinomas em intestino delgado e ceco também são pouco freqüentes 

entre os macacos do Novo Mundo (LENZ, 1994; CHALIFOUX, 1990), entretanto, 

são bastante comuns em cólon, particularmente em S. oedipus (RICHTER et al., 

1980; BRACK, 1987; CHALIFOUX  et al., 1993c;  WELLER, 1998).  Existem, ainda, 

dois relatos de carcinomas hepatocelulares em micos-de-cheiro (BORDA et al., 

1996; MORRIS; ABDI, 1996) e um relato de colangiocarcinoma em C. albifrons 

(BROWN et al., 1980). 

Estudo de uma colônia com 3275 PNH diagnosticou 14 casos de carcinoma 

espinocelular sendo que um deles em uma Ateles sp. Quanto a localização das 

neoplasmas destacou-se cavidade oral e perineal em babuínos e periocular, nasal, 

maxilar e em hipófise no atelídeo. Levantamento na literatura identifica 86 casos 

espontâneos com metástase em 23 % dos casos (HADDAD et al.,2009). 

Reporta-se hiperplasia epitelial oral em A. fusca induzido por papilomavírus 

específicos de bugios (HMPV) (Sá et al., 2000). 
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• Sistema urinário 

Um adenoma papilar renal em S. oedipus, além de outros oito relatos de 

tumores do trato urinário foi descritos em platirrinos (BRACK , 1985). 

O encontro na literatura de dois adenocarcinomas renais, um nefroblastoma e 

um hipernefroma são também relatados ( FORD et al., 1985). 

 

• No sistema reprodutivo 

Weller (1998) cita os relatos de leiomiomas uterinos e pólipos endometriais 

em Ateles paniscus, além de um tumor de células de Sertoli em C. jacchus.  

Já, Chalifoux (1993f) descreve um tumor benigno de células da teca e da 

granulosa de uma S. sciureus e acredita ser este o segundo caso reportado de 

neoplasia ovariana descrito em PNM. A mesma autora descreve também um caso 

de adenocarcinoma endometrial em S. sciureus (Chalifoux, 1993c). Maruffo e 

Malinow (1966) descrevem, por sua vez, um seminoma em A. caraya. 

 

• No sistema nervoso 

São raros os tumores no tecido nervoso dos símios neotropicais. Apenas três 

relatos foram encontrados: um ependinoma melanótico (NICHOLS, CATÃO-DIAS, 

1995), um oligodendroglioma em Aotus spp. (WELLER, 1998), um tumor 

neuroectodérmico primitivo em Saimiri sciureus (JOHNSON et al., 1999) e um 

sarcoma cerebral angiocêntrico indiferenciado (JUAN-SALLÉS et al., 1999). 

 

• No sistema endócrino 

Dias et al.  (1996) investigaram um total de 1106 primatas neotropicais, nos 

quais detectou-se treze neoplasias de origem endócrina, incluindo sete tumores 

adrenais (cinco feocromocitomas, um adenoma e um ganglioneuroma), dois 

cistoadenomas de tireóide, dois adenomas hipofisários, um adenoma pancreático e 

um adenoma em paratireóide, todos com comportamento benigno (DIAS, et al., 

1996).  

Além dos casos descritos por Dias et al. (1996), Lowenstine (1996) e Brack 

(1999) também reportam neoplasias acometendo outros três  PNM. 

Relato de tumor neuroendócrino pulmonar em uma fêmea de 14 anos A. 

paniscus com morte súbita. O painel imuno- histoquímico revelou imunoexpressão 
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para citoqueratina, cromagranina, sinaptofisina com CD 56 negativo (CHO et al., 

2007). 

Recente achado de necropsia apontou o primeiro relato de tumor estromal 

gastrointestinal, em babúino, chipamzé e macaco aranha, anteriormente 

diagnosticado como leimiossarcoma. Com o resultado da imuno-histoquímica 

positiva para c-Kit (CD 117) como ocorre quase sempre em humanos  (BOMMINENI; 

DICK ; HUBBARD, 2009). 

3.6.4.7         Demais processos etiopatológicos 

Através do quadro 10 descreve as principais alterações descritas de acordo 

com o sistema fisiológico dos PNH. 
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Sistema Enfermidade Espécie/Referência 
Cardíaco  Cardiomiopatia dilatada; 

 
Hipertrofia cardíaca; 

 
 

Insuficiência cardíaca; 
 

Calcificação distrófica 

Saimiri sciureus (TOLWANI 
et al., 2000) 

Saguinus mystax 
( JACKSON et al., 1996,  
APRIL ; KEITH,  1998) 

Pan troglodytes 
(SEYLER et al., 2009) 

PNM (Hatt; Sainbury 1998) 
Grandes vasos  Arterioesclerose PNM (KLUMPP e tal, 1993) 

 Aneurismas aórticos PNM (APRIL; KEITH,  1998; 
BAER et al., 1992) 

Urinário  Nefrites tubulointersticiais + 
SEP; 

 
Glomerulonefrite 

membranoproliferativa; 
 

Amiloidose secundária; 
 
 

Rins ectópicos; 
 

Aplasia renal; 
 

Rim supranumerário; 
 

Rim policístico; Cálculos 
renais; Nefrocalcinose; 

 
Amiloidose SSA humana –

like 
 

Hipoplasia renal 

Callithrix spp. (BRACK; 
ROTHE, 1981) 

 
Cebuella pygmea (PADILLA  

et al., 2000) 
 

PNM 
(BANKS; BULLOCK, 1967) 
PNM (CHALIFOUX, 1993g), 
PNM (STILLS Jr; BULLOCK, 

1981b) 
PNM  STILLS Jr; BULLOCK, 

1981b) 
 

FORD et al., 1998 
 

PVM (CHAMBERS et al., 
2010). 

 
 

PNM (PISSINATTI et al., 
1991) 

Cavidade oral  Abcessos, cáries, 
periodontites, má oclusão 

 
 

Noma 
 
 
 

Fendas palatinas e lábio 
leporino 

PNH 
(BRADY; MORTON, 1998; 

EPIPHANIO, 1997) 
 

PNM (BRACK, 1982; 
BRADY; MORTON, 1998). 

 
PNM 

(PINDER; PISSINATTI, 1991; 
BRADY; MORTON, 1998) 
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Digestório (continuação)  Dilatação gástrica  
 
 

Síndrome de tiflite 
ulcerativa + anemia e 

trombocitopenia 
 

Doença da inclusão em 
microvilos 

 
SEP + colite crônica 

Callithrix spp. 
(PISSINATTI et al., 1986) 

Saguineus oedipus 
(SNOOK et al.,1993) 

 
 

(Callimico goeldii) 
(ZWICK, et al.,1999) 

 
Callithrix spp. 

(SÁ et al., 2002) 
 
 

 Adenocarcinoma + colite 
crônica 

Saguinus oedipus 
(CHALIFOUX et al., 1982a; 
SAINSBURY et al., 1987; 
BRADY; MORTON, 1998; 
CHALIFOUX et al., 1993c; 

GORE et al., 2001) 
 Enterite e colite 

indeterminada 
Cebuella pygmea 

(PAUL-MURPHY  et al., 
1996). 

 Atresia anal + anomalias 
vertebrais 

Saimiri sciureus 
(HARRIS et al.,1979) 

Hepático e biliar  Síndrome Dubin-Johnson 
humana 

Alouatta caraya; 
Leontopithecus Rosália 

(SCHULMAN et al., 1993; 
MARUFFO et al., 1996) 

 
 Amiloidose secundária 

 + quadros entéricos 

Cebuella pigmaea (PAUL-
MURPHY et al., 1996) 

 Síndrome da lipidose 
hepática fatal 

Callithrix spp. 
(SÁ et al., 1999; SOUZA et 

al., 2001) 
 Lilíases biliares PNM 

(CHALIFOUX ; ANVER, 
1993b; BRADY; MORTON, 

1998) 
Endócrino  
(pâncreas) 

Diabetes mellitus 
 
 
 

Diabetes gestacional 
 
 
 

Nesidioblastose 
 

Hiperplasia insular 
 
 
 

Pancreatite crônica 
+ pancreatite crônica 

calcificante + atrofiar acinar 
pancreática 

PNM (GATESMAN, 1989; 
KING et al., 1996; SÁ, 1999) 

 
PNM (LLOYD et al., 1995; 

JUAN-SALLÉS et al., 2000) 
 

PNM (KING et al., 1996) 
 

PNM (BRUNNERT et al., 
1990; JUAN-SALLÉS et al., 

2000) 
 

PNM 
(JUAN-SALLÉS et al., 1999). 
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Musculo -esquelético  Osteodistrofia fibrosa  
 
 

Cranioraquisis 
 

Raquitismo 
 

Osteomalácia 
 
 

Hiperostose e espôndilo 
artropatia inflamatória 

 
 
 

Atrofia muscular (SEP) e 
miopatias nutricionais 

 
 
 
 
 

Defeitos diafragmáticos 
congênitos 

PNM 
(WELLER, 1998) 

 
PNM (JEROME, 1987) 

 
(Pritzker; Kessler, 1998) 

 
PNM (Pritzker; Kessler, 

1998) 
 

PNM 
(PRITZKER; KESSLER, 

1998) 
 
 
 

PNM 
(CHALMERS, 1980; 

‘BARNARD et al., 1988; 
PRITZKER; KESSLER, 

1998; GORE et al., 2001) 
 

(Leontopithecus rosalia) 
(MONTALI, 1993b). 

 
Nervoso  Placas senis 

 
Amiloidose cerebrovascular 

 
Distrofia neoroaxonal 

 
Acúmulo de lipofuscina 

 
 

Hidrocefalia 

 
 

Saimiri sciureus 
(KLUMPP; McCLURE, 

1993d). 
 
 
 
 
 

Aotus spp; saimiri spp 
(MALAGA et al., 1991) 

 

Quadro 10 - Enfermidades descritas em PNH por sistemas 
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  Foto: Stéfanie Vanessa Santos, visita técnica CPRJ, 2009 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 ANIMAIS 

Foram utilizados fragmentos de órgãos e tecidos colhidos e fixados em 

solução de formalina a 10% de 18 espécimes do gênero Brachyteles, sendo 9  

exemplares de B. arachnoides, 3 B hypoxantus e 4 híbridos,  totalizando 16 

indivíduos pertencentes ao acervo do CPRJ/FEEMA,  e 2   B. arachnoides 

manejados pelo Parque Municipal Quinzinho de Barros (FZQB).  

Os animais foram necropsiados entre os anos de 1988 e 2010, por pessoal 

técnico do CPRJ, sob a supervisão do Prof. Dr. Alcides Pissinatti, e pelo Laboratório 

de Patologia Comparada de Animais Selvagens - LAPCOM -  da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ-USP), sob supervisão do Prof. Dr. José 

Luiz Catão-Dias. 

Para fins de obtenção de material biológico para exames clínico-laboratoriais, 

espécimes cativos de muriquis também participaram do projeto. Os colaboradores 

foram: CPRJ com cinco (4 M :1 F) B arachnoides; FZQB  com 4 espécimes de (3 

M:1 F) de B. arachoides; Fundação Zoo Botânica de Belo Horizonte ( FZB-BH), com 

um espécime macho de B. hypoxantus e Centro de Triagem de Animais Silvestres 

(CETAS) de São Vicente, também com um espécime macho, jovem de B. 

arachnoides. 

4.1.1 Distribuição quanto ao gênero e à faixa etári a dos animais submetidos à 

anatomia patológica 

A tabela 1 apresenta a distribuição dos animais analisados anátomo-

patologicamente, quanto ao gênero e idade através de classificação etária segundo 

Hearn (1994) e Auricchio (1995). Foram utilizados dez (10) machos e oito (8) 

fêmeas, subdivididos em cinco grupos, a saber: neonatos (até 21 dias); infantis (de 

22 dias até 5 meses); jovens (de 5 meses e 1 dia até 18 meses); adultos (de 18 

meses e 1 dia até 10 anos); e idosos (mais de 10 anos) que vieram a óbito entre 

1988-2010. 
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GÊNERO NEONATOS INFANTIS JOVENS ADULTOS  IDOSOS TOTAL  

Fêmeas  0 0 1 7 0 8 

Machos  2 0 1 6 1 10 

Total  2 0 2 13 1 18 

FONTE dos dados brutos: Rio de Janeiro. CPRJ, 1988-2010; Sorocaba. FZQB, 2007-2010. 

4.1.2 Composição da dieta 

As tabelas 2 e 3 apresentam as dietas matutina e vespertina, 

respectivamente, oferecidas a todos os Brachyteles mantidos no CPRJ, no período 

de 1988 a 2009. As figuras 13 e 14 mostram itens alimentares oferecidos no CPRJ. 

  

Tabela 1 - Distribuição dos espécimes de Brachyteles spp, analisados anátomo-
patologicamente, quanto ao gênero e faixa etária 
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Tabela 2 - Composição da dieta matutina dos Brachyteles cativos no CPRJ

DIETA DIURNA

COMPONENTES QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
POR ANIMAL

Pão integral 70 9 1 1.960
Água 70 ml 1 1.960
Leite em pó 15 9 1 420
Sustagen 2 9 1 56
Neston 4 9 1 112
Gema de ovo 1 u 1 28
V' "C" 14itamina 0,5 mq 1
Kalyamon B12 ou Teragran ou1,5 ml 1 42
Xantinon B12

Necrohepat ou Extrato Hepático 1 drágea 4 7
Combiron 1 ml 1 28
Aderoqil 1 cota 1 28
Iberin fólico 50 mq 1 1.400
Oleo de milho 0,2 ml 1 6
FONTE dos dados brutos: PISSINATTI, 2001; SANTOS et aI., 2010.

Tabela 3 - Composição da dieta vespertina dos Brachyteles cativos do CPRJ

DIETA VESPERTINA

COMPONENTES
QUANTIDADE POR

QUANTIDADE UNIDADE ANIMAL
TOTAL

Frutas da época 9
16.800600

Hortifrutigranjeiros 100 9 2.800

FONTE dos dados brutos: PISSINATTI, 2001; SANTOS et aI., 2010.
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Dietadiuma Dieta vespertina

Ração úmida (100g) Frutas: banana, melancia, melão, maça,
laranja, abacaxi

Agua de côco (100g) intervalo: 3 dias na Verduras e legumes: cenoura, espinafre,
semana couve, chicória, repolho, milho, alfafa, acelga

Ovos, intervalo: 5 dias na semana

Quadro 12 - Descrição qualitativa das dietas matutina e vespertina dos Brachyteles mantidos
em cativeiro no FZQB

figura 15 - Ração úmida oferecida aos muriquis do
FZQB

Figura 16 - Leo, jovem espécime de Brachyteles
arachnoides. Amamentação artificial. Cetas,
São Vicente, 2010

Por sua vez, o exemplar de B. hypoxantus mantido em cativeiro na FZB-BH

recebeu dieta diversificada duas vezes ao dia. No perído matutino, a dieta era

composta de 100g de pêra, 100g de mamão, 100g de banana, 100 9 de jaboticaba,

100g de milho, 50g de batata doce cozida, 50g de goiaba, 100 9 alface, 50g de

tomate; 200g folhas de hibiscos Hibiscus rosa-sinensis; 200g de folha amora, 1

unidade de carambola, enquanto a dieta vespertina era composta por 50g de bolo de

banana, 200g de acelga, 100g de banana, 100g de pera, 100g de goiaba, 100g de

maça, 80g de mostarda; 300g de folha de amora, 2 pedaços de tomate, 2 pedaços

de batata doce, 2 pedaços de goiaba, 200 9 de laranja, 100g milho, 6 unidades de

licuri (Syagrus coronata).

O exemplar jovem de B. arachnoides mantido em cativeiro no Cetas -São

Vicente recebia dieta baseada em frutas diversas e leite materno artifical a cada 4

horas composto por (leite de soja integral Aedes®, Leite Ninho®, Neston
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vitaminado®, Sustagen®, suplemento vitamínico ADE e calcio não especificado) 

(Figura 16). 

4.1.3 Estrutura dos recintos 

No período compreendido deste trabalho, os muriquis do CPRJ foram  

mantidos em dois recintos: um grande solário para exercício,  medindo 15,40  x 5,85 

x 4,70 m e com predomínio de poleiros de madeira. Para os manejos de contenção e 

alimentação, utilizaram-se a área de cambeamento medindo 3,85 x 3,50 x 2,50 m 

(Figura 10 e 11). Um terceiro, recinto, medindo 3,80 x 3,50 x 2,50 m, era 

excepcionalmente utilizado como área de aclimatação e para tratamento intensivo 

e/ou de observação. 

Já os muriquis do FZQB (cambeamento, Figura 17), FZB-BH e Cetas foram 

mantidos em recintos que incluíam áreas de solário e braquiação, além de proteção 

contra intempéries.  

4.1.4 Medicina preventiva e manejos gerais 

No período compreendido neste trabalho, eram  realizadas nas três 

instituições colaboradoras (CPRJ, FZQB, FZB-BH e CETAS São Vicente) duas 

inspeções diárias no recinto dos muriquis. O controle parasitário era feito através de 

exames periódicos, seguido de medicação anti-parasitária, pelo menos duas vezes 

por ano, em período nunca coincidente com o início de gestação. Os casos clínicos 

foram tratados individualmente, com isolamento prévio do animal (PISSINATTI, 

2001)1. Nas quatro instituições, as condições gerais dos animais eram avaliadas 

durante rondas diárias, nas quais os tratadores eram treinados para identificar 

alterações que pudessem sinalizar agravos à saúde dos muriquis. 

Em todas as instituições colaboradoras era feita a pesagem das sobras da 

alimetação, correlacionando estes dados com aqueles de ganho e perda de peso do 

animal. 

Quando necessário, os muriquis destas instituições também eram contidos 

químicamente (Figura 18), com medicação pré anestésica composta por 0,5 mg/kg 

de midazolam e 5 mg/kg de cetamina e subsequente  indução com isofluorano a 3% 
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seguida de manutenção de 1,5-2% de acordo com o grau do procedimento desejado

(Figura 19 e 20).

Figura 17 - Área de cambeamento dos muriquis
mantidos na FZOB, destinada ao manejo e
observação

Figura 18 - Contenção física com puçá
seguida da contenção química com
aplicação 1M. Nota-se proteção
plástica nos pés dos profissionais que
tem acesso ao recinto dos animais,
como conduta preventiva. FZOB, 2010
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4.2 PROTOCOLO DE ESTUDO  

O estudo de patologia comparada dos 18 espécimes foi baseado na análise 

cuidadosa das fichas individualizadas dos animais, combinada com o achado 

histopatológico e associado aos diagnósticos complementares, como imuno-

histoquímica, morfometria, histoquímica, biologia molecular, isolamento bacteriano e 

microscopia eletrônica, visando o diagnóstico apurado dos processos mórbidos que 

os acometiam. 

Análises clínico-laboratoriaiss, incluindo hematologia, bioquímica sérica,  

sorologia para toxoplasmose e perfil férrico, foram com conduzidos com material 

colhido dos espécimes de Brachyteles spp. mantidos em cativeiro nas instituições 

colaboradoras (CPRJ, FZQB e FZB-BH). 

4.2.1 Históricos clínico, laboratorial e reprodutiv o 

As informações relativas ao histórico clínico, manejo sanitário, exames 

laboratoriais e desempenho reprodutivo dos animais submetidos à anatomia 

patológica,  bem como os dados referentes à idade, sexo, tempo de cativeiro e 

Figura 19 - Monitoração de parâmetros 
vitais e indução com Isofluorano 
3%. FZB-BH, 2010 

 
Figura 20 - Colheita de sêmem após 

eletroejaculação. FZQB, 2010 
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procedência foram obtidos através da análise das fichas individuais de controle 

existentes no CPRJ/FEEMA (SILVA et al., 1991) e FZQB. Tais informações foram 

tabuladas e, posteriormente, correlacionadas com os dados anatomopatológicos e 

histopatológicos.  

4.2.2 Histórico necroscópico 

Dados referentes ao exame macroscópico foram obtidos através da análise 

das fichas necroscópicas individuais. Os resultados de exames microbiológicos, 

citológicos, hematológicos e parasitológicos realizados, foram adicionados e 

correlacionados ao corpo de informações disponíveis sobre cada espécime. 

4.2.3 Avaliação histopatológica 

Os fragmentos dos órgãos e tecidos de cada um dos animais, colhidos 

durante a necropsia e preservados em solução de formalina a 10%, foram 

encaminhados aos Laboratórios de Histologia do Departamento de Patologia da 

FMVZ – USP  e da Faculdade de Medicina- USP, e processados de acordo com a 

técnica rotineira de inclusão em parafina, com obtenção subseqüente de cortes de 4 

a 6 µm de espessura, posteriormente  corados pelo método, da hematoxilina-eosina. 

O exame das lâminas foi realizado com o auxílio do microscópio de luz Olympus 

BX50 nos aumentos de 40 a 1000X. 

Foram utilizadas técnicas histoquímicas especiais de coloração quando 

necessáriaS, incluindo o Ácido Periódico de Schiff (PAS) para visualização do 

espessamento da membrana basal endotelial em tufo glomerular e candidíase; as 

colorações de Gram modificadas por Brown e Brenn para visualização de bactérias 

em geral; o Vermelho Congo para a determinação de amiloidose; o tricromo Masson 

para visualização das fibras colágenas; o método de Azul da Prussia (AP) para 

visualização de ferro; o Giemsa-may modificado por Grünwald para detecção de 

protozoários; o Grocott e/ou Wharthin-Starry para a identificação de 

helicobacterioses; Ziehl Nilseen para visualização de bacilos álcool ácido resistentes 

(BAAR); Alcian Blue para detecção de glicosaminoglicanos e reticulina para 

avaliação de necrose hepática (BEHMER et al., 1976; LUNA, 1992; LEITE, 2002). 



144 
 

4.2.4 Análise imuno-histoquímica 

As reações imuno-histoquímicas foram realizadas sob a supervisão da Dra. 

Cristina Kanamura, do Departamento de Anatomia Patológica do Instituto Adolfo 

Lutz.  As provas imuno-histoquímicas foram utilizadas para a pesquisa e 

caracterização de leucemia (caso 1335), toxoplasmose (caso 1012 e1488),  herpes 

simplex 1/2 (1091, 924, 1335, 1385), Vírus respiratório sincicial (RSV) (caso 

1091),Vírus  Epstein- Barr (EBV) (caso 1335,1091,924, 1385), Citomegalovírus 

(CMV) (casos 1385, 1091, 924, 1385) e helicobacteriose (caso 1475) (Tabela 4). O 

painel de anticorpos empregado está apresentado na tabela 4 e as diluições 

utilizadas e os sistemas de detecção estão listados na tabela 5. 

Na maioria dos casos, o método empregado na investigação imuno-

histoquímica foi a técnica da imunoperoxidase, método de polímero conjugado por 

Gimeno (1995). No entanto, em situações com hemossiderose e/ou hemorragia, 

optou-se pelo método da fosfatase alcalina (APAAP) (CORDELL, et al 1984) 
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Especificidad e Código/ 

Fabricante 
Clone  Isotipo  Espécie de 

origem 
Espécie 

alvo 
anti – CD 15  

 (Granulócitos) 
ISO62/ Dako C3-1 IgG1 Camundongo Homem 

anti - CD20 
(Linfócitos B) 

  M 0755/ Dako L26 - Camundongo Homem 

anti - CD3 
(Linfócitos T) 

A 0452/ Dako1 - - Coelho Homem 

anti - CD68 
(Macrófagos) 

M 0876/ Dako PG-M11 IgG3 Camundongo Homem 

anti -CD4 
(Linfócitos T, 
Monócitos, 

Macrófagos e 
células dendríticas 

M834/ Dako - - Camundongo Homem 

anti -CD8 
(Linfócito T 

Helper) 

M7103/ Dako - - Camundongo Homem 

anti -CD 45 RO 
(Linfócitos B) 

M742/ Dako - - Camundongo Homem 

anti -CD57 
(Linfócito Natural 

Killer 

M1014/ Dako - - Camundongo Homem 

Vimentina  IS630/Dako V9 - Camundongo Homem 
Fator de Von 
Willebrand  

IS527/Dako Fator VIII - Coelho Homem 

Desmina  IS606/Dako D33 - Camundongo Homem 
Actina muscular  IS700/Dako HHF35 - Camundongo Homem 

anti-EBV 
(Epstein Barr) 

CSI-4/Dako LMP - Camundongo Homem 

anti-HSV tipo 1 
(Herpes 

simples1) 

BO114/Dako - - Coelho Homem 

anti -HSV tipo 2  
(Herpes 

simples2) 

BO116/Dako - - Coelho Homem 

anti -RSV 
(Vírus sincicial 

respiratório) 

Ab22501/Albcam BO23 - Cabra Homem 

anti -Helicobacter 
pylori 

BO471/Dako - - Coelho Homem 

Anti -CMV 
(Citomegalovírus) 

Z0622/Dako - - Coelho Homem 

anti -Toxoplasma. 
gondii 

Ko492/Dako - - Coelho Homem 

Anti -
mieloperoxidase 

A0398/Dako - - Coelho Homem 

Tabela 4 - Relação de anticorpos utilizados para pesquisa etiológica e imunofenotipagens. 
São Paulo, 2008-2010 
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sequência decrescente de álcoois (100%, 95%, 70%) por cinco minutos cada. 

Posteriormente, as lâminas foram lavadas em água corrente por 5 minutos.  

Antes da próxima etapa, os cortes foram lavados em água destilada e em 

PBS (Solução phosfate buffer saline pH 7,4), por cinco minutos cada. 

Em seguida, foi realizado o bloqueio dos pigmentos de formol, submetendo os 

cortes à imersão em solução de hidróxido de amônio 25% diluído em álcool 95%, 

por 30 minutos, a temperatura ambiente. Após esta etapa, os cortes foram lavados 

novamente em água corrente, água destilada e PBS, por cinco minutos cada. 

O bloqueio de peroxidase endógena foi feito em câmara escura com três 

incubações em água oxigenada (H2O2) 10 volumes a 3%, por 10 minutos cada.  Os 

cortes foram então lavados em água corrente, água destilada e PBS, por cinco 

minutos cada. 

A recuperação antigênica foi com calor úmido, utilizando-se a panela de vapor 

(Steam Cuisine 700 Hi Speed T-Fal®), deixando as lâminas em solução de 

recuperação antigênica (solução retrieval) pH 9,0 (Dako, Código S2367), pré-

aquecido a 90 - 95ºC, por 20 minutos.  

Para o anticorpo anti-CD20 a exposição antigênica foi realizada por radiação, 

usando-se um microondas com potência entre 650-720W, por 5 minutos. Na 

recuperação antigênica deste anticorpo utilizou-se o tampão citrato 0,01m, pH 6,0, 

por 5 minutos.  

Já para o anticorpo anti-S100 utilizou-se a solução tampão Tris-Citrato pH 7,2, 

durante esta etapa. 

Após a recuperação antigênica, as lâminas esfriaram a temperatura ambiente 

e foram lavadas com água corrente, água destilada e PBS por cinco minutos cada. 

Para os bloqueios das proteínas endógenas, as lâminas foram incubadas em 

solução 10% de leite desnatado (leite Molico Nestlé®), por 30 minutos, a temperatura 

ambiente. 
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Em seguida, os cortes foram incubados com anticorpo primário específico ao 

antígeno pesquisado, diluído em solução de soro-albumina-bovina (BSA) a 1%. A 

incubação foi feita por 18 horas, a 4ºC e em câmara úmida.  Por outro lado, para o 

anticorpo anti-CD20, a incubação do mesmo foi realizada por apenas 2 horas, a 

37ºC, em câmara úmida. 

No dia seguinte, após duas lavagens com PBS, por 5 minutos, procedeu-se a 

incubação com anticorpo secundário anti-imunoglobulina da espécie animal do 

anticorpo primário. Esta etapa teve duração de 30 minutos e foi realizada a 37ºC em 

câmara úmida. 

Em seguida, os cortes passaram por duas lavagens, de 5 minutos cada, em 

PBS. 

O próximo passo envolveu a incubação por 30 minutos, a 37ºC e em câmara 

úmida com o emprego do sistema de detecção,o Novo Link Polymer (Novocastra, 

Código RE 7260-K) (Tabela 14) 

A reação imuno-histoquímica foi revelada com uma solução cromógena de 

diaminobenzidina (DAB, 3,3’- diaminobenzidina, Sigma Chemical CO, St. Louis, MO, 

USA, Código D-5637). Diluiram-se 40µg do cromógeno DAB em 100 ml de PBS. 

Esta solução foi filtrada e em seguida foram adicionados à solução 2ml de H2O2 10 

volumes a 3%. O tempo mínimo de revelação foi de 2 minutos. 

Por fim, os cortes foram lavados em água corrente por 10 minutos e 

contracorados com hematoxilina de Mayer’s (Dako North America, Carpinteria, CA, 

USA, código S3309) por cerca de 1 minuto. 

Realizou-se a montagem das lâminas com resina Permount® (Fisher 

Scientific, Código SP-15-100) e o exame em microscopia de luz. 
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4.2.6    Avaliação da imunofenotipagem para toxopla smose 

 

Foram considerados os casos 1012 e 1488, positivos no histopatológico e 

imuno-histoquímica para toxoplasmose, considerando como controles positivos e 

negativos o intestino delgado de calitriquídeos (caso 199 H1) e Brachyteles spp. 

(fígado e baço, caso  1385 e 2097, respectivamente). 

As reações imuno-histoquímicas foram realizadas sob a supervisão da Dra. 

Lilian Rose Marques de Sá, do Departamento de Patologia Animal da FMVZ-USP. 

A análise e o protocolo de imuno-histoquímica foi o mesmo utilizado e descrito 

no item (1.1.1 e 1.1.2). A relação de anticorpos (, exposição antigênica e sistema de 

detecção estão expostos na tabela 4 e 5. No entanto as seguintes adaptações foram 

utilizadas. 

• Banho em hidróxido de amônio 25%-30% 

• Banho Maria 95º 

• pH 9 para todos os respectivos anticorpos CD57, CD68, CD20, CD45 RO, CD8, 

CD4, S100, caspase, exceto CD4 (pH= 7,2)  

• Uso de Saponina  0,1-10% 

• Condições de Método LSAB (30’, 37ºC); CSA (15’, temperatura ambiente); Vector 

(60’, temperatura ambiente)   
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4.3 ANÁLISE QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DOS ANTICORPOS CD3, CD 

20 E CD15 NOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS HEPÁTICOS DE B. 

ARACHNOIDES SPP 

A Análise Quantitativa (AQH) dos anticorpos CD3, CD20 e CD15 nas 

hepatites foi realizada a partir das lâminas processadas conforme descrito nos itens 

4.2.3 e 4.2.4 

A análise morfométrica foi realizada em microscópio óptico acoplado a um 

sistema de câmera digital e computador equipado com sistema para análise de 

imagens (Image Pro-Plus®, Manual Tags, versão 5.1.2.59, Media Cybernetics Inc.). 

A contagem das células imunomarcadas realizou-se conforme Sá (2004). Foi 

utilizado um retículo graduado que apresenta uma área de 6,25 X 10-2 mm2, sob a 

objetiva de 400x. 

As células imunomarcadas foram contadas em 10 campos sequenciais de 

400x. Durante a contagem, primeiramente o retículo graduado foi posicionado no 

canto superior esquerdo do fragmento hepático no aumento de 400x. Foram 

contabilizadas as células positivamente marcadas localizadas no parênquima 

hepático, sinusóides e vasos. Após a análise deste primeiro campo, o retículo 

graduado foi transferido para um campo imediatamente abaixo deste, e assim 

sucessivamente. 

O número médio de células positivas encontradas para cada anticorpo 

utilizado, nos 10 campos, foi dividido por 6,25 X 10-2, para se obter o número médio 

de células imunomarcadas por área de tecido hepático. Os resultados foram 

expressos em número de células marcadas/mm2. 

4.3.1 Avaliação qualitativa da hemossiderose hepáti ca 

Fragmentos de fígado foram colhidos, fixados e processados confomre 

descrito no item 4.2.3.  

A técnica histoquímica do Azul da Prússia (AP) foi utilizada para evidenciação 

da hemossiderina, em que o ácido hidroclórico separa-se do corpo protéico 

alcançando o ferro, permitindo a combinação específica do ferrocianeto de potássio 
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com o ferro férrico para a formação do ferrocianeto férrico, assumindo coloração azul 

intensa (ROSAI, 1996). 

A análise qualitativa foi feita por dois observadores de forma simultânea em 

lâminas coradas por HE, seguindo-se os seguintes critérios de classificação para as 

alterações histológicas adaptadas de WERNER, (2005) e KLEINER et al. (2005):  (1) 

autólise; (2) processos degenerativos; (3) necrose; (4) inflamação; (5) fibrose; (6) 

hiperplasia de dutos biliares; (7) neoplasia; e (8) presença de grânulos 

acastanhados, compatíveis com depósito de hemossiderina e ferritina.  

O sistema de graduação qualitativo estabelecido para a extensão dos 

depósitos de ferro compreendeu escores de zero a três, sendo: “0” ausente; “1” leve: 

pigmentos fracamente corados em hepatócitos e com presença ou não de poucos 

macrófagos; “2” moderado: pigmentos corados em hepatócitos, e depósitos de 

variáveis tamanhos em macrófagos, formando grânulos (1 a 3 por campo em 

aumento 400x) e “3“ severo: Abundantes depósitos em hepatócitos e macrófagos, 

formando muitos grânulos (mais de 3 por campo em aumento 400x)  (CUBAS, 

2008). 

Não foi valorizada na avaliação a distribuição dos depósitos bem como a 

localização das alterações histopatológicas em relação ao arranjo lobular hepático. 

No momento da análise, os observadores não tiveram acesso às informações de 

morfometria e da coloração diferencial. 

4.3.2 Análise histomorfométrica da hemossiderose hepática  em Brachyteles 

spp . 

A análise morfométrica foi realizada em microscópio óptico acoplado a um 

sistema de câmera digital e computador equipado com sistema para análise de 

imagens (Image Pro-Plus®, versão 5.1.2.59, Media Cybernetics Inc.). Em seções 

histológicas coradas com AP, quantificou-se a área média percentual de parênquima 

hepático ocupada por depósitos de hemossiderina e ferritina, conforme descrito por 

Cubas (2008), sendo a unidade de medida estabelecida nesse estudo denominada, 

“Indice de Hemossiderose Hepática” (IHH). A calibração do programa para análise 

histomorfométrica e a captura de imagens foram feitas à objetiva 20x. Foram 
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tomadas oito imagens para a análise morfométrica, sendo a TSH a média aritmética 

dos valores obtidos. 

Para se obter de forma aleatória oito campos para mensuração morfométrica 

foram necessários os seguintes procedimentos, conforme Cubas (2008): 1) 

Transformar a figura irregular da seção histológica em um polígono regular; 2) Traçar 

bissetrizes para definir o centro do polígono; 3) Focar no microscópio o centro do 

polígono e adotá-lo como centro de um quadrado imaginário de 200µm de lado; 4) 

Com a ajuda de régua micrométrica no microscópio, estabelecer os vértices e os 

pontos médios de cada lado do quadrado como sendo os campos a serem 

fotografados para a mensuração dos depósitos de hemossiderina/ ferritina (Figura 

21). 5) Para campos que  ficarem fora da seção histológica ou em área parcialmente 

ou totalmente desprovida de parênquima hepático, um novo campo deve ser 

definido aleatoriamente em local próximo ao campo considerado inadequado; 6) 

Capturar as oito imagens de cada caso e salvá-las para posterior análise 

histomorfométrica. Para mensurar as áreas com depósito de ferro, procedeu-se da 

seguinte forma: exibição da imagem desejada para análise morfométrica na tela do 

computador; através do mouse seleciona-se as áreas com tonalidade azul que 

representam o depósito de hemossiderina/ferritina e com um clique no botão 

esquerdo do mouse as áreas são marcadas. Em seguida utiliza-se a barra de 

ferramenta (measure) para criar uma nova moldura da imagem em preto e branco 

(Figura 22). O branco representará a área selecionada com depósitos de ferritina. 

Com a mesma tecla faz-se a medição automática da área branca da nova imagem 

passando a ficar com a cor branca a área selecionada com depósitos de 

hemossiderina/ ferritina;, gerando um valor absoluto entre zero e um.  

Finalizando os valores das oito imagens foram transferidos do programa 

Image Pro Plus® 5.1 para um programa de planilha Excel® obtendo-se a soma e 

média aritmética. Os valores absolutos foram então transformados em valores 

percentuais para a obtenção do (IHH). 
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4.3.2.1 Análise histomorfométrica da necrose hepática em Brachyteles spp. 

A análise morfométrica da necrose hepática seguiu o mesmo protocolo que o 

relatado no item 4.4.2,  no entanto as seções histológicas foram coradas com 

reticulina  e em seguida  quantificou-se a área média percentual de parênquima 

hepático ocupada pela coloração preta que corresponde ao colabamento das 

trabéculas hepáticas e consequente morte celular de hepatócitos, sendo a unidade 

Figura 21 - Representação do procedimento adotado para mensuração morfométrica dos 
tecidos hepáticos corados com Azul da Prussia. 20x. Método adaptado de Cubas, 2008  

 
Figura 22 - Fotomicrografia de fígado de Brachyteles. Imagem eletronicamente processada e 

utilizada na morfometria, onde a cor branca corresponde à área selecionada com 
depósito de hemossiderina. 20x 
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de medida estabelecida nesse estudo denominada, “Indice de Necrose Hepática” 

(INH). 

 

 

4.4       ULTRA-ESTRUTURA – MATERIAL EMBLOCADO EM PARAFINA 

 

 

Amostras de fragmentos hepáticos, intestinais, pulmonares e de formação 

retroperitoneal de Brachyteles spp. emblocados em parafina foram processadas  

para pesquisa ultra-estrutural através de microscopia eletrônica de transmissão, 

segundo protocolo desenvolvido por Duarte et al. (1992). Estas etapas  foram 

realizadas no Laboratório da Disciplina de Patologia de Moléstias Transmissíveis do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, sob orientação  técnica  da Sra.Cleusa Fumica Hirata Takamura e supervisão 

da Profa. Dra. Maria Irma Seixas Duarte. 

Os fragmentos diversos foram inicialmente submetidos a banho de xilol por 24 

horas. Após essa fase foram colocados em álcool absoluto por 15 minutos cada. Foi 

feita em seguida lavagem em tampão cacodilato 0,1M, pH 7.4, com sucrose a 2% 

por 3 vezes e fixação em glutaraldeído  3% formaldeído 3% em tampão cacodilato 

0,1M pH 7.4 por 30 minutos. 

O material foi lavado em tampão cacodilato e em seguida feito pós fixação em 

tetróxido de ósmio a 2% em tampão s-colidina 0,1 M, pH 7.4. 

Foi realizada lavagem em tampão cacodilato 0,1 M com sucrose a 2% e 

contrastação com acetato de urnaila 5% em etanol 50%. Posteriormente foi feita 

lavagem em etanol a 70%. O material foi submetido a desidratação em 2,2-

dimetoxipropano acidificado com ácido clorídrico 1N e com acetona a 100%. 

Em seguida o material foi incluído em Epon Polybed 812 e Araldite 502 e 

polimerizado em estufa a 100 ºC. 

Após a inclusão foram feitos cortes ultrafinos de 60nm com faca de diamante 

seguido de contrastação em acetato de uranila saturada e citrato de chumbo. 

Os cortes foram levados para visualização no microscópio eletrônico JEOL 

1010 e realizada documentação fotográfica dos achados. 
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4.5       DETERMINAÇÃO DAS CAUSAS DE MORTE 

 
 
As causas de morte foram determinadas segundo critérios macro e 

microscópicos, associados às informações clínicas e laboratoriais. A nomenclatura 

adotada baseou-se na proposta de MONTALI (1991), relatada no Anexo A. 

 

 

4.6     PESQUISA DE ESCHERICHIA COLI  PATOGÊNICA 

 

 

No transcorrer da tese foi acompanhado clinicamente e posteriormente  

recebido para necropsia um espécime de muriqui, fêmea, 6 anos, mantido em 

criatório particular em Sorocaba e manejado pelo corpo técnico do FZQB. Durante a 

necroscopia foi colhido material biológico de lesão cecal através de seringa estéril, 

para a pesquisa de E. coli patogênica . Estes procedimentos foram realizados no 

Laboratório de Biologia Molecular e Celular do Instituto de Ciências da Saúde, da 

Universidade Paulista –UNIP, sob coordenação da Profa. Dra. Vania Maria de 

Carvalho. 

 
 

4.6.1   Processamento microbiológico 

 
 
As amostras foram semeadas em ágar MacConkey (Difco™). As colônias 

isoladas foram submetidas à identificação bioquímica (KONEMAN, 1997) através do 

kit de identificação bioquímica EPM, MILi, Citrato. As cepas, uma vez identificadas, 

foram repicadas em Lignières4 e congeladas em freezer a -80oC, em caldo BHI 

acrescido de glicerol a 80% em solução salina, na proporção de 1:1.   

 

 

4.6.2    Caracterização molecular dos fatores de virulência 

 

                                            
4 Composição: extrato de carne (5g), peptona (10g), Na Cl (5g), gelatina (5g), ágar (7g), água destilada 

(1000mL) – 
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Realizou-se a pesquisa dos genes de virulência eae, stx1 e stx2.

Empregaram-se as cepas K12 e E23 como, respectivamente, controles negativos e

positivos. Na tabela 6 encontram-se as sequências dos iniciadores utilizados nas

reações.

Cada reação de amplificação foi realizada com 0,75 mM MgCI2; 25pmol de

cada iniciador; 0,1mM (cada) de dATP, dGTP, dCTP e dTTP e 1,25U de Taq DNA

polimerase. O volume final de cada reação foi de 25 IJL. Os ciclos de amplificação

consistiram em uma etapa inicial de 12 minutos à 95°C para ativação da enzima,

seguida de 25 ciclos de desnaturação (94°C, 30s), anelamento (63°C, 30s) e

extensão (68°C, 3 min) e uma etapa de extensão final à 72°C por 10 minutos.

Depois da amplificação, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel

de agarose (2%), coradas em brometo de etídeo, visualizadas em transiluminador

UV.

Tabela 6 - Genes, sequência dos iniciadores, tamanho dos amplificados e referência dos
iniciadores utilizados nas provas moleculares (PCR) para a pesquisa de fatores de
virulência de Escherichia coli. São Paulo, 2010

Gene Iniciador Sequência Tamanho Referência

(pb) do lnlciador'

eae eae1 5' -ACGTIGCAGCATGGGTAACTC-3' 815 a
eae2 5' -GAT CGG CAA CAG TTT CAC CTG-3' a

stx1 stx1a 5'-GAA GAC TCC GTG GGA TIA CG-3' 130 b

stx1b 5' -AGC GAT GCA GCT ATI AAT AA-3' b
stx2 stx2a 5' -CTI CGG TAT CCT ATI CCC GG-3' 478 C

Stx2 5' -GGA TGC ATC TCT GGT CAT TG-3' c
Gannon et aI., 1993; b. Pollard et aI., 1990; c. Olsvik e Strockbine, 1993

4.7 DIAGNÓSTICO MOLECULAR

4.7.1 Pesquisa Molecular de Amebiase

Fragmento intestinal emblocado em parafina do caso 2097 foi selecionado a

partir de diagnóstico histopatológico de enterite necrótica com presença de

estruturas compatíveis com ameba, e encaminhado ao Laboratório de Amebiáse e
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Protozoários Intestinais do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais – ICB-UFMG, sob a coordenação da Dra. Maria Aparecida Gomes, 

com vistas à pesquisa molecular de amebíase, conforme protocolos a seguir. 

4.7.1.1 Protocolo padrão para extração de DNA de tecido parafinado 

Com o auxílio de um bisturi, foi trimado o excesso de parafina do bloco; 

Cortou-se 6 seções de 6 µm de espessura; 

Transferiu-se os cortes para tubos de 2mL e adicionou-se 1mL de xilol; 

Vortexou vigorosamente durante10’’; 

Centrifugou-se  a temperatura  ambiente na potência de 13000 rotações por 

minuto segundo (rpms),  durante  2 minutos ; 

Descartou-se o sobrenadante e repetiu-se esta etapa devido a grande 

quantidade de parafina; 

Adicionou-se 1 mL de etanol PA (puro para análise) ao pelet e vortexou 

Centrifugou-se novamente  a temperatua ambiente na mesma potência e 

duração; 

Descartou-se o sobrenadante; 

Secou-se o pelet a temperatura ambiente ou 37º C por aproximadamente 10’ 

até o etanol residual evaporar; 

Procedeu-se a extração de DNA usando-se o kit Genomic DNA from Tissue 

da NucleoSpin® Tissue de acordo com a s instruções do fabricante; 

Ressuspendeu-ser o pelet em 180 mL de Buffer T1 e 25 ml de solução de 

proteinase K. Vortexou novamente para misturar; 

Incubou-se a 56 º C até que a lise completa foi obtida (pelo menos 1-3h). 

Utilizou-se  uma incubadora de agitação durante todo o processo; 

Vortexou-se as amostras. Adicionou-se 200 mL de Buffer B3, vortexou 

vigorosamente e incubou-se a 70 ºC por 10 minutos. Vortexou brevemente. 

Adicionou-se 210 ml de etanol PA a amostra e vortexou-se eviagorosamente; 

Para cada amostra, colocou-se uma coluna NucleoSpin Tissue em um tubo 

de coleta. Aplicou-se a amostra na coluna. Contrifugou-se por 1’ a 11.000 xg. 

Descartou-se o eluato e retornou na coluna de tubo de coleta; 
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Adicionou-se 500mL Bufter BW. Centrifugou-se por 1 minuto a 11.000xg.

Descartou-se o eluato e o retomou na coluna de tubo de coleta;

Adicionou-se 600mL Buffer B5 na coluna. Centrifugou-se por 1 minuto a

11.000 xg. Descartou-se o eluato e o colocou de volta na coluna de tubo de coleta.

Centrifugou-se a coluna por 1 minuto a 11.000 xg para remover o resíduo de

etanol.

Eluiu o DNA ligado a coluna por adição de 100 uL de Elution Bufter BE pré-

aquecida (70 ° C). Incubou-se a temperatura ambiente por 1 minuto. Centriugou-se

por 1 minuto a 11.000 xg, descartou-se a coluna e manteu-se o DNA a 4 ou -20° C

até uso.

4.7.2 Pesquisa molecular de Retroviridae (Oncovirus tipo C, Lentivirus)

Essa etapa foi realizada no Laboratório de Genética Molecular de

Microorganismos da Fio Cruz RJ em 2010, sob orientação da Ora. Ana Carolina

Paulo Vicente.

4.7.2.1 Extração do DNA:

Para esta etapa as amostras de sangue total com EDTA de foram 12

espécimes de Brachyteles spp. foram submetidos à extração do DNA . Foram

utilizados reagentes comerciais QIAamp DNA Blood (Qiagen Inc., Chatswoth, CA,

USA) seguindo o protocolo da Puregene, Gentra Systems, Inc, USA, com as

seguintes modificações (*).

Adicionar em um tubo de 1,5 ml (eppendorf) 4001-11(*) de sangue total e 401-11

da Proteinase K. Acrescentar então 4001-11do reagente Buffer AL (tampão de lise) ,

homogenizar a solução no vórtex por 15s e incubar a 50°C por uma hora (*). Após a

incubação centrifugar rapidamente e adicionar 4001-11 de Etanol a 100% e

homogenizar no vórtex por 15s e proceder nova centrifugação rápida. Coletar a

solução no tubo de 1,5ml e transferí-Ia para coluna, centrifugar a 6.000g ou 8000

rpm por 10 minutos (*), descartar o tubo coletor colocando um novo e adicionar a

coluna, 5001-11do tampão de lavagem 1 (AW1). Proceder a nova centrifugação 8000

.••• ~r,-----~ --



rpm por um minuto, descartar o tubo coletor com o filtrado e adicionar a coluna,

5001J1da solução de lavagem 2(AW2) e centrifugar 14.000 rpm por 3min. Realizar

nova centrifugação por um minuto em rotação máxima da coluna com um novo tubo

coletar para retirar resíduos do tampão de lavagem.

Colocar a coluna em um novo tubo de 1,5ml (eppendorf) e adicionar 2001J1do

tampão de eluição (Buffer AE) e encubar em temperatura ambiente por cinco

minutos, e então centrifugar por dois minuto em 8000rpm. Marcar os tubos de 1,5ml

como primeira eluição. Colocar a coluna em um novos tubos de 1,5ml e repetir o

processo de eluição. Marcar estes tubos como segunda eluição. Os tubos obtidos no

processo de eluição foram armazenados em freezer com temperatura de -20°C até o

uso.

4.7.2.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)

O DNA obtido, foi amplificado em duas etapas usando-se a técnica de Nested

PCR. As regiões do DNA pró-viral das amostras sem teste anterior que diferenciasse

entre HTLV ou quando o mesmo fosse indeterminado foram amplificadas

primeiramente para região tax usando um iniciador genérico. Para amostras

previamente confirmadas como HTLV-1 foram amplificadas as regiões LTR, tax, e

para as amostras positivas para HTLV-2 foram amplificadas as regiões LTR, TAX(pX)

(quadro 13,14,15,16 e 17).

As reações de amplificação de cada seguimento genômico foram realizadas

no aparelho termo-ciclador Eppendorf Mastercyder®.
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Iniciadores  Sentido  Localização  Sequencia 5' - 3' 

Externos PTLVPG Sense 7505-7481 TYACCTRGGACCCCATCGATGGACG 

PGTAXR1 Antisense 8138-8116 GAIGAYTGIASTACYAAAGATGGCTG 

Internos PH2REV Sense 7530-7553 CCTTATCCCTCGICTCCCCTCCTT 

PGTAXR2 Antisense 8108-8086 TTIGGGYAIGGICCGGAAATCAT 

 

Inicia dores  Sentido  Localização  Sequencia 5' - 3' 

1o round HFL1 Sense 24-39 GACAATGACCATGAGC 

HFL6 Antisense 881-901 GTTAAGCCAGTGATGAGCGGC 

2o round HFL9 Sense 124-144 AAGGCTCTGACGTCTCCCCCC 

HFL10 Antisense 779-796 TCCCGGACGAGCCCCCAA 

 

Iniciadores Sentido Localização Sequencia 5'- 3' 

1o round TAXhtlv1f1 Sense 7280-7299 TCGAAACAGCCCTGCAGATA 

TAXhtlvr1 Antisense 8470-8490 TGAGCTTATGATTTGTCTTCA 

2o round TAXhtlv1f2 Sense 7297-7316 ATACAAAGTTAACCATGCTT 

TAXhtlv1r2 Antisense 8397-8416 AGACGTCAGAGCCTTAGTCT 

 

Iniciadores Sentido Localização Sequencia 5'- 3' 

1o round Bsqf2 Sense 8253-8273 ACCGTCTCACACAAACAATCC 

LTRr2 Antisense 807-831 GGGAAAGCCCGTGGATTTGCCCCAT 

2o round Bsqf6 Sense 8224-8247 CAGGGCGAGTCATCGACCCAAAAG 

LTRr1 Antisense 194-218 CCTTACCCACTTCCCCTAGCGCTGA 

 

Iniciadores Sentido Localização Sequencia 5'- 3' 

1o round Pxlgmmf Sense 7672-7690 TACCTATACCAGCTCTCCC 

Pxlgmmr Antisense 8402-8419 GAGCCTTGTTTTTCAGTG 

2o round pX107f2 Sense 7714-7733 CCCCATGTCATATTCTGCCA 

pX106r Antisense 8306-8326 GGGCCGTGGTTTCAGTTCCTA 

 

 

 

Quadro 13 - Iniciadores genérios para HTLV da região tax 

Quadro 14 - Iniciadores específicos para região LTR do HTLV-1 

Quadro 15 - Iniciadores específicos para região tax do HTLV-1 

Quadro 16 - Iniciadores específicos para região LTR do HTLV-2 

Quadro 17 - Iniciadores específicos para região tax do HTLV-2 
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4.7.2.3    Amplificação das regiões tax do HTLV-1 e HTLV-2 

As amostras de foram amplificadas para as regiões tax,  para STLV-1,  para 

STLV-2 e PgTAX com objetivo de comparar as sequencias amplificadas entre as 

amostras. 

Para amplificação destas regiões foi utilizado na primeira etapa da PCR: 

volume total de 50µl contendo 500ng de DNA extraído, dNTP's(deoxinucleotídeos 

trifosfatados) em 200µM de cada dNTP, tampão 1x, MgCl2(cloreto de magnésio) 

2,5mM, Taq DNA polimerase(Promega) 1,8U, 100ng de cada iniciador e completar 

com água miliQ para obter o volume final de 50µl. Foi usado alem das amostras, 

controle positivo e negativo. A programação do Termociclador utilizada foi de 95°C 

por 3 minutos por um ciclo(desnaturação inicial), 95°C por 

30segundos(desnaturação), 50°C por 30 segundos(anelamento) e 72°C por 1 

minuto(extensão) em 40 ciclos. 

Para reação de amplificação da PCR de segunda etapa foram utilizados: 

volume total de 50µl contendo: 5µl do produto da primeira reação, 200µM de cada 

dNTP, 2mM de MgCl2, tampão 1x, 100ng de cada iniciador, 1,8U da Taq DNA 

polimerase(Promega) e completar com água miliQ para obter o volume final. Foram 

usados controle positivo e negativo. A programação no Termociclador utilizada foi 

95°C por 3 minutos em um ciclo, 95°C por 30 segundos(desnaturação), 55°C por 30 

segundos(anelamento) e 72°C por um minuto(extensão) em 40 ciclos.  

4.7.2.4    Eletroforese em gel de agarose 

Os produtos das reações da PCR incluindo o controle positivo, negativo e um 

marcador foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,5% em tampão 

TAE (Tris-Acetato EDTA) (70V/30minutos). Posteriormente foram corados com 

brometo de etídeo e visualizados em um trans-iluminador com luz ultravioleta.  
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4.7.2.5 Protocolo de Dosagem de DNA  

 

Utilizou-se o protocolo em Fluorometro com Quant-iT dsDNA Assay  do kit 

Invitrogen. Sistema utilizado BR: acurácia 100 pg/µL - 1 µg/µL.A s etapas seguintes 

foram baseadas com o protocolo da Puregene, Gentra Systems, Inc,USA. Além de 

trabalhos referenciais (GALLO, 1983; ESTES; SEVAL, 2003; SOUZA et al.,  2006). 

4.7.2.6      Hibridação 

Utilizou-se o protocolo de Hibridação com Amersham Alkphos Direct 

Labbeling and Detection segundo System GE Healthcare. 

 

 

4.8  DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO  

 

 

4.8.1   HTLV-I  e HTLV-II 

 

 

Os soros de 11 espécimens de Brachyteles spp. vivos cativos do CPRJ (2049, 

2160, 2263, 2434, 2506), do FZQB (Monão, Mel, Carlinhos, Juquinha), FZBH 

(Zidane) e CETAS São Vicente (Leo) foram testados para presença de anticorpos 

para HTLV-I/II, usando-se um teste imunoenzimático  ELISA 1: ORTHO HTLV-I/II Ab 

– Capture ELISA Test System  (Ortho-Clinical Diagnostics Inc., Canada) que  é um 

ensaio imunossorbente ligado à enzima que detecta anticorpos específicos 

utilizando quatro antígenos recombinantes. Eles correspondem a quatro seqüências 

das proteínas virais: envelope e core do HTLV-I, envelope e core do HTLV-II. 

       Resumidamente, 30 minutos antes, os reagentes e as placas de 

poliestireno sensibilizadas com antígenos recombinantes do HTLV-I/II foram 

colocados à temperatura ambiente. Para cada microplaca com 96 orifícios, 

utilizamos três controles negativos e dois controles positivos. Em cada orifício 

pipetamos 150 µl do tampão diluente mais 50 µl do soro e dos controles negativos e 
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positivos em seus respectivos lugares. Estas, foram recobertas para evitar-se a 

evaporação e incubadas à 37ºC por 30 minutos. Após este tempo, o conteúdo das 

placas foi aspirado e cada orifício foi lavado cinco vezes consecutivamente, com 

uma solução de lavagem. Imediatamente após, adicionamos em cada orifício 200 µl 

do conjugado, e a seguir recobrimos e incubamos novamente à 37ºC por 30 

minutos. Decorrido este período, procedemos da mesma maneira, lavando as placas 

cinco vezes consecutivas e adicionamos 200 µl do substrato que foi previamente 

diluído, como determina o fabricante. A seguir foi feita a incubação à temperatura 

ambiente por 30 minutos. Ao término deste período, adicionamos 50µl de ácido 

sulfúrico 4N para o bloqueio da reação. A leitura foi realizada em um leitor de ELISA 

com filtro 492nm. O limiar de reatividade (cut off) para o soro foi estabelecido pela 

média das três densidades ópticas obtidas dos soros controles negativos acrescidos 

do fator de correção do kit de 0.150. A interpretação dos resultados obedeceu aos 

seguintes critérios: amostra não reagente foi aquela que apresentou leitura inferior 

ao limiar de reatividade e a amostra foi considerada reagente quando sua leitura foi 

acima do limiar de reatividade.  

Somente as amostras positivas ou na zona cinza seriam testadas pelo 

Western blot (WB). 

Este teste foi realizado por meio da colaboração do Professor Dr. Jorge 

Casseb do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, FM/USP-

SP. 

 

 

4.8.2   Toxoplasmose 

 

A sorologia para toxoplasmose foi realizada pela técnica de hemaglutinação 

passiva segundo Jacobs (1976). Considerou-se como animal positivo aqueles que 

apresentaram título para IgM, e como suspeitos os que exibiram título 1/512 para 

IgG. Por sua vez, títulos para IgG abaixo de 1/512 foram consider como títulos de 

contato sem estarem relacionados a doença. 

 

 

4.9        ANÁLISES CLÍNICO-LABORATORIAIS 
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Figura 25 - Venopunção femural em filhote de
Brachyteles arachnoides no CPRJ

Figura 26 - Venopunção do plexo arteriovenoso inguinal
em Brachyteles hypoxantus,macho, adulto.
FZB-BH, 2010

Figura 27 - Avaliação cavidade oral de Brachyteles
arachnoides. Cetas-São Vicente, 2009

Figura 28 - Sondagem uretral de Brachyteles
arachnoides para colheitade urina. FZQB,
2010

Após a recuperação da contenção física e/ou quirruca, os animais foram

transportados até o recinto. O volume de sangue destinado para a análise

hematológica foi acondicionado em frascos contendo EDTA 5% como

anticoagulante. Outra parcela de sangue foi disposta em frascos sem anti-

coagulante para obtenção de soro, enquanto uma terceira alíquota foi destinada à

cultura microbiológica em frascos de Hemocult 11 (BHI) (Laborclin ®, cod. LBC



166 
 

530139). Material biológico remanescente dos processamentos laboratoriais foi 

preservado como reserva científica (soro e/ou sangue total) 

 

4.9.2    Hematologia 

 

          As análises hematológicas foram realizadas conforme preconizado por Jain 

(1993), compreendendo: contagem total de hemácias e de leucócitos ,realizadas em 

hemocitômetro manual; determinação do volume globular (VG), por meio da técnica 

de microematócrito; mensuração da concentração de hemoglobina (Hb), por meio da 

técnica de cianometaemoglobina com leitura espectrofométrica; cálculo dos índices 

hematimétricos: volume globular médio (VGM), hemoglobina globular média (HGM) 

e concentração de hemoglobina globular média (CHGM); contagem diferencial de 

leucócitos em extensões sanguíneas coradas e pesquisa de hemoparasita coradas 

pelos corantes de Way-Grunwald e Giemsa modificado por Rosenfeld 

(ROSENFELD, 1947); mensuração da concentração da proteína total plasmática 

(PTP) por meio da refratometria (COLES, 1984); e contagem eletrônica plaquetária.  

            Os resultados hematológicos foram analisados com base em valores de 

referências descritos na literatura para atelídeos, segundo Carpenter et al (2001), 

Jonson-Delaney (1994) e Cubas, Silva e Catão-Dias (2007) e Vilela et al (2008). A 

classificação das anemias se baseou em Thrall (2007). 

 

4.9.3   Perfil Bioquímico 

 

As dosagens séricas foram realizadas com o auxílio de Analisador 6170 ERIS 

(Gerätebau Eppendorf, Hamburgo, Alemanha). O perfil bioquímico investigado e os 

métodos foram: 

*aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), uréia, 

creatinina, e amilase por determinação cinética em reação enzimática; 

*glicose através da determinação de ponto final na reação enzimática; gama 

glutamil transferase (GGT)  e fosfatase alcalina (Fa) por determinação cinética;  

*bilirrubina direta, fósforo, cálcio, colesterol total,  proteínas totais,  e albumina 

por determinação de ponto final em reação colorimétrica. Concentração de globulina 

foi calculada; 
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*Sódio, potássio e cloreto foram determinados  por potenciometria indireta, 

utilizando eletrodos de íon seletivo. 

Quanto as análises associadas ao metabolismo do ferro sérico foram 

realizadas pela médica veterinária Msc. Luciana Cintra do Laboratório Filgueiras S/C 

LTDA, São Paulo e utilizou-se o método calorímetrico automatizado, equipamento 

Cobas Mira Plus ® para dosagem de ferro sérico, o imunoturbidimétrico para a 

dosagem da transferrina com os Kits Labtest ® e enzimaimunoensaio para a 

ferritina, equipamento ChemWell ® e Kit Katal ® segundo (WILLIAMS; CAMPEBELL; 

GLENN, 2006). 

Os resultados bioquímicos foram analisados com base em valores de 

referências descritos na literatura para atelídeos, segundo Jonson-Delaney (1994); 

Carpenter et al. (2001), Cubas, Silva e Catão-Dias (2007) e Vilela et al. (2008). 

 

 

4.9.4   Análise dos cálculos  biliares 

 

A análise das litíases biliares de três casos de muriquis (caso 1091 e 2097) 

que vieram a óbito no CPRJ e Mel este ano,  no FZQB,  foi realizada no Laboratório 

de Patologia Clínica- Hospital veterinário da Universidade Anhembi Morumbi sob 

coordenação do Prof. Dr. Marcio A. B. Moreira através de análise química qualitativa 

com Kit calorimétrico (Bioclin®) após colheita mecânica das litíases durante 

necroscopia (Figura 29 e 30) e armazenamento em frasco de vidro para colheita de 

soro. 
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Figura 29 - Necroscopia (incisão mentopubiana)
de Brachyteles arachnoides (Mel), fêmea, adulta.
Nota-se edema perivaginal e caquexia.FMVZ-
USP (VPT), 2010

Figura 30 - Diversas litíases imersas em bile
enegrecida e granulosa de 0,6 -0,3 cm. Mel,
Brachytelesaracnhnoides, FMVZ-USP (VPT),2010

4.9.5 Uroanálise

As amostras de urina foram coletadas por meio de sondagem uretral

lubrificada e asséptica, na maioria dos casos utilizou-se sonda uretral n.8 sendo

utilizado também a n.10 e n.6 de acordo como tamanho do animal (Figura 28). Em

seguida as amostras foram armazenadas em frasco de colheita universal e mantidas

na temeratura de refrigeração 40 C até o envio para análise que não ultrapassou 12

horas.

o exame de urina Tipo 1 compreendeu: exames de aspectos físicos, químicos

e do sedimento urinário segundo metodologia descrita por BIRGEL (1983), relatada

em Anexo B.

4.9.6 Coproparasitológico

o exame coproparasitológico completo foi realizado pelos métodos de

sed\mentação e ~\utuação, coníorme precorúzadc por (HOFFMANN', PONS', JANER,

1934) e (WILLlS, 1921) respectivamente ..

Mais detaJhes das anáJises cJinicas podem ser compJementadas no Anexo B.

(

t

c
il

v ~ _
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4.10 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As causas de morte e os demais achados anatomopatológicos determinados 

foram analisados de modo qualitativo e confrontados com a literatura científica 

mundial pertinente. 

 

 

4.11    ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os valores obtidos na AQH da imunoexpressão dos anticorpos CD3, CD15 e 

CD20 nos fragmentos hepáticos de espécimens de Brachyteles spp. foram 

analisados pelo teste não-paramétrico Mann-Whitney (MORETTIN e BUSSAD, 

2006). Em todos os testes, os resultados foram considerados significantes para 

p<0,05. 

Para os valores de IHH e INH,  a análise estatística foi realizada com o auxílio 

do software (GraphPad Prism®, versão 4.02, GraphPad Software Inc.) com nível de 

significância estabelecido em 5%, utilizando-se os testes ANOVA/Kruskal-Wallis e 

Mann Whitney , de acordo com a variação dos parâmetros. 

Para as análises clínicas os dados foram incluídos após cálculo de médias e 

desvios-padrão. Para as análises estatísticas utilizou-se teste de Bartlett para 

homogeneidade de variância, teste de Dunnett para dados homogêneos e modificou 

o teste t para a significânciados dados não-homogêneos, comparando sexos e 

idade, admitindo-se uma probabilidade de erro de 5% (CURI, 1997). 
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Foto:Stéfanie Vanessa Santos, visita técnica- CPRJ, 2009 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 ANÁLISE DOS HISTÓRICOS CLÍNICOS  

 

 

As tabelas 6 e 8 apresentam as informações contidas nos históricos clínicos 

diretamente relacionados à morte dos animais mantidos em cativeiro no CPRJ. O 

tempo entre o aparecimento dos primeiros sinais e a morte foi bastante variável.  

Os sinais mais comuns foram diarréia, apatia, anorexia e emagrecimento 

recorrente e responsivo aos tratamentos conservadores e sintomáticos 

A maioria dos processos teve duração inferior a uma semana no caso dos 

jovens, enquanto que na maioria dos adultos os casos duraram mais de anos, 

chegando a ultrapassar oito anos. Porém, em dois animais adultos, os sinais se 

prolongaram por 60 dias no máximo. 

Foi incluído em todas as tabelas e resultados apresentados a seguir um único 

exemplar de muriqui fêmea, 6 anos, identificada por Mel e encaminhado pela FZQB, 

oriunda de criatório conservacionista Toca da Raposa (Juquitiba, São Paulo) 
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 que veio a óbito durante a realização desta tese. 

 

 
 

Alteração clínica 
 

Neonato 
N= 2 

 

 
Infantil  

N= 0 

 
Jovem

N=2 

 
Adulto
N=13 

 
Idoso 
N=1 

 
Total 
N=18 

Morte súbita 1 0 0 0 0 1 

Anorexia 0 0 1 8 0 9 

Caquexia 0 0 0 4 0 4 

Fraqueza 0 0 1 8 1 10 

Emagrecimento 0 0 1 7 1 9 

Diarréia 0 0 0 10 0 10 

Desidratação 0 0 0 8 1 9 

Emese 0 0 0 1 1 2 

Hipotermia 0 0 0 6 0 6 

Apatia 0 0 1 8 1 10 

Ulcera labial 0 0 0 1 0 1 

Dispnéia 1 0 0 1 0 2 

Secreção nasal 1 0 0 1 0 2 

Secreção ocular 0 0 0 2 0 2 

Sensibilidade muscular (dor) 0 0 0 1 1 2 

Abaulamento abdominal  0 0 0 2 0 2 

Icterícia 0 0 0 1* 0 1 

Parto distócico 0 0 0 3 0 3 

Trauma 1 0 0 4 1 6 

Esfoliação dentária 0 0 0 0 1 1 

Dermatobiose 0 0 0 1 0 1 

Epidimite (edema testicular) 0 0 0 1 0 1 

Não reportado 1 0 1 0 0 2 

*identificação após colheita de sangue (soro ictérico, 3+); FONTE DOS DADOS BRUTOS: Rio de 
Janeiro. CPRJ, 1988-2010.; Sorocaba, FZQB, 2010 

 

Tabela 7 - Distribuição dos Brachyteles spp. em função da faixa etária e dos achados clínico 
laboratoriais correlacionados ao óbito – CPRJ – 1988-2010 (n = 17) e FZQB – 2010 (n 
= 1) 

Tabela 8 - Distribuição dos Brachyteles spp. em função do sexo e das alterações clínico-
laboratoriais correlacionados ao óbito – CPRJ – 1988-2010 e FZQB 2010 
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FONTE DOS DADOS BRUTOS: Rio de Janeiro. CPRJ, 1988-2010; Sorocaba, FZQB, 2010. 
 

 

5.2 ANÁLISE DOS HISTÓRICOS CLÍNICOS BASEADOS NAS ANÁLISES 

LABORATORIAIS 

 

Os exames parasitológicos dos animais mantidos em cativeiro no CPRJ 

(Tabela 9, Quadro 18 e 19) foram realizados em diversas oportunidades, inclusive a 

partir de fezes dos recintos, representando nestes casos resultados coletivos. Os 

exames microbiológicos foram realizados uma única vez, sempre próximos ao óbito 

e a partir de diferentes materiais biológicos. 

Sinal clínico  

Machos  Fêmeas 

Total  

N=18 

Morte súbita  1 0 1 

Anorexia  6 5 11 

Caquexia 1 3 4 

Fraqueza 6 4 10 

Emagrecimento 5 5 10 

Diarréia 4 7 11 

Desidratação 4 5 9 

Êmese 1 1 2 

Hipotermia 2 4 6 

Apatia 5 5 10 

Ulcera labial 1 0 1 

Dispnéia 1 1 2 

Secreção nasal 1 1 2 

Secreção ocular 2 0 2 

Sensibilidade muscular (dor) 0 2 2 

Abaulamento abdominal  1 1 2 

Icterícia 0 1 1 

Parto distócico 0 3 3 

Trauma* 2 4 6 

Esfoliação dentária 1 0 1 

Dermatobiose 0 2 2 

Epidimite (edema testicular) 1 0 1 

Não reportado 1 0 1 
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Exame laboratorial 
Pos

itivos  

Neg

ativos  

Re

alizados  Parasitológico  30 15 45 

Bacteriológico (fezes)  5 0 5 

Bacterio logico (sangue)  3 0 3 

Bacteriológico (tecido) 4 0 4 

Total 42 15 57 

  FONTE DOS DADOS BRUTOS: Rio de Janeiro. CPRJ, 1988-2010; Sorocaba. FZQB, 2010 

Animal  Parasita identificado  

Mel Ovos e larvas de Tricostrongylus spp 

1671 Ovos e larvas de Strongyloides spp 

924 Ovos e larvas de Strongyloides spp 

1012 Ovos e larvas de Strongyloides spp 

1488 Ovos e larvas de Strongyloides spp 

850 Ovos e larvas de Strongyloides spp 

891 Larvas Acanthocephalos (Prothenorchis elegans) 

891 Ovos e larvas de Ancylostoma spp. 

2050  Larvas de Pentastomídeos 

 
 

Animal Agente microbiano isolado (material biológico) 

1012 Pseudomonas sp; Staphylococcus sp; (sangue) 
Staphylococcus sp.; Escherichia coli; Proteus sp.(fezes) 
Proteus sp. e bacilos esporulados Gram positivos (fezes) 

924 Streptococcus sp.; Staphylococcus sp.; Escherichia coli; (sangue) 

1475 Escherichia coli; Klebsiella sp.; Proteus sp.(conteúdo de ceco) 

2047 Escherichia coli; Alcalique fecalis (conteúdo de ceco) 
Escherichia coli (conteúdo de colon) 

1528 Streptococcus sp.; Escherichia coli ; Proteus sp (fezes) 

850 Streptococcus sp (fezes) 

2097 Escherichia coli; Klebsiella sp (sangue) 

Quadro 18 - Distribuição dos resultados microbiológicos obtidos a partir de diferentes materiais 
biológicos colhidos de Brachyteles spp. (CPRJ – 1988-2010) 

 

  

Tabela 9 - Distribuição dos exames laboratoriais realizados e seus respectivos resultados – 
CPRJ – 1988-2010 e FZQB 2010 
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5.2.1 Análise dos históricos reprodutivos

Nesta análise dos históricos reprodutivos não foram incluídos os seguintes

animais: 1385 , jovem, macho, encontrado na Mata da Caratinga-MG; Mel, fêmea,

adulta da FZQB; e RPC0707 macho, jovem, FZQB. Os Brachyteles arachnoides, B.

hypoxantus e Brachyteles híbridos estudados no CPRJ eram poligâmicos, mantidos

em grupo único familiar, copulando entre si com pouca dominância e hierarquia .. Os

dados compilados mostraram que:

• Cinco fêmeas não procriaram (850, 1528, 2047, 2097, 1335). Destas, uma (

2047) ainda não havia atingido a maturidade sexual; e todas as quatro

remanescentes eram consideradas fêmeas ~ (submissas), que jamais

assumiram a postura de fêmeas a (dominantes). As fêmeas que assumiam

essa postura foram duas (924 e 891).

• Quanto aos machos, os que disputavam a dominância eram dois (1091 e

1012) sendo que seis não procriaram (2050, 1689, 1671, 1475, 1245 e 1488).

Destes, dois (1245 e 1689) não atingiram a maturidade sexual e os demais

comportavam-se como submissos.

As informações reprodutivas descritas nos históricos de cada primata estão

sumarizadas nas tabelas 10, 11 e 12. A partir desta amostragem foi possível

averiguar que:

• O total de nascimentos deste grupo de muriquis foi de onze em cerca de 20

anos. Destes, quatro foram natimortos, dois sobreviveram de dois dias (1245) à 6

anos (1335), três permaneceram vivos até o momento de conclusão deste

trabalho e dois vieram à óbito mas tivemos acesso para inclusão neste trabalho.

• O macho 1091 foi o que mais procriou, gerando seis nascimentos

(1245,1335,1488, 1475, 1286, 2158), sendo que dos dois últimos não tivemos

acesso aos órgãos fixados para inclusão na tese.

• A fêmea 924 foi a que mais procriou, gerando cinco nascimentos (1245, 1335,

1430,1488,1671)

• Os partos distócicos foram frequentes, com grande perda sanguínea pela

partu riente.
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Macho  

Fêmea 

Macho 1091 Macho 1012 Total  

Fêmea  924 1430, 1245, 1335, 
1488 

1671 5 

Fêmea 891 1475, 1286 1689 3 
Femea 2049* 2158**, 2263* 0 2 
Fêmea 1286** 891 0 1 
Total  9 2 11 

* Animais vivos e cativos no CPRJ 
** Animais em que não tivemos acesso ao material fixado em formol 

 

DESEMPENHO REPRODUTIVO 

Animal Idade 
(anos) 

 

Tempo de 
cativeiro em 

anos 
CPRJ/FZQB 

(anos) 

Nºde 
abortamentos 

Vivos  Natimortos  Procedência  

924 9 5 0 3 
(1488, 

1335, 1245) 

2 
(1430, 1671) 

Apreensão 
(Fazenda Montes 

Claros-MG) 
891 1-0 6 0 3 

(1689, 
1475, 1286) 

0 Apreensão 
(Fazenda Esmeralda-

MG) 
850 4 3 0 0 0 Apreensão 

(Serra do Gama- MG) 
1528 10 9 0 0 0 Criada por particular 

licenciado 
(São Paulo) 

2047 1,5 0,25 0 0 0 Apreensão 
(Minas Gerais) 

2097 5 2 0 0 0 Apreensão 
(Ibama Serrá do 

Caparó-MG) 
1335 

(924 x 1091) 
6 6 0 0 0 Cativeiro 

Mel 6 4 0 0 0 Apreensão 
Total    0 6 2 8 

 

  

Tabela 10 - Distribuição das respectivas cópulas e seus nascimentos no (CPRJ, 1988-2010) 
  

Tabela 11 - Distribuição do desempenho reprodutivo das fêmeas de Brachyteles spp.em 
função da  faixa etária, tempo de cativeiro, número de nascimentos/ abortamentos e 
origem. CPRJ – 1988-2010/FZQB (2007-2010) 
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DESEMPENHO REPRODUTIVO 
 

Animal Idade 
(anos) 

Tempo no 
CPRJ/FZQB 

Nºde 
abortamentos 

Vivos Natimortos Procedência 

1091 16 15 0 6 
(1245,1335 
1488,1286, 
1475,2158) 

1 
(2158) 

Apreensão 
(Polícia Florestal 

de         SP) 

1012 10 7 0 1 
(1689) 

2 
(1671,1430) 

Apreensão 
(Serra da Bocaína-

Cunha RJ) 
2050 3 2 0 0 0 Licença       

IBAMA 
(Zoológico Bauru) 

 
1689 0,05 0,05 - - - Cativeiro 

(1012 x 891) 
1475 5 5 0 0 0 Cativeiro 

(1091 x 891) 
1245 0,005 0,003 - - - Cativeiro 

(1091 x 924) 
1488 5 5 0 0 0 Cativeiro 

(1091 x 924) 
1671 2 2 0 0 0 Cativeiro 

(1012 x 924) 
1385 1 - - - - Vida Livre 

(Mata da 
Caratinga-MG) 

RPC0707 4 3 0 0 0 Apreensão 

Total   0 7 3 10 

5.2.2    Análise dos históricos necroscópicos 

As informações necroscópicas contidas nas fichas individuais dos Brachyteles 

spp. foram analisadas e tabulas. Os quadros 20 e 21 apresentam a descrição das 

alterações macroscópicas observadas, respectivamente, em fêmeas e machos que 

foram necropsiados pelo Dr. Alcides Pissinatti, exceto o caso Mel que foi 

necropsiada no VPT-FMVZ sob coordenação do Prof. José Luiz Catão-Dias. 

Tabela 12 - Distribuição do desempenho reprodutivo dos machos de Brachyteles spp.em 
função da faixa etária, tempo de cativeiro, número de  nascimentos /abortamentos  e 
origem. CPRJ – 1988-2010/FZQB 2007-2010 
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Animal  Idade 
(anos) 

Estado        
nutricional 

Alterações macroscópicas  

 
 

924 

9 *Caquética Peso final= 4,1Kg; Peso anterior= 11 Kg; comprimento total = 1230 mm. 
Linfonodomegalia. Útero reduzido. Foco triangular esbranquiçado em rim esquerdo. Rim direito menor 
sem limite cortico medular, aderência de cápsula, friável e congesto (marcante nefrite). Estômago repleto 
(resultado de alimentação forçada). Mucosa gástrica ulcerada. Ceco: superfície externa com diversos 
pontos enegrecidos e pregas marcantes em mucosa. Fígado: lesões hemorrágicas abauladas multifocais 
e coalescentes. Baço atrofiado. Pulmões: áreas congestas difusas e enfizematosas diversas. Coração 
volumoso, ao corte leões hemorrágicas e conteúdo fibrinoso. 

 
891 

10 Magra Peso final: 9,7 Kg; Peso anterior: 14 Kg; comprimento total = 1250 mm. 
Grave enterite hemorrágica. Ceco com imensas áreas violáceas e sinais de ruptura da parede. Área 
íleocecal comprometida e inflamada com presenças de 15 Acanthocephalos. Linfoadenomegalia 
generalizada. Jejuno com área estrangulada próxima ao duodeno. Íleo inflamado. Útero involuído após 2 
semanas de parto. Rinomegalia associada a congestão. Fígado congesto. Vesícula biliar alongada e com 
centenas de cálculos pretos e rígidos. Esplenomegalia discreta.  Pulmões com áreas de enfisema. 
Estômago com conteúdo. Cardiomegalia discreta. Traqueia edemaciada.(Apêndice A) 

 
 

850 
 

 
4 

 
Magra 

Peso final = 5,2 Kg; Peso anterior = 2kg (com 2 anos) comprimento total = 1600 mm. 
Hemoperitôneo. Marcante gastroenterite (espessamento de mucosa gástrica) e peritonite. Ampola retal 
com fecaloma. Pulmões exibem graves lesões hemorrágicas, arroxeadas entremeadas com áreas mais 
claras. Esofagite moderada. Cardiomegalia discreta. Linfoadenomegalia generalizada. Hepatomegalia. 
Vesícula biliar: inflamada e edemaciada. Rins volumosos e congestos. Adrenais, útero e bexiga urinária 
diminutos. (Apêndice A) 

 
 

1528 
 

 
 

10 

 
 

Caquética 

Peso = 4,4 kg; Peso anterior: 5,8 Kg; comprimento total = 1025 mm. 
Intestino grosso enegrecido. Linfoadenomegalia mesentérica. Porção de mesentério inserida na porção 
final do intestino grosso. Ovários D e E com cistos: de 22 x 33 m  e 24 x 25 mm respectivamente. Língua 
inflamada com papilas gustativas hipertrofiadas. Lobo pulmonar direito aderido ao diafragma com aspecto 
purulento (pleurite fibrinopurulenta). Aderência de lobo intermediário ao pericárdio (pericardite). A 
superfície de corte pulmonar apresenta aspecto granuloso, rígido e escuro. Pleura parietal aderida. Lobo 
pulmonar esquerdo com enfisema e edema. Coração rígido, (miocardite crônica). Diafragma espessado e 
edemaciado. Fígado: amarelado metálico e congestão. Pâncreas aumentado. Esplenomegalia. Rins com 
aspécto gelatinoso. Bexiga repleta e estômago repleto de água. Ceco sem saculações.  
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2047 1,5 Magra Peso final: 3,8 Kg; Peso anterior: 5,5 Kg; comprimento total = 1010 mm. Enterite severa em porção de 
intestino grosso. Rins: moderada nefrite. Fígado: muito escuro. Pulmões róseos e inflados. Útero e ovário 
reduzidos. 

 
2097 

5 Caquética Peso: 3,3 Kg; Peso anterior: 5,9 Kg; comprimento total = 1171 mm. 
Pulmão: áreas de enfisema. Baço atrofiado. Tiflite necrótica grave (coloração escura e ao corte necrose). 
Entre jejuno e duodeno área de estrangulamento. Linfoadenomegalia  ao redor do ceco. Rinomegalia. 
Cálculos biliares diminutos (0,1mm de diâmetro). Vesícula biliar periforme. Fígado: aspécto gorduroso e 
ao corte granuloso (Apêndice A) 

 
1335 

 

6 Magra Peso = 7,7 Kg; comprimento total = 1245 mm. 
Coleção purulenta em cavidade abdominal. Abcesso na parede abdominal esquerda 15 x12 cm, 
envolvendo intestino grosso, reto, útero, bexiga e rim. Cápsula renal aderida e edemaciada. 
Esplenomegalia intensa. Fígado: lesões em lóbulo tipo ferida de aderência, hepatomegalia com coloração 
amarelo-tigrado (Apêndices A) 

 
Mel 

 
6 

 
Magra 

Peso = 6,9 Kg; comprimento total = 1050 mm. 
Fórmula dentária (arcada superior e inferior) (I incisivo, C canino , PM pré molar, M molar): 2(2I 1C 3PM 
3M).Pêlos eriçados, sem brilho com diferentes tamanhos de comprimento. Alopecia difusa, irregular e 
moderada. Sujidades fecais em região perianal. Edema perivulvar severo (hipoproteinemia).Hemotórax 
(45ml). Hemoperitôneo (200ml). Coágulo irregular em região diafragmática (2,5 x 1,5 cm). Congestão 
pulmonar com presença de fibrina difusa em moderada quantidade na serosa do lobo pulmonar esquerdo. 
Superfície de corte pulmonar e traqueia com conteúdo serosanguinolento aerado. Edema pulmonar. 
Presença de lesão puntiforme em ápice de câmara esquerda cardíaca com coágulo, característico de 
punção cardíaca. Hipoesplenismo. Mucosa discretamente hemorrágica em estômago, com conteúdo 
alimentar moderado. Intestino delgado: mucosa hemorrágica difusa sem espessamento com conteúdo 
amarelado. Enterite mucóide hemorrágica. Presença de bordos eritematosos, centralmente 
esbranquiçados medindo 14.4 x 8 cm, com conteúdo esverdeado em mucosa. Lesão ulcerativa diftérica. 
Presença de estrias esbranquiçadas em serosa hepática. Superfície de corte: áreas de esteatose. 
Consistência friável. Presença de litíase biliar e em ducto colédoco em forma de grânulos rígidos 
enegrecidos. Cérebro: Discreta hiperemia. Medula óssea: predomínio de conteúdo esbranquiçado 
(Apêndice, A) 
 

 
1091 

 
16 

 
Bom 

Peso final= 10,5 Kg; Peso anterior = 11 Kg; Peso na chegada com 6 meses= 3,2 Kg; comprimento total = 
1185 mm. 
Alopecia e ferimento no pé esquerdo. Intestino grosso rosado com pontos escuros. Ao corte pontos avermelhados 
incluindo o ceco. Alça intestinal bem desenvolvida. Intestino delgado: mucosa com secreção catarral, principalmente 
no duodeno. Vesícula seminal grande. Rim direito cápsula fibrosada que ao corte mostraram-se áreas de abcesso 
com erosão de 80 % do parênquima. Rim esquerdo também com erosões, mas menos afetado. Fígado: volumoso, 
bordos arredondados, coloração acinzentada tigróide e muito friável (Apêndice A,B,C, E,F, H, M, P) 



182 
 182 
 

1012 10 Magro Peso final= 11,3Kg; Peso anterior = 14,6 Kg; Peso ao chegar com 3 anos=2,3Kg; comprimento total = 
1420mm. Grande coágulo ocupando o ceco. Hepatite severa sem maiores descrições das lesões 
macroscópicas (Apêndice A) 

 
2050 

3 Magro Peso final = 4 Kg; Peso anterior= 6,6 Kg; comprimento total = 935 mm. 
Pontos esbranquiçados no intestino grosso. Ao corte áreas de necrose em todo intestino, enterite 
necrótica grave. Gânglios linfáticos aumentados e ao corte secreção purulenta. Rins características de 
nefrite.  Muitos focos de aderência na parede abdominal. Fígado contendo duas larvas de 
pentastomídeos. Vesícula biliar repleta. Pulmões estendidos com enfisema e edema com áreas de 
hemorragia. 

1689 0,05 Magro Peso=500g; comprimento total= 400 mm. Quanto a macroscopia nenhuma lesão digna de nota foi 
descrita. 

1475 9 Magro Peso final= 5kg; Peso anterior = 9,8 Kg; comprimento total= 1215. 
Lesões escuras hepáticas se assemelham a áreas de necrose. Ceco coloração escura e esverdeada. 
Gânglios linfáticos do mesentério muito aumentados (1,5 x 0,4 cm). Áreas de inflamação no ceco e 
intestino grosso. Mucosa gástrica intensa gastrite. 
Fígado muito aumentado com difusas áreas amarelo palha o restante do parênquima marrom escuro. 
Baço atrofiado e alongado. Rinomegalia, com áreas triangulares, esbranquiçadas como as de infarto. 
Vesícula seminal grande. Músculo cremaster bem desenvolvido.  Pulmões com áreas escuras, profundas 
e roxeadas. Ápice coronário demonstra área esbranquiçadas semelhante as de infarto (Apêndice A) 
 

 
1245 

 
0,005 

Magro Peso= 317 g; comprimento total= 480 mm. 
Pulmão: lesão grave hemorrágica grave. Veia pulmonar rompida. Demais órgãos nenhuma alteração 
digna de nota (Apêndice O) 

 
1488 

5 Magro Peso final= 11 Kg; Peso anterior = 6,6 Kg (aos 2 anos de idade); comprimento total= 1547 mm. 
Marcante coágulo com área hemorrágica no ceco e outro na divisão do intestino grosso com o delgado  
( 0,5 x 0,5cm). Rins pouco aumentados e adrenais bem pequenas. Vesícula seminal grande (2 x 2 cm). 
Prostata grande (1,5 x 1,5 cm). Pulmões muito alterados, com enfisema e coloração roxeada (Apêndice 
A) 

1671 2 Magro Peso final = 2,4 Kg; Peso anterior= 1,6 Kg (aos 6 meses), comprimento total= 978 mm.  

1385 1 Magro Animal encontrado na Mata da Caratinga-MG. Sem lesões aparentes na macroscopia. 

RPC0707 5 Bom Não há descrição de macroscopia. 

Quadro 19 - Distribuição das alterações macroscópicas observadas em fêmeas de Brachyteles spp., em função do espécime, faixa etária e estado 
nutricional CPRJ – 1988-2010 e FZQB  - 2007-2010 
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O peso dos B. arachnoides, B. hypoxantus e B. híbridos adultos, jovens e 

neonatos variou de 0,5 Kg até 14 Kg. O peso médio dos adultos foi 5,6 Kg. O peso 

médio dos adultos foi de 2,8 Kg para os caquéticos, 5,9 Kg para os magros, 8,25 Kg 

para os bem nutridos. Os dados referentes ao estado nutricional dos B. arachnoides, 

B.hypoxantus e híbridos  foram obtidos, em sua maioria, diretamente das fichas de 

necropsia; ou deduzidos a partir de seus pesos e comprimentos totais conforme 

tabela 13. 

Quanto ao registro dos dados de biometria externa e interna dos animais 

foram relatados através da análise de fichas de necroscopias documentados e 

tabulados no anexo C e D. 

 

 

 

 

 

 

A análise dos dados nutricionais permitem identificar que: 

• Considerando-se apenas os adultos, o estado nutricional da maioria 

dos animais era insatisfatório, pois 50% encontravam-se magros, 16,6%, caquéticos 

e apenas 11,1% bem nutridos. Já com relação aos neonatos e jovens, 22,2% 

encontravam-se magros. 

• Dentre os. machos de todas as faixas etárias, 0% encontrava-se 

caquéticos, 44,4% magros e 11,1% bem nutridos. Já, no grupo das fêmeas, 16,6% 

estavam caquéticas, 27,7% magras e 0% bem nutridas. Por sua vez, os percentuais 

médios para toda a amostragem foram: 16,7% de animais caquéticos, 72,2% de 

magros, 11,1% de bem nutridos.  

As Tabelas 14 e 15 apresentam a distribuição dos órgãos e tecidos que 

apresentaram alterações macroscópicas relatadas durante o exame necroscópico de 

Brachyteles spp. em função da faixa etária e sexo, respectivamente.  

Tabela 13 - Distribuição dos Brachyteles spp., em função do sexo e da condição nutricional ao 
óbito – CPRJ – 1988-2010 /FZQB 2007-2010 

Estado nutricional  Machos  

N=10 

Fêmeas 

N=8 

Total  

N=18 
Caquétic os  0 3 3 

Magros  8 5 13 

Bem nutridos  2 0 2 

Total  10 8 18 
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Órgão/tecido 
afetado/sítio anatômio 

 

Neonato 
N=2 

Jovem 
N=2 

Adulto 
N=13 

Idoso 
N=1 

Total 
N=18 

Pulmão 1 2 
13 

 
 

1 17 

Coração  0 1 7 1 9 
Pleura  1 0 0 0 1 
Olho  0 0 0 0 0 

Seio nasal  0 0 0 0 0 
Boca  0 0 1 0 1 
Dente 0 0 0 0 0 

Estômago  0 0 3 0 3 
Intestino delgado  2 2 12 1 17 
Intestino grosso  2 2 8 1 13 

Fígado  1 2 13 1 17 
Vesícula biliar  0 0 1 0 1 

Pâncreas  1 1 1 1 4 
Baço  0 1 12 1 14 

Linfonodos mesentéricos  0 0 3 0 3 
Demais linfonodos  0 1 12 1 14 

Rim 0 2 11 1 14 
Adrenal  0 0 0 0 0 

Útero  0 0 1 0 1 
Ovário  0 0 1 0 1 

Testículo  0 0 3 0 3 
Próstata  0 0 3 0 3 
Peritônio  0 1 4 1 5 
Cérebro  0 0 0 0 0 

Músculo esquelético  0 0 1 0 1 
Osso  0 0 1 0 1 

Articulação  0 0 1 0 1 
Tendão  0 0 0 0 0 

Pele 0 0 3 0 3 
Subcutâneo  0 0 1 0 1 

Bexiga  0 0 2 0 2 
Esôfago  0 2 4 0 6 
Vasos  1 1 2 1 5 

Medula óssea  0 1 1 0 2 
Laringe  0 1 0 0 1 

Glândula salivar  0 0 1 0 1 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Rio de Janeiro. CPRJ, 1988-2010. Sorocaba. FZQB,  2010 

Tabela 14 - Distribuição dos órgãos e tecidos de Brachyteles spp. alterados à necropsia, em 
função da faixa etária. CPRJ (1988-2010) e FZQB (2007-2010) 



185 
 

 

 

 

Órgão/tecido afetado  Machos  Fêmeas Total  
Pulmão  10 7 17 
Coração  5 4 9 
Pleura  0 1 1 
Olho  0 0 0 

Seio nasal  0 0 0 
Boca  0 1 1 
Dente 0 0 0 

Estômago  2 1 3 
Intestino delgado  9 8 17 
Intestino grosso  6 7 13 

Fígado  9 8 17 
Vesícula biliar  0 1 1 

Pâncreas  2 2 4 
Baço  7 7 14 

Linfonodos mesentéricos  1 2 3 
Demais linfonodos  6 8 14 

Rim 7 7 14 
Adrenal  0 0 0 
Útero  0 1 1 

Ovário  0 1 1 
Testículo  3 0 3 
Próstata  3 0 3 
Peritônio  3 3 6 
Cérebro  0 1 1 

Músculo esquelético  1 0 1 
Osso  1 0 1 

Articulação  0 1 1 
Tendão  0 0 0 

Pele 1 2 3 
Subcutâneo  0 1 1 

Bexiga  1 1 2 
Esôfago  3 3 6 
Vasos  3 2 5 

Medula óssea  1 1 2 
Laringe  1 0 1 

Glândula salivar  1 0 1 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Rio de Janeiro. CPRJ, 1988-2010. Sorocaba FZQB (2007-2010). 

Tabela 15 - Distribuição dos órgãos e tecidos de Brachyteles spp. alterados à necropsia, em 
função do sexo. CPRJ (1988-2010) e FZQB (2007-2010)  
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Animal  Achados histopatológicos  

RPC0707 
Macho 
Adulto 

 

Peritônio: peritonite moderada mista. 
Pulmão: pneumonia intersticial polimorfonuclear moderada com edema pulmonar discreto. 
Rim: glomeruloesclerose multifocal, nefrite intersticial mononuclear e glomerulonefrite membranosa discreta. 
Fígado: hepatite necrótica mista moderada, microtrombose, degeneração microgoticular. Coagulação intravascular disseminada (CID). 
Presença de colônias (Gram negativas)  
Coração: Miocardite subaguda difusa, colônias bacterianas (Gram negativas) entremeando o infiltrado e cardiomiólise discreta. 
Baço: esplenite difusa mista moderada. 
Linfonodos: hipoplasia de polpa branca com linfocitólise. Tecido linfóide intestinal: hipoplasia de polpa branca, sem linfocitólise e com 
centro germinativo.  
Testículo: azospermia.  
Intestino delgado e grosso: Enterite e tiflite crônica, moderada, com macrófagos espumosos e necrose discreta multifocal 

 
Mel 

Fêmea 
Adulta 

 

Fígado: hepatite mononuclear predominante com presença de poucos neutrófilos, periportal moderada; colestase discreta; 
destrabeculação moderada; hiperplasia de células de Kupffer; hemossiderose grave; presença de colônias bacterianas (Gram 
negativas); coagulação intravascular disseminada sinusoidal. 
Rim: glomerulonefrite intersticial mista discreta; degeneração tubular moderada; acúmulo de matriz proteinácea moderada; discreta 
congestão. 
Pulmão e brônquio: pneumonia intersticial difusa discreta associada a CID e colônias bacterianas; peribronquite mononuclear discreta. 
Medula óssea: hiperplasias mielóide e eritrocitária. 
Grandes vasos: trombose associada a CID. 
Jejuno: enterite ulcerativa necrótica hemorrágica severa parasitária; presença de nematóides embebidos em mucosa (Triconstrongylus 
colubriformis); trombose moderada associada a linfangiectasia moderada;  
Ceco: tiflite mista diftérica membranosa grave extensiva comprometendo 30% da mucosa do colón com bordos enegrecidos e ao corte 
grande quantidade de bactérias associadas com exsudato misto com extensa área de destruição de lâmina própria; Hiperplasia de 
serosa com fusão de vilosidades, formando nodulações sem atipia celular associada a debris eosinofílicos e histiocitose. Esôfago: 
esofagite mononuclear discreta com bactérias aderidas ao epitélio. 
Baço: esplenite necrótica mononuclear fibrosante multifocal; hemossiderose moderada; hipoplasia linfóide com linfocitólise, associada 
com acúmulo de imunoglobulinas e infiltrados de moderada quantidade de plasmócitos. 
Linfonodo: linfadenite fibrinosa mista severa associada a linfocitólise e CID. (Gram negativo e Wharthin-Starry postivo). 
Linfonodo mesentérico: hipoplasia de polpa branca, sem folículo primário, necrose multifocal moderada  e CID 
Pancreas: pacreatite mista discreta e congestão moderada. 
Traquéia: traqueíte mista ulcerative focal discreta. 
Estômago: gastrite mononuclear difusa e congestão moderada. 
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1689 
Macho 

Neonato 
 

Material parcialmente autolisado. 
Fígado: destrabeculação, pigmentação formólica; congestão sinusoidal, amiloidose  e hemossiderose moderada. 
Rim; necrose tubular, desarranjo tubular associado a imaturidade tubular. 
Baço hipoplasia neonatal de polpa branca. 
Pâncreas: desarranjo glandular sem produção de grânulos de zimogênico; degeneração gordurosa. 
Pulmão: Atelectasia fetal. 
Intestino grosso: arrasamento de criptas com atrofia de tecido linfóide. 
 

1091 
Macho 
Idoso 

Pulmão: pneumonia sincicial difusa moderada a grave com inúmeras e difusas células gigantes, além de trombose e congestão 
pulmonar moderada. Pneumonia intersticial mononuclear moderada (Ziehl Nilseen negativo; Gram: negativo). 
Coração: Microtrombos característicos de CID e necrose de coagulação difusa moderada; fibrose (Tricrômico de Massom positvo). 
Baço: Linfocitólise de centro folicular e degeneração folicular com calcificação . 
Rim: infarto extenso com área de  necrose de coagulação moderada; glomerulonefrite membranosa intersticial; espessamento de 
cápsula de Bowman (PAS positivo); cilindrúriaia moderada e difusa associada a  nefrite intersticial granulocítica. 
Intestino delgado: duodenite mista moderada com linfangiectasia marcante; Peritôneo: peritonite crônica com células gigantes e 
microtrombos. 
Linfonodo: depleção linfóide com proliferação de histiócitos. Necrose vascular fibrinóide multifocal (Vermelho congo negativo) 
Fígado: hepatite necrótica multifocal e hemossiderose moderada (Perls e Reticulina positivo). 

 
1528 

Fêmea 
Adulta 

Sistema respiratório inferior: pleuropneumonia fibrinopurulenta grave; broncopneumonia lobar severa , com presença de colônias 
bacterianas (Gram negativo) e  bronquiectasia.  
Fígado: Degeneração macrogoticular portal moderada, degeneração gordurosa associada a necrose multifocal e hemossiderose 
moderada,. (Perls e Reticulina postivo). 
Rim: glomerulonefrite membranosa proliferativa; (PAS positivo).  
Coração: cardiomiólise multifocal acompanhada de discreta área de fibrose.  
Ovário: Cisto ovariano. 
Linfonodo: linfoadenite severa com acúmulo de linfa, colônia bacteriana e fibrina moderada perifolicular; hiperplasia linfóide e linfocitólise 
folicular associada a embolia bacteriana. 
Tecido gorduroso: esteatonecrose. 
Peritônio: peritonite moderada mista. 
Intestino delgado: infiltrado linfocítico difuso, linfangiectasia  e colônia bacterianas (cocos). 
Tireóide: folículos tireoideanos ativos e inativos.  
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1475 
Macho 
Adulto 

Fígado: hepatite necrótica mista periportal discreta com hemossiderose moderada, hiperplasia ductal, degeneração microgoticular,  
moderada congestão (Perls e Reticulina positivos). 
Pulmão: pneumonia intersticial mista multifocal moderada, congestão, hemossiderose discreta. 
Rins: nefrite polimorfonuclear moderada, discreta congestão e hemorragia, além de necrose tubular aguda moderada (PAS positivo). 
Intestinos delgado e grosso: enterite severa difusa linfoplasmocitária, l e colônias dispersas em mucosa (Gram positivo). 
Estômago: gastrite mononuclear multifocal moderada (Wharthin-Starry positivo). 
Esôfago: esofagite moderada micótica (PAS positivo). 
Linfonodo: hiperplasia folicular com predomínio de centro germinativo, linfocitólise severa de centros germinativos associada a infiltrado 
de granulócitos; hemossiderose linfóide moderada e  linfangiectasia. 

1012 
Macho 
Adulto 

Baço: esplenite mista fibrinonecrótica moderada a grave. 
Fígado: hepatite mista  necrótica periportal moderada a grave, além de esteatose e hemossiderose severa (Perls e Reticulina positivo). 
Pulmão: pneumonia intersticial necrótica moderada. Presença de bradizoitos e taquizoitos livres ou intracelulares, compatíveis 
Toxoplasma gondii, em pequenos infiltrados aglomerados ou isolados, ocupando também citoplasma de macrófagos em parênquima 
pulmonar, esplênico e hepático. 
Rim; Nefrite mononuclear moderada difusa. 
Intestino delgado: enterite mista necrótica difusa moderada. 

1245 
Macho 

Neonato 

Pulmão: Broncopneumonia moderada a grave fibrinopurulenta extensiva; congestão e áreas hemorrágicas; bronquite mista moderada; 
edema interalveolar com hemossiderose moderada; presença de bastonetes dispersos; atelectasia moderada com raros alvéolos 
distendidos e debris proteináceos densos, parede alveolar espessada por polimorfonucleares e hemácias, além de abundante material 
eosinofílicos fibrilar sugestivo de pneumonia aspirativa.  
Pâncreas sem evidência da porção exócrina e endócrina, presença de gordura fetal peripancreática (absorção).  
Intestinos delgado e grosso: parcialmente autolisados, enterite com infiltrado polimorfonuclear moderado em submucosa; presença de 
conteúdo fibrilar eosinofílico e células de descamação epitelial; tecido linfóide associado ao intestino com ausência de centro 
germinativo. 
Fígado:  eritopoese ativa, perda do arrano trabecular, degeneração microgoticular discreta e hemossiderose severa; hepatite periportal 
mista com predomínio de plasmócitos (Perls e reticulina positivos). 
Rim: parcialmente autolisado. 
 

1335 
Fêmea 
Adulta 

Rim: glomerulonefrite mista membranosa moderada difusa. 
Pulmão: pneumonia intersticial mononuclear difusa moderada sincicial. 
Fígado: hepatite mononuclear associada a infiltrado atípico difuso moderado; degeneração macromolecular moderada com formação de 
células sinciciais e necrose periportal; hemocromatose moderada e embolia neoplásica (Perls e reticulina positivo). 
Coração: necrose de coagulação multifocal moderada. 
Baço: esplenite com infiltrado de células mononucleares associado a infiltrados histiocitários atípicos; depleção linfóide moderada; 
embolização neoplásica disseminada. 
Peritônio: proliferação de fibroblastos típicos e colágenos multidirecionais (fibromatose) com infiltrado de polimorfonucleares abundantes, 
além de células gigantes. 
Intestino delgado e grosso: enterite mononuclear associada a  atipia moderada difusa; hiperplasia de tecido linfóide associado. 
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924 
Fêmea 
Adulta 

Fígado: degeneração goticular, hemossiderose e edema discretos a moderados, hepatite linfoplasmocitária periportal necrótica discreta 
(Perls e reticulina positivo). 
Pulmão: pneumonia intersticial aguda discreta com descamação alveolar,  e presença de marcante infiltrado linfóide peribronquiolar com 
hemossiderose e congestão moderada. 
Bexiga: hiperplasia de epitélio de transição e metaplasia.  
Baço: marcante hemossiderose, presença de folículo secundário com centro germinativo, linfocitólise centro-folicular com amiloidose 
periférica ao centro germinativo (Vermelho Congo positivo). 
LInfonodos:.hiperplasia de polpa branca com necrose centro-folicular e hemossiderose moderada. 
Intestino delgado e grosso: enterite difusa linfoplasmocitária moderada associada à fusão de vilosidades intestinais  e associada a 
hiperplasia discreta. 
Esôfago: esofagite erosiva linfoplasmocitária moderada com pseudo-hifas de Candida spp.(PAS positivo) 
Utero: hemossiderose moderada,  hemorragia multifocal moderada, discreta metrite linfoplasmocitária.. 
Adrenal: degeneração macrogoticular fasciculada. 
Rim: glomerulonefrite membranosa proliferativa moderada. 
Coração: cardiomiólise fibrinosa moderada com seqüestro de hemácias e fibrina;. 
Ovário: Folículos em vários estágios, hemossiderose discreta-moderada. 
Reprodutor urinário: epitélio de transição genito-urinário com microabcessos em mucosa.  
 

2097 
Fêmea 
Adulta 

 

Fígado: hepatite mista necrótica multifocal com hemossiderose moderada (Perls e reticulina positivos). Presença de colônia bacteriana 
e/ou protozoário, vasos sinusoidais repletos de fibrina e polimorfonucleares, CID.(Gram negativo) 
Rim: glomerulonefrite fibrinosa aguda difusa moderada, depósitos eosinofílicos em mesângios, embolização fibrinóide (PAS positivo) 
Pulmão: pneumonia intersticial purulenta aguda moderada com hemorragia e áreas enfisematosas, além de hiperplasia de camada 
média e íntima de vasos pulmonares e peribronquiolares. 
Coração: miocardite mista discreta com degeneração fibrinóide. 
Intestino grosso: arrasamento de criptas intestinais associado à infiltrado linfoplasmocitário focal a segmentar; ulcera com intenso 
infiltrado mononuclear e congestão linfática; presença de estruturas compatíveis com amebas dispersas na mucosa (Giemsa positivo). 

2047 
Fêmea 
Jovem 

Pulmão: pneumonia intersticial difusa moderada com focos hemorrágicos, discreto edema e hemosssiderose moderada. 
Coração: miocardite multifocal granulocítica multifocal,  
Baço: hipoplasia de polpa branca, Pâncreas: imaturidade de porção glandular exócrina, com ausência de grânulos de zimogênio, CID. 
Intestino delgado: enterite mista difusa moderada, congestão e linfangiectasia. 
Rim: glomerulonefrite moderada multifocal com espessamento mesangial, necrose tubular moderada multifocal (PAS, Vermelho congo 
positivos). 
Fígado: hemocromatose moderada difusa com hematopoiese periportal multifocal discreta, células sinciciais e binucleadas moderadas 
(Perls e reticulina positivo). 
Linfonodo: hemossiderose moderada, centro germinativo com depósito eosinofílico  característico de amilóide (Vermelho congo positivo).   



 
190 

891 
Fêmea 
Adulta 

Fígado: hepatite linfoplasmocitária necrótica periportal discreta, com hiperplasia periportal e hialinização vascular (Perls e reticulina 
positivo).  
Linfonodo: depleção linfóide com linfocitólise centro folicular. 
Baço: histiocitose severea e difusa, com marcante depleção linfóide associada com necrose de centro germinativo e presença de 
colônias bacterianas (Gram negativo).  
Vesícula biliar: colecistite linfoplasmocitária aguda moderada. 
Pulmão: pneumonia intersticial moderada mononuclear com congestão, antracose e colônias cocobacilares (Gram negativo). 
Peritônio: vasos peritoneais repletos de granulócitos e colônias (Gram negativo).  
Utero: endometrite necrótica multifocal, hemorragia, hemossiderose moderada e amiloidose associada (Vemelho Congo positivo). 
Lábio: queilite mista com presença de colônias bacterianas. 
Esôfago: esofagite crônica discreta e mista, presença de pseudo-hifas de Candida sp.( PAS positivo). 

1671 
Macho 
Adulto 

Pulmão: pneumonia intersticial mista moderada, com  macrófagos espumosos descamados e colônias cocobacilares (Gram positivo); 
quadro de pneumonia aspirativa. 
Fígado: hepatite mista necrótica com fibrose periportal importante, necrose trabecular; hemossiderose severa (Perls e reticulina 
positivos).  
Baço: Hipoplasia de polpa branca severa. 
Intestino delgado: Enterite mononuclear difusa necrótica moderada com microabcessos criptais. 
Linfonodo: depleção linfóide severa com linfocitólise centro folicular e hemossiderose moderada. 
Intestino grosso: colite necrótica focal-expansiva moderada. 

2050 
Macho 
Adulto 

Fígado: hemossiderose moderada associada àhepatite mista multifocal discreta (Perls e reticulina positivos).  
Baço: hipoplasia de polpa branca associada à histiocitose e hemossiderose moderadas.  
Pulmão: pneumonia intersticial mista multifocal moderada coalescente, edema alveolar moderado a severo. 
Linfonodo: Hiperplasia linfóide com linfocitólise e linfadenite supurativa moderada a severa com hemossiderose (Perls positivo).  
Esôfago: esofagite discreta difusa granulocítica associada a microabcessos de mucosa.  
Intestino delgado e grosso: Enterite abcedante severa granulocítica com marcante edema. 
Testículo: azospermia 



1488
Macho
Adulto

850
Fêmea
Adulta

Fígado: hepatite mista necrótica periportal moderada com hemossiderose severa, hiperplasia de células de Kupffer, presença de
taquizoitos compatíveis com Toxop/asma gondii parasitando macófagos e hepatócitos, hiperplasia ductal focal moderada associada a

I congestão discreta (Perls e reticulina positivos).
Testículo azospermia evidente.
Linfonodos: hipoplasia linfóide, hemossiderose e linfocitólise graves.
Rim: glomerulonefrites membranosa e intersticial mononuclear moderada, com espessamento capsular e necrose tubular associada.
Baço: Esplenite necrótica mista difusa e severa, associada com rarefação folicular e fibrose discreta.
Traqueia: traqueíte subaguda moderada com perda de epitélio e infiltrado mononuclear predominante.
Intestino delgado: enterite necrótica mista com presença de cistos compatíveis com T. gondii.
Intestino grosso: linfangiectasia e congestão moderada com presença de colônia cocobacilares.
Coração: miocardite difusa discreta, epicardite moderada com taquizoitos.
Pulmão: pneumonia intersticial aguda moderada, congestão, trombose, e hemossiderose moderada, além da presença de macrófagos
com fagócitos.
Linfonodos mesentéricos: linfadenite necrótica aguda.
Esôfago: esofaaite ulcerativa com oresenca de de Candida s
Peritônio: peritonite mista moderada difusa com presença de bactérias Gram positivas.
Intestino delgado: enterite mista discreta difusa com tecido linfóide associado reacional.
Fígado: hepatite mista necrótica discreta com hiperplasia ductal moderada, congestão discreta e hemossiderose severa (Perls e
reticulina positivos).
Intestino delgado: enterite parasitária difusa moderada, granulocítica, associada a presença de helmintos compatíveis com Strongy/us
sp.
Baço: esplenite folicular granulocítica associada a material eosinofílico amorfo, e linfocitólise discreta.
Coração: cardiomiólise com miocardite supurativa difusa moderada.
Tecido adiposo: esteatonecrose difusa moderada.
Linfonodo: linfadenite mista necrótica.
Pulmão: pneumonia interstlclal lintoolasmocitária severa com oresenca de colônias bacterianas (Grarn positivo ..

Quadro 20 - Distribuição das alterações histopatológicas observadas em Brachyteles spp., em função do caso, sexo e faixa etária. CPRJ (1988-1998),
FZQB (2007-2010)

....•.
CD....•.
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A partir dos resultados histopatológicos expostos no quadro 7, constatou-se-

se que o maior número de processos inflamatórios ocorreu em pulmão, fígado, rim, 

intestinos e tecido linfóide. 

• Os 18 animais desenvolveram quadros pneumônicos, sendo que dois deles 

apresentaram, concomitantemente, dois tipos distintos de pneumonia. Três 

destes primatas vieram a óbito em consequência da gravidade do quadro 

respiratório, sendo que a maioria dos 18 animais desenvolveu processo 

septicêmico.  

• Foi possível identificar o agente envolvido em três casos, sendo um caso viral: 

RSV, vírus sincicial respiratório (1091); dois casos (1012, 1488) por  protozoários, 

identificados como T. gondii.  

• Alguns casos tiveram o seguinte direcionamento etiológico: traumático (1245) 

com ruptura vascular pulmonar iatrogênica levando à pneumonia aspirativa em 

consequência a amamentação artifical. O caso 1671 também manifestou 

pneumonia aspirativa (Gram positiva) pós alimentação forçada. No entanto, já se 

encontrava em septicemia após análise dos sinais e exames complementares. 

A tabela 16 detalha os tipos pneumônicos observados. 
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TIPO DE PNEUMONIA 
CÉLULA 

INFLAMATÓRIA GRAU DA RESPOSTA 

  D  M  S Total 

        
 Polimorfonuclear 0  1  0 1 

Pneumonia intersticial 
Mononuclear 1  4  0 5 

 Mista 1  4  1 6 

        
 Polimorfonuclear 0  0  0 0 

Broncopneumonia  Mononuclear 1  0  0 1 

 Mista 0  1  1 2 

        

Pneumonia sincicial 
Multinucleadas 0  0  1 1 

        
Pleuropneumonia 

 
 
 

Polimorfonuclear 0  0  1 1 
 

        
 

Pneumonia aspirativa 
Mista 0  0  3 2 

Total 
 3  10  7 20* 

 
 NOTA: D = discreto; M = moderado; severo; S = severo. * Dois animais apresentaram tipos 

associados de pneumonia.  
 

A tabela 17 apresenta as demais alterações observadas nos pulmões, 

associadas ou não a respostas inflamatórias.  

  

Tabela 16 - Distribuição de pneumonias observadas em Brachyteles spp. em função do tipo de 
processo, célula inflamatória envolvida e do grau de intensidade da injúria – CPRJ 
1988-1998; FZQB, 2008-2010 
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Pneumopatias  
Grau de Intensidade 

 
 D  M  S Total 

Congestão 
 

1  4  2 7 

Edema 2  0  1 3 

Hemorragia 1  3  1 5 

Trombose 
 

0  5  0 5 

Embolia 
 

0  2  0 2 

Enfisema 0  1  0 1 

Atelectasia  0  0  1 1 

Exsudação fi brinosa  0  0  2 2 

Hemossiderose  1  3  0 4 

Bronquiectasia  0  1  0 1 

Antracose 0  1  0 1 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo.  

• Treze animais apresentavam quadros de hepatite. Sete destes tiveram a 

natureza dos agentes etiológicos identificados, quatro casos parasitários (dois de 

T. gondii, um de Entamoeba spp. e  um caso de larvas de pentastomídeos), três 

casos virais (dois casos de Retrovírus spp (924, eutanasiado e 1335, leucemia 

mielóide aguda)  e um Herpes simplex 1. Em sete casos as hepatites poderiam 

estar associadas com as cecoculturas e hemoculturas no momento do óbito (um 

Klebsiella spp., um Pseudomonas spp., quatro Streptococcus spp., dois 

Staphylococcus spp., três Escherichia coli, um Proteus spp.,  e um Alcalique 

fecalis. Porém, não foi possível confirmar a correlação entre os resultados 

microbiológicos e as hepatites.   

 

  

Tabela 17 - Distribuição das alterações histopatológicas pulmonares observadas em 
Brachyteles spp em função do grau de intensidade da  injúria – CPRJ (1988-2010) e 
FZQB (2007-2010) 
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Hepatites Grau da resposta 

 D  M  S Total 

Polimorfonuclear 0  0  0 0 

Mononuclear 0  5  0 5 

Mista  2  4  2 8 

Total 
2  9  2 13 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo.   

 

A tabela 19 apresenta as demais alterações hepáticas reportadas nos animais 

investigados.  

Hepatopatias Grau da resposta 
 

 D  M  S Total 

Esteatose microgoticular 2  2  0 4 

Esteatose macrogoticular 1  2  1 4 

Fibrose periportal 0  0  1 1 

Hiperplasia ductal 0  4  0 4 

Hiperplasia de células de Kupffer 0  0  4 4 

Hemossiderose  1  9  6 16 

Congestão  0  3  0 3 

Edema celular  0  1  0 1 

Desarranjo trabecular  0  3  1 4 

Hematopoiese extra -medular  0  1  0 1 

Amiloidose  0  1  0 1 

Trombose 0  2  2 4 

Colestase 1  0  0 1 

  NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo.   

•  Dezesseis animais apresentaram enterite em pelo menos um dos segmentos 

intestinais analisados. A tabela 20 subdivide as enterites em quatro grupos, em 

função dos segmentos acometidos: duodeno, jejuno/íleo, cólon e ceco. As enterites 

Tabela 18 - Distribuição das hepatites observadas em Brachyteles spp. em função da célula 
inflamatória envolvida e do grau de intensidade da injúria – CPRJ (198-2010)/ FZQB 
(2007-2010) 

Tabela 19 - Distribuição das alterações histopatológicas hepáticas observadas em Brachyteles 
spp. em função do grau de intensidade da injúria – CPRJ (1988-2010) e FZQB (2007-
2010) 
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em jejuno e íleo foram consideradas como um grupo único, pois em vários casos, 

em virtude do estado de conservação, não foi possível diferenciar com segurança o 

segmento analisado. 

•  Cinco casos de enterite parasitária foram diagnosticados 

histopatologicamente. Um deles foi provocado por protozoários amebóides 

compatíveis com Entoameba histolítica. Outro caso exibiu peritonite e ruptura 

intestinal causado por Strongyloides spp. Um terceiro  caso apresentou enterite 

hemorrágica causada por Tricostrongylus colubriformis. Finalmente, dois casos 

ocorreram devido a Toxoplasma gondi.  

• Uma animal apresentou enterite parasitária mista por acantocéfalos do gênero 

Prosthenorchis e  Ancylostoma spp.    

• Lesões compatíveis com enterites bacterianas foram isoladas em dez 

animais, sendo que as seguintes bactérias foram de conteúdo intestinal à necrópsia: 

Streptococcus spp.(04), Escherichia coli (03), Staphylococcus spp. (02), Klebsiella 

spp. (01), Pseudomonas spp. (01), Proteus spp.(01),  e  Alcalique fecalis (01). 

 

 

 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo 

 

A Tabela 21 apresenta as demais alterações duodenais reportadas nos 

animais investigados. 

  

Duodenites  Grau da resposta  

 D  M  S Total 

Polimorfonuclear 
0  2  1 3 

Mononuclear 0  5  1 6 

Mista 0  3  2 5 

Total 
0  10  4 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 20 -      Distribuição das duodenites observadas em Brachyteles spp., em função do  
          exsudato celular e do grau de intensidade da injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007- 
          2010) 
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Duodenopatias Grau de resposta 
 

 D M S Total 

Deformidade das vilosidades 
 
 

0 2 0 2 

Abscessos 0 1 0 1 

Úlcera 0 0 1 1 

Trombo 0 3 0 3 

Hiperplasia de agregados linfóides 0 2 0 2 

Necrose 0 3 2 5 

Hemorragia 0 1 0 1 

Congestão 0 2 0 2 

Hemossiderose 0 2 0 2 

Parasita 0 5 0 5 

Hipoplasia linfóide 
 

0 1 0 1 

Exsudato Fibrinoso 1 1 0 2 

Embolia 0 0 1 1 

Linfangiectasia 0 3 0 3 

 

A tabela 22 apresenta  as colites reportadas nos animais investigados. 

 

Colites Grau da resposta 

 D  M  S Total 

Polimorfonuclear 
0  0  0 0 

Mononuclear 0  3  1 4 

Mista 0  1  1 2 

Total 0  4  2 6 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo. 

 

Tabela 21 - Distribuição das alterações histopatológicas duodenais observadas em 
Brachyteles spp. em função do grau de resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB 
(2007-2010) 

Tabela 22 - Distribuição das colites observadas em  Brachyteles spp. em função da célula 
inflamatória envolvida e do grau de resposta à injúria – CPRJ – 1978-1998 
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A tabela 23 apresenta  as demais colopatias reportadas nos animais 

investigados. 

  

Colopatias Grau de resposta 

 D M S Total 

Hipoplasia linfóides 0 1 0 1 

Deformidade das criptas 
0 2 0 2 

Abcesso 
0 1 0 1 

Úlcera 
0 1 1 2 

Trombose 0 2 1 3 

Hiperplasia linfóides 
0 1 1 2 

 
Congestão 

 
0 

 
2 

 
0 

2 

Necrose 
0 5 0 5 

Edema 0 1 0 1 

Fibrina 0 0 1 1 

Linfangiectasia 0 2 0 2 

Embolia 0 0 1 1 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo. 

 

• As nefrites acometeram 16 dos 18 animais estudados, alguns com mais de um 

processo. Três quadros de nefrites foram classificadas como severas e 

contribuíram para a morte dos animais acometidos. Não foram observados 

agentes infecciosos nos rins. 

 

 A tabela 24 apresenta  as glomerulonefrites reportadas nos animais 

investigados. 

 

  

Tabela 23 -  Distribuição  das alterações histopatológicas observadas em cólon de Brachyteles 
spp. em função do grau de resposta à injúria – CPRJ – 1978-1998 
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Glomerulonefrites  Grau da resposta  

 D  M  S Total  

Membranosa 1  4  0 5 

Proliferativa 0  0  0 0 

Membrano-proliferativa 1  2  1 4 

Fibrinosa 0  1  0 1 

Total 2  7  1 10 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo. 

• A Tabela 25 apresenta as demais alterações renais relatadas nos Brachyteles  

estudados. 

 

Nefropatias  Intensidade da Injúria  

 D  M  S Total 

Cilindros hialinos 0  4  0 4 

Congestão 3  2  0 5 

Tubulectasia/ imaturidade 
glomerular 

0  0  1 1 

Infarto  0  0  1 1 

Hemorragia 1  0  0 1 

Esclerose Glomerular  0  1  0 1 

Degeneração tubular 0  1  0 1 

Necrose tubular 0  4  1 5 

Metástase neoplásica 0  0  0 1 

Embolização fibrinóide 0  1  0 1 

  NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo. 

Tabela 24 - Distribuição das glomerulonefrites observadas em  Brachyteles spp. em função do 
grau de resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007-2010) 

Nefrites  Grau da resposta  

 D  M  S Total 

Nefrite intersticial 
mononuclear 

1  3  0 4 

Nefrite intersticial mista 1  1  0 2 

Pielonefrite polimorfonuclear 0  2  0 2 

Total 2  6  0 8 

Tabela 25 - Distribuição das alterações renais observadas em  Brachyteles spp. em função do 
grau de resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007-2010) 
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• Oito Brachyteles spp. apresentavam ao menos uma alteração esplênica             

(Tabela 26). Destes, sete apresentavam esplenite. Agentes infecciosos foram 

observados em dois casos de toxoplasmose e um de Helicobacter pylori . 

Esplenite  Intensidade da injúria  

 D  M  S Total 

Polimorfonuclear 
0  1  0 1 

Mononuclear 0  3  0 3 
 Mista 0  1  2 3 

Total 
0  5  2 7 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo 

• A tabela 27 exibe as demais alterações esplênicas observadas nos Brachyteles 

spp. estudados. 

Esplenopatias  Grau da resposta  

 D  M  S Total 

Hemossiderose 0  1  1 2 

Depleção linfóide  0  5  3 8 

Histiocitose 0  2  1 3 

Linfocitólise centro-
germinativa 
 

0  4  0 4 

Linfocitólise centro-
germinativa com calcificação 
 

0  1  0 1 

Fibrose 0  2  1 3 

Material eosinofílico não 
amilóide 

0  2  0 2 

Amiloidose 0  1  0 1 

Proliferação neoplásica 0  0  0 1 

Necrose 0  3  1 4 

Hiperplasia linfóide 0  2  0 2 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo. 

Tabela 26 - Distribuição das esplenites observadas em Brachyteles spp. em função do grau de 
resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007-2010). 

Tabela 27 - Distribuição das alterações esplênicas observadas em Brachyteles spp. em função                
do grau de resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007-2010) 
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• Onze Brachyteles spp. apresentavam ao menos uma alteração em linfonodo 

(Tabela 28). Destes, quatro apresentavam linfadenite. Agentes infecciosos foram 

observados em dois casos de toxoplasmose e um de Helicobacter pylori .  

•  

Linfadenite  Intensidade da injúria  

 D  M  S Total 

Polimorfonuclear 
0  1  1 2 

Mononuclear 0  1  1 2 

Total 
0  2  2 4 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo. 

 

• A tabela 29 apresenta as alterações em linfonodos observadas nos Brachyteles 

spp. estudados. 

 

  

Tabela 28 - Distribuição das linfadenites observadas em Brachyteles spp. em função do grau       
de resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007-2010) 
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Linfadenopatias  Intensidade da injúria  

 D  M  S Total 

Hemossiderose 0  5  1 6 

Depleção linfóide 

generalizada 

 

0  4  0 4 

Depleção linfóide 

folicular 

0  6  0 6 

Linfocitólise 

 

0  7  1 8 

Fibrose 1  2  0 3 

Material eosinofílico não 

amilóide 

0  1  0 1 

Amiloidose 0  1  0 1 

Proliferação neoplásica 0  0  0 1 

CID 0  1  0 1 

Necrose 0  3  1 4 

Presença de centro 

germinativo 

0  3  0 3 

Linfangiectasia 0  1  0 1 

Hiperplasia folicular 0  2  0 2 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo. 

 

• Sete animais apresentavam quadros de esofagite, aparentemente  associados a 

imunossupressão. Destes, cinco foram causados por Candida spp.  e dois por 

processos bacterianos não identificados. Em três casos houve associação entre 

Candida  e bactérias. 

 

 A tabela 30 apresenta  as esofagites reportadas nos animais investigados. 

 

  

Tabela 29 - Distribuição das alterações em linfonodos observadas em Brachyteles spp. em     
função do grau de resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007-2010) 
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Esofagite  Intensidade da injúria  

 D M S Total 

Polimorfonuclear 
1 0 0 1 

Mononuclear 2 2 0 4 

Fúngica 0 2 3 5 

Total 
3 4 3 10* 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo.* Três casos apresentaram esofagite 
bacteriana e fúngica associadas elevando o número de casos para 10. 

 

• Seis Brachyteles spp. apresentaram algum tipo de lesão cardíaca. Destas, cinco 

eram miocardites (tabela 31), sendo que T. gondii foi identificado como agente 

causal em um dos caso.  

 

A tabela 31 apresenta as demais alterações cardíacas relatadas nos 

Brachyteles estudados. 

 

Miocardite  Intensidade da injúria  

 D  M  S Total 

Polimorfonuclear 
0  2  0 2 

Mononuclear 0  0  0 0 

Mista 1  2  0 3 

Total 
1  4  0 5 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo 

 

  

Tabela 30 - Distribuição das esofagites observadas em Brachyteles spp. em função do grau de 
resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007-2010) 

Tabela 31 - Distribuição das miocardites  observadas em  Brachyteles spp. em função do grau    
de resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007-2010) 
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Cardiopatias  Intensidade da injúria  

 D  M  S Total 

Cardiomiólise 1  6  0 7 

Fibrose 0  1  0 1 

Exsudação fibrinosa 0  1  0 1 

Epicardite 0  1  0 1 

Degeneração gordurosa 0  1  0 1 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo 

 

• Sete animais apresentaram peritonite, sendo que em 2 casos os agentes foram 

identificados: Strongylus spp (01) e RSV (01). Peritonite associadas à 

Fibromatose  foi observada em um  animal (Tabela 33). 

 

Peritonite  Intensidade da Injúria  

 D  M  S Total 

Mononuclear 0  2  0 2 

Mista 0  3  2 5 

Total 
0  5  2 7 

NOTA: D = discreto; M = moderado; S = severo 

 

A tabela 34 apresenta os agentes infecciosos observados/suspeitados, em 

função do número de animais acometidos, processos patológicos e/ou órgãos 

relacionados e  forma de identificação do agente. 

 

  

Tabela 32 - Distribuição das alterações cardíacas observadas em Brachyteles spp. em função        
do grau de resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007-2010) 

Tabela 33 - Distribuição das peritonites observadas em  Brachyteles spp. em função do grau       
de resposta à injúria – CPRJ (1988-2010)/ FZQB (2007-2010) 
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Agente  Processo  patológico / 
órgão-tecido 

Forma de 
identificação 

n º de casos  
 
 

HSV-1 Fígado/Baço IHQ 1 (891) 
RSV Pulmão IHQ 1 (1091) 

Família Retroviridae ** Fibromatose associada 
a leucemia mielóide/ 

Pulmão/ Intestino 

HE/ ME/ PCR*** e 
Hibridação 

molecular*** 

3 
(1335,2097,924) 

Candida albicans* Esôfago HE/PAS 5 
Toxoplasma gondii Fígado/Baço/Linfonodos 

Coração/Pulmão 
HE/ IHQ/ ME 2 (1012, 1488) 

Entamoeba spp.* Cólon HE/ PAS/ Giensa/ ME 1 (2097) 
Strongyloides spp. Intestino HE 1 (891) 

Tricostrongylus 
colubriformis 

Intestino HE/Coproscopia 1 (Mel) 

Prothenorchis elegans Junção íleo cecal HE/ Macroscopia 1 (891) 
Pentastomídeos Fígado HE/ Macroscopia 1 (2050) 

Helicobacter pylori * Estômago e cólon Macroscopia/ IHQ 2 (1475 e Mel) 
Outras (Klebsiella spp., 

Pseudomonas spp., 
Streptococcus spp., 

Staphylococcus spp., 
Proteus spp., E.coli, 

Alcalique fecalis) 

Diversos Cultura 7 (2 digestivos, 3 
respiratórios e 2 

digestivos e 
respiratórios 
simultâneos) 

 
* Suspeita; HSV-1: Herpesvirus simplex 1; RSV: Vírus respiratório sincicial; ** Suspeita: Subfamíia 
Oncovirinae {Oncovírus C (STLV, Vírus linfotrópicos de células T ou  SRV/C, Retrovírus símio tipo C) 
e  Oncovírus D  (SRV/D, Retrovirus símio tipo D )}; Subfamília Lentivirinae ( Lentivirus tipo E, ou SIV, 
Vírus da imunodeficência símia); Subfamília Spumavirinae (Spumavírus ou SFV, Vírus espumoso 
símio). *** O diagnóstico molecular foi realizado  em prole atualmente cativa de Brachyteles spp. no 
CPRJ.  
  

Tabela 34 - Distribuição dos agentes infecciosos observados em Brachyteles spp. e os      
métodos de diagnósticos 
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5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS IMUNO-HISTOQUÍMICOS 

A tabela 35 apresenta sumário dos exames imuno-histoquímicos realizados. 

Objetivo do Exame N 

Positivos Total 

Pesquisa de Toxoplasma gondii 2 7 

Avaliação da resposta celular nas hepatites 18 18 

Pesquisa de HSV 1 e 2, EBV e CMV 1 6 

Avaliação da resposta celular nas 
toxoplasmoses 

2 2 

Pesquisa de Helicobacter pylori 2 2 

Pesquisa de leucemia mielóide aguda 1 2 

Pesquisa de arteriopatia obliterante pulmonar 2 2 

 

O quadro 22 detalhou os resultados obtidos nos diversos exames imuno-

histoquímicos.  

O quadro 23 mostrou as imunomarcações para a resposta celular das 

hepatoites causadas por Toxoplasma gondii. 

Tabela 35 - Seleção das finalidades dos exames de imuno-histoquímica para estabelecer a 
etiopatogenia das causas de morte dos Brachyteles spp. 
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Caso Anticorpos e resultados  
 

* Anti  
CD 3 

Anti  
CD20 

Anti  
(MPO) 

Anti  
Vimentina 

Anti  
FVIII 

Anti  
Actina 

muscular 

Anti  
Desmina 

Anti  
CD 
68 

Anti  
CD
4 

Anti  
CD15 

Anti  
HSV1 

Anti  
HSV

2 

Anti  
CMV 

Anti - 
Toxoplasma 

gondii 

Anti  
Helicobacter  

pylori 

Anti  
RSV 

Anti  
EBV 

1012 + +/-        + - - - +++   - 
                  
1488 + +/-        +    +++   - 
1689 - +/-        +/- - - -     
RPP 
0707 

+/- +        +        

Mel + +        +     +   
1671 - -        +       - 
1091 + +      ++ ++ + - - - -  +++ - 
1335 + + +++ +++ ++ + ++   - - - -    - 
1385 - - - - - - - - -       - - - - - -     
1245 + +        +       - 
891 + +        + + -      
850 + -        +        
1475 +/- -        +/-     ++   
1528 + -        +        
2047 + -        -        
2097 + -      ++ ++ +       - 
924 - +/-        +/- - - - -    

2050 - +/-        +/- - - - - -   
         *Anticorpos específicos de histogênese e imunofenotipagem 
         (+) imunomarcação positiva em mais de cinco células 
         (+/-) imunomarcação positiva para menos de cinco células 
         ( - ) ausência de imunomarcação 
         (MPO) mieloperoxidase 

 

Quadro 21 - Resultado de painel imuno-histoquímico nos casos de Brachyteles spp. que vieram à óbito no CPRJ (1988-2010) e FZQB (2007-2010) 
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               ANTICORPOS E RESULTADOS 

CASO  

 anti - CD68 anti-CD4 anti-CD8 anti-CD 20 anti-CD 45 
RO 

anti-CD57 
 

1012 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 
 

1488 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 
 

2097(controle) ( - ) ( - ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) 
 

199  (controle) ( - ) ( - ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) 
 

 

Os resultados imuno-histoquímicos relativos à imunofenotipagem das células 

presentes nas hepatites mostrou que dos 18 animais analisados 11 (61,1%), 2 

(11,1%) e 3 (16,7%) foram positivos, fracamente positivos e negativos para CD3, 

respectivamente. 

Já quanto ao CD20, 6 (33,3%), 4 (22,2) e 7 (38,9%) animais foram positivos, 

fracamente positivos e 7 negativos, respectivamente. 

Por sua vez, a imunomarcação para CD15 mostrou que 11 (61,1), 4(22,2 %) e 

3 (16,7% ) animais foram positivos, fracamente positivos e negativos para este 

fenótipo, respectivamente. 

A análise morfométrica  das imunofenotipagens das hepatites seguida de 

correlação estatística nos casos selecionados com depleção linfóide moderada e 

severa não mostrou diferença significante (P=0.9314, Teste de Mann Whitney). Os 

três casos que apresentaram maiores e menores respostas celulares frente às 

hepatites foram os destacados por verde e vermelho respectivamente na (tabela 36). 

  

Quadro 22 - Painel da imunofenotipagem  da resposta celular para toxoplasmose em dois      
casos de Brachyteles spp. Análises dos resultados das imunofenotipagens das hepatites 
causadas por T. gondii. 
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A tabela 36 detalhou esse resultado. 

Morfometria da imunofenotipagem hepática 
(células/mm²) 

 

Graduação de depleção 
linfóide 

 

 

N=18 

CD15  
 

CD20 CD3 Total Depleção 
linfóide 
folicular 

Depleção 
linfóide 

generalizada 

Animal 

2 0 0 2  severa 924 

2 2 0 4 moderada  1528 
39 40 16 95  severa 891 

32 42 18 92   850 
33 40 10 83   2050 
31 41 19 91  severa 1091 
22 30 18 70   1335 
30 42 10 82   1475 
34 41 16 91  moderada 1671 
0 0 0 0   2047 

32 32 13 77   2097 
31 44 15 90 moderada  0707 
0 0 0 0 moderada  1689 

22 33 12 67 moderada  1488 
25 31 14 70   1012 
37 45 18 100  moderada 1385 

2 1 0 3   1245 
37 48 18 103 moderada  Mel 

5.4 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES SEMI-QUANTITATIVA (MORFOLÓGICA) 

E QUANTITATIVA (MORFOMETRIA) DAS HEMOSSIDEROSES HEPÁTICAS 

Dos 15 animais analisados 60% (9/15) eram da espécie B. arachnoides, 

13.3% (2/15), B. hypoxantus e 26.7% (4/15) híbridos. Sete (46.7%) muriquis eram 

fêmeas e 8 (53.3%) machos, com idade média de 5.7 anos (variação de 1.5 a 15 

anos), peso médio de 6.8 kg (0.5 a 14.0 kg) e tempo médio de cativeiro de 4.7 anos 

(1 dia  a 15 anos).   De acordo com a classificação de faixas etárias dos primatas 

neotropicais proposta por Auricchio (2005) pôde-se inferir que 73.3% (11/15) dos 

animais eram adultos, 13.3% (2/15) jovens, 6.7 (1/15) senis e 6,7% (1/15) neonatos. 

Tanto em Hematoxilina Eosina (HE), como em Azul da Prússia (AP), todos os 

animais analisados apresentaram acúmulos de material granular acastanhado (HE) 

ou azul enegrecido (AP) em hepatócitos e células de Kupffer, predominantemente 

Tabela 36 - Análise morfométrica das hepatites e correlação com os casos de depleção        
linfóide 

p=0.9314, Mann-Whitney 
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disposto na região centro-lobular. Quanto à severidade da hemossiderose, a análise 

qualitativa classificou 6,7% (1/15) dos casos como discreta, 60% (9/15) moderada e 

33.3% (5/15) como severa. 

 A análise histomorfométrica mostrou que a THH variou entre 0.2% e 

41.7%. Não houve diferenças significantes entre as THHs quando comparados os 

sexos (P=0.3969, Mann Whitney Test) e as espécies (P=0.2829, ANOVA/Kruskal-

Wallis). As THHs não apresentaram correlação com os parâmetros idade (P=0.7792, 

Spearman r= -0.07914) e peso (P=0.2890, Spearman r=0.2931). 

 

 

5.4.1  Resultados das avaliações semi-quantitativa (morfológica) e quantitativa 

(morfometria) das necroses hepáticas 

 

 

 Quanto a amostragem analisada utilizou-se a mesma descrita no item 

anterior 5.4. 

Através da análise microscópica em HE foi possível observar que os animais 

apresentaram graus variados de necrose hepática, distribuídas de forma focal ou 

multifocal coalescente. O emprego da técnica da Reticulina permitiu visualizar áreas 

enegrecidas referentes ao colapso da estrutura estromal, em graus variados e sem 

predominância zonal. Quanto à severidade da necrose, a análise qualitativa 

classificou 22,2% (4/15) dos casos como discreta, 44,4% (8/15) moderada e  33,3% 

(6/15) como severa. 

 A análise histomorfométrica mostrou que a TNH variou entre 6% e 

19%. 

A análise estatística revelou correlação entre as áreas de hemossideorse e 

reticulina pelo teste de Sperman com (P=0,0326, r= -0,5048) conforme o gráfico 1. 

No entanto, não observou-se correlação ao avaliar a morfometria da reticulina e  as 

graduações histopatológicas de necrose (P=0,1009, Sperman, r= 0,3991). O mesmo 

padrão foi observado ao avaliar a correlação entre as áreas de reticulina e os casos 

sépticos e não sépticos com (P= 0,6126, Mann-Whitney test). 
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5.5      RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ULTRA-ESTRUTURAL 

 

 

5.5.1   Resultados da avaliação ultra-estrutural 

 

 

Fibromatose: a avaliação ultra-estrutural de fragmento de peritôneo acometido 

do caso 1335 mostrou a presença de partículas virais com nucleocapsideo esférico  

medindo aproximadamente 200 nm, compatíveis com a família Retroviridae 

{Oncornavírus tipo C (STLV)}  dispersas entre fibroblastos e feixes de colágeno 

(Figura 31). 

Gráfico 1 - Avaliação da taxa de correlação entre área de hemossiderose e necrose dos 15 
casos selecionados de Brachyteles spp 
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A avaliação do caso 1091, portador de  pneumonia sincicial severa,  

demonstrou diversas partículas virais esféricas a pleomórficas, com diâmetro 

aproximado de 200 nm e projeções de superfície variando 8-12 nm dispersas no 

interior de macrófagos acompanhado de infiltrado inflamatório circunvizinho (Figuras 

32, 33). Observou-se também a eletromicrografiada célula sincicial (Figura 34)

Figura 31 - Partículas virais compatíveis ao Oncornavírus tipo C, em  graus de maturação 
semelhantes dispersas em feixes de colágeno.Caso 1335. Aumento 60000x 
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Figura 32 - Partículas virais compatíveis 

com o Vírus sincicial respiratório 
(RSV), dispersas no citoplasma de 
um macrófago. Caso 1091. 
Aumento 6000x 

 
Figura 33 - Partículas virais  e suas 

projeções de superfície (setas)  no 
citoplasma de um macrófago 
compatíveis com o  Vírus sincicial 
respiratório (RSV). Caso 1091. 
Aumento 50000x 

 
Figura 34 - Célula sincicial no parênquima pulmonar contendo núcleos. Caso 1091. Aumento 

8000x 
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No caso 924, em fragmento pulmonar com arteriopatia obliterante, observou-

se também diversas partículas virais intracitoplasmáticas dispersamente distribuídas, 

circulares, medindo 200 nm aproximadamente, e  compatíveis com Oncovírus tipo D 

(SRV/D), família Retroviridae (Figura 35). Na figura 36 notou-se agregados com 

vesículas de retículo endoplasmático liso também compatíveis ao SRV/D. 

 

As Figuras 37, 38 e 39 apresentam estruturas semelhantes à partículas virais 

compatíveis com a família Retroviridae, de aproximadamente 200 nm esféricas, 

dispersas entre os feixes de fibroblasto, colágeno e célula endotelial. 

 
Figura 35 - Arteriopatia obliterante e células 

endoteliais contendo em seu 
citoplasma partículas virais (setas) 
compatíveis ao Oncovírus tipo D 
(SRV/D). Caso 924. Aumento 10000x 

 

 
Figura 36 - Nota-se as partículas virais 

(setas vermelhas)  associadas aos 
agregados de retículo 
endoplasmático (setas) compatível 
ao encontrado em infecções por 
SRV/D. Caso 924. Aumento de 
40000x 
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Figura 37 - Fibras de colágeno e partículas virais (setas) e arteriopatia pulmonar.Caso 924. 
Aumento 60000x 
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Figura 38 - Arteriopatia obliterante em 

fragmento pulmonar. Aumento 
30000x 

 

 
Figura 39 - Partículas virais no citoplasma 

das células endoteliais (setas). 
Aumento 60000x 

 

Na fusão de vilosidade intestinais do caso 924 também observou-se 

partículas virais hexagonais  compatíveis a família Retroviridae, subfamília 

Spumavirinae, Spumavirus (SFV) de aproximadamente 100 nm no interior do 

citoplasma de enterócito (Figura 40). 
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Figura 40 - Enterócito e partículas virais 
(seta). Aumento 20000x Figura 41 - Entamoeba spp. aderida a    

mucosa intestinal (seta). Aumento 
30000x 

 
O caso 2097 mostrou estrutura compatível a Entamoeba spp com cerca de 

200 nm (Figura 41) . Já o caso 1488 mostrou protozoário compatível a Toxoplasma 

gondii e o acúmulo de hemossiderina intra-hepática (Figuras 42). 

Aumento 60000x 
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5.6    AVALIAÇÃO DOS HISTÓRICOS CLÍNICOS DOS BRACHYTELES SPP. 

VIVOS MANTIDOS EM CATIVEIRO 

 

 

O apêndice c mostra a resenha, o histórico e estado clínico dos Brachyteles 

spp. mantidos em cativeiro no momento de realização deste trabalho. 

 

 

5.7   ANÁLISES HEMATOLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E SOROLÓGICAS  DOS 

BRACHYTELES SPP  

 

 

Para a determinação de valores de referência destinados aos parâmetros 

hematológicos e bioquímicos, foram excluídos quaisquer animais com sinais clínicos 

de doença que pudessem influenciar estes parâmetros. Além disso, foram 

determinados valores extremos para alguns parâmetros (Quadro 24); colheitas com 

Figura 42 - Entamoeba spp. Caso 2097. 
Aumento 15000x 

 
Figura 43 - Toxoplasma gondii. Caso             

1488. Aumento 20000x 
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valores além destes limites extremos foram excluídas das análises, por considerar-

se indicativo de que estes animais não se encontravam hígidos naquela colheita. 

Valores de referência para análises clínicas nesta espécie não estão disponíveis, no 

entanto, um relato da avaliação hematológica e bioquímica de um exemplar B. 

hypoxantus foi descrito por Vilela et al., (2008) e desse modo estes limites foram 

estabelecidos em função de interpretações consolidadas na literatura clássica de 

patologia clínica (MEYER; COLES; RICH, 2004; WILLARD; TVEDTEN; TURNWALD, 

2004; LOPES; BIONDO; SANTOS, 2007; STOCKHAM; SCOTT, 2011) na 

comparação com os valores hematológicos descritos para outros primatas 

neotropicais (WILLIAMS; CAMPBELL; GLENN, 2006; CUBAS; SIILVA; CATÃO-

DIAS, 2007; FLAIBAN et al., 2008; SMITH et al., 2008; BONFANTI et al., 2009)   

e/ou em valores que ultrapassavam os limites previstos dos 95% dos dados em uma 

distribuição normal (Média ± 1.96 Desvio Padrão). 

 

PARÂMETRO LIMITE 
Hematócrito  Mín = 25% 
Eritrócitos  Mín = 2 x 106 céls/mm3 
Hemoglobin a Mín = 8 g/dL 
Leucócitos totais  Máx = 20000 céls/mm3 
Neutrófilos  Máx = 85% ou 15000 céls/mm3 
Linfócitos  Máx = 85% ou 15000 céls/mm3 
Monócitos  Máx = 3000 céls/mm3 
Eosinófilos  Máx = 2000 céls/mm3 
Basófilos  Máx = 2000 céls/mm3 
Ferro  Máx = 200 µg/dL 
Ferritina  Máx = 10 µg/dL 
Creatinina  Máx = 3 mg/dL 
Proporção Cálcio/Fósforo  Mín = 1:1 

 

A média, o desvio-padrão (DP), o mínimo (Mín), o máximo (Máx), a mediana e 

os primeiros e terceiro quartis (Q1 e Q3) dos parâmetros hematológicos e 

bioquímicos foram calculados para os animais considerados hígidos. O baixo 

número amostral e a amostragem desbalanceada não permitiram comparações 

entre espécies, grupos etários ou sexos. 

Foram obtidos parâmetros hematológicos e bioquímicos para 20 animais, em 

um total de 51 colheitas. Nem todos os parâmetros foram aferidos em todas as 

colheitas, e algumas colheitas foram descartadas das análises devido à presença de 

sinais clínicos de doença ou pela ocorrência de resultados laboratoriais além dos 

Quadro 23 - Limites de exclusão para parâmetros hematológicos e bioquímicos 
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limites extremos pré-estabelecidos (Quadro 25). As Tabelas 37 e 38 resumem os 

resultados hematológicos e bioquímicos encontrados para os animais considerados 

hígidos, e o respectivo número amostral utilizado. Os resultados clínicos individuais 

foram inclusos em detalhes na (seção resultados, item 5.5 e apêndice C). 

 

 

 

 

  

Tabela 37 - Resultados hematológicos para animais considerados hígidos 

Parâmetro Unidade Média DP Q1 Median
a 

Q3 Mín Máx N 
 

Hematócrito % 38,98 5,66 34,75 39 42 29,2 51 2
4 

Hemoglobin
a 

g/dL 12,73 1,85 11,545 12,7 13,65 9,7 17,1 2
9 

Eritrócitos 109céls/mm
3 

5,13 0,90 4,55 5,04 5,48 3,9 8,4 3
1 

VCM fL 76,13 10,39 68,45 78 84,15 52,1 94,87 2
9 

HCM pg 28,77 6,12 23 27,5 34,87 16 38 2
7 

CHCM % 33,43 1,69 32,81 33,2 34 29 39,7 2
9 

Trombócitos céls/mm3 35218
6 

13695
3 

26525
0 

352000 44125
0 

11500
0 

71000
0 

2
8 

Leucócitos 
totais 

céls/mm3 9089 4082 5600 9150 12000 2450 16800 2
7 

Neutrófilos céls/mm3 5826 3143 3037 5505 8719 961 11680 2
6 

 % 60,5 16,4 50,8 64,0 74,5 22 82 2
6 

Linfócitos céls/mm3 2828 1639 1680 2415 3843 725 6270 2
6 

 % 32,7 17,8 17,8 30,5 42,5 11 76 2
6 

Monócitos céls/mm3 453 452 97 327 683 0 1650 2
6 

 % 4,5 3,6 1,0 4,0 6,0 0 14 2
6 

Eosinófilos céls/mm3 161 346 0 0 151 0 1500 2
6 

 % 1,6 2,6 0,0 0,0 2,5 0 10 2
5 

Basófilos céls/mm3 25 59 0 0 0 0 236 2
6 

 % 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0 4 2
5 
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Parâmetro  Unidad e Média DP Q1 Mediana  Q3 Mín Máx N 
 

GOT/AST U/L 71,7 55,9 33 60 86,5 7 204 25 
GPT/ALT U/L 37,7 37,6 17,5 22,5 41 5,6 167 22 
FA U/L 141,0 92,4 60,5 134 232 8,5 262 13 
GGT U/L 23,1 13,0 10,5 21 39 6 42 10 
CPK/CK U/L 177,8 186,5 - 177,8 - 45,9 309,6 2 
Amilase  U/L 672,0 233,3 406 787 852 319 852 6 
Lipase  U/L 13,0 0,0 - 13 - 13 13 2 
Colesterol  mg/dL 156,0 70,9 114 137 161 21 296 27 
Triglicerídeos  mg/dL 85,0 18,7 65,95 90,4 98,5 58 101 4 
Glicose  mg/dL 92,5 19,9 84,43 95 98,5 62 132 10 
Ác. Úrico  mg/dL 2,35 0,49 - 2,35 - 2 2,7 2 
Creatinina  mg/dL 0,60 0,30 0,45 0,53 0,67 0,21 1,9 34 
Uréia  mg/dL 46,59 34,07 26,33 32,4 63,75 12,7 169 32 
Ferro  µg/dL 124,76 38,40 91,45 136 151 68,3 196 13 
Transferrina  µg/dL 92,50 10,04 85 95 100,5 72 103 9 
Ferritina  µg/dL 4,67 1,94 3 5 6 2 8 9 
Bilerrubina 
total 

mg/dL 0,73 0,67 0,25 0,54 0,86 0,24 2,4 10 

Bilerrubina 
direta 

mg/dL 0,41 0,52 0,10 0,23 0,47 0,08 1,8 10 

Bilerrubina 
indireta 

mg/dL 0,33 0,20 0,17 0,29 0,50 0,03 0,67 10 

PPT g/dL 7,10 1,29 6,2 7 8 4,5 9 15 
PST g/dL 6,26 1,45 5,3 5,9 7,2 3,9 9,6 17 
Albumina  g/dL 2,76 0,78 2,1 2,5 3,6 1,4 3,6 13 
Globulina  g/dL 2,48 0,60 2,08 2,35 3,12 1,7 3,6 10 
Cálcio  mg/dL 9,19 1,98 6,7 9,8 11,1 6,7 11,7 7 
Fósforo  mg/dL 3,91 1,72 3,3 3,7 4,1 1,6 7,3 7 
Sódio  mEq/L 135,67 0,58 135 136 136 135 136 3 
Potássio  mEq/L 4,03 1,27 3,3 3,3 5,5 3,3 5,5 3 

 

Ao analisar o eritograma, a morfologia da série vermelha e exames de urina I 

de 5/12 Brachyteles spp. vivos cativos foi possível diagnosticar o tipo de anemia 

desses animais segundo Cintra (2007) onde se considerou as alterações de 

hemoglobinúria e esferocitose para apontar a anemia hemolítica (quadro 26). O 

mesmo quadro mostrou o diagnóstico das “células flores” (figura 52 e 53) em sangue 

periférico, que são os linfócitos multilobulados assemelhados com uma flor, sendo o 

marcador característico e  importante dos pacientes infectados com HTLV-1 e STLV-

1 em fase progressiva de doença (TRAINA-DORGE et al., 2007). 

Tabela 38 - Resultados de bioquímica sérica para animais considerados hígidos 
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Casos Mel I Zidane 2263 2434 Monão Leo
Parâmetro Anemia Anemia Anemia Normocítica. Macrocítica.

Eritograma micrócitica. normocltíca, micrócitica. ! normocrômica. normocrômica
normocrômica normocrômica. normocrômica : pouca pouco

não pouco não
;

regenerativa regenerativa i
reaenerativa reaenerativa reaenerativa , :

Parâmetro O 14 O O O O
Morfologia

(Presença de
esferócitos)
Parâmetro Negativo Negativo Negativo Negativo j Negativo Positivo
Morfologia I i , (FiguraI I

(Presença de 44e
célula flor) 45)

Parâmetro Negativo Positiva Negativo Negativo Negativo Negativo
Urina (+++)

(hemoglobinúria)

Quadro 24 - Análise de esfregaço sanguíneo em Brachyteles spp

Figura 44- Caso Leo."Célula Flor" (seta), Figura 45 - Caso Leo. "Célula Flor",
característica de infecção por HTLV-1 linfócito multilobulado em
e STLV-1 sangue periférico

Os exames químicos ou qualitativos das litíases biliares

encontradas em 3/18 Brachyteles spp. que vieram a óbito no CPRJ e FMZQB

correspondentes aos casos (1091, 2097 e Mel) conforme (quadro 26) apontaram o

seguinte resultado.

Caso Carbonato Oxalato Cálcio Amônio Urato Cistina

1091 - - + + - -
2097 - - + + - -

Quadro 25 - Análise química das litíases biliares em Brach
Mel +

....'T'_' __ __
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Figura 46 - Caso 2263. Notar em esfregaço sanguíneo grânulos característicos de 
hemossiderina em monócitos. Coloração Giensa, 40x. 

 

 

5.7.1  Sorologia 

 

 

Os resultados de sorologia para toxoplasmose e HTLV/HIV foram negativos 

para os 12 Brachyteles spp. vivos cativos. 

Somente as amostras positivas ou na zona cinza seriam testadas pelo 

Western blot (WB). Assim, como nenhuma amostra preencheu esse critério, não 

foram testadas pelo WB. 

 

 

5.8      DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

 
 
As 12 amostras de sangue total dos PNH  tiveram o DNA pró-viral amplificado 

para regiões POL e as amostras 2 e 9 para regiões AV pela técnica de Nested – 

PCR usando-se iniciadores específicos para STLV1 e STLV2 (Figura 47). 

As amostras 1,5,7 e 9 para as regiões STLV-tax pela Nested – PCR usando-

se iniciadores específicos para STLV1 e STLV2 (Figura 47). 

Quanto aos resultados da revelação da hibridizadação onde utilizou-se sonda 

(figura 49) com HTLV-1 e HTLV-2 previamente preparada conforme descrita no item 

(4.8.2.7) todas as amostras mostraram revelação algumas mais intensificadas que 

outras (Figura 48).  
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As mais intensas e compatíveis como o controle HTLV-1 e controle da sonda

foram as seguintes amostras: 3, 6,8,10, 11 e 12. Já as amostras menos intensas

compatíveis com o controle HIV-1 e HTLV-2 foram as amostras: 2,4,5 e 9 sendo a 2

a amostra de menor intensidade.

3 4 5 6

9 10 11 12 385 bp 385 bp CPI do
(1 roundAV) CPI (2 roundAV) CPII(2

roundAV) CPI (stpol2 round) CPII (stpol2
round) CN (2 round AV) CN (stool 2 round)

9 10 11 12 (CP)
STlV-tax (368 pb)

Figura 47 - Amplificação do fragmento
POl e AV do STlV1 e STlV2

Figura 47 - Amplificação fragmento Tax do
STlV-1

...........~_. '. - .: .. , ...; .... " ....,..
. - -- - .
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Figura 48 - Revelação da hibridação  

HTLV-1 e HTLV-2 
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Figura 49 - Membrana e distribuição 
de amostragem para 
hibridação 
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5.9     DETERMINAÇÃO DAS CAUSAS DE MORTE (CM) 

 

 

O gráfico 2 e a tabela 39 apresentam as causas de morte dos Brachyteles 

spp. 

Cinco mortes (27,8%) foram causadas por quadros de sepses, quatro por 

infecção viral (22,2%), três (17%) por pneumonias, dois (11%) por parasitismo. 

Distúrbio metabólico, peritonite e eutanásia decorrente de retrovirose foram 

responsáveis por 1 óbito cada (5,5%). Não foi possível determinar a CM de um 

(5,5%) neonato em avançado estado de putrefação. 

Destes 18 casos de óbito, três (17%) foram decorrentes das conseqüências 

da infecção  porum agente viral da família Retroviridae. 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos Brachyteles spp. em função das causas de morte – CPRJ  (1988-
2010) e FZQB (2007-2010). N = 18 
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Tabela 39 - Distribuição dos Brachyteles spp. em função das causas de morte, segundo MONTALI (1991) CPRJ (1988-2010) e FZQB (2007-2010). N
=18

Número de Casos Espécies ! Gênero Idade do Tempo de Peso ~ Causa de morte
animais óbito cativeiro corporal

(anos) ~ (anos (Kg)
1 924 8.arachnoides F 9 5 4.1 Eutanasia, infeccioso, viral, Retroviridade, suspeita.- C =:J 1-"'-

1 2050 8.arachnoides M 3 2 I 4.0 Infeccioso, sepse, Gram (-)
- ~ -

1 1671 Híbrido M 2 2 2.4 Infeccioso, sepse, Gram (-)

l -
1 891 8.arachnoides F 10 6 • 14.0 Infeccioso, viral, Herpes simplex1

(associado) i Diagnóstico complementar : Bacteriano Gram (-)
Gram (-)

1 Rpc0707 8.arachnoides M 5 4 6 Infeccioso, sepse, Gram (-)
- ,

I J r--"
1 1245 Hibrido M 0,005 0,003 0.5 Respiratório, pneumonia, aspirativa- L. L-.-
1 1091 8.arachnoides M 16 15 10.5 Infeccioso, viral, virus respiratório sincicial (RSV)-- L

~. r.1 1528 B.arachnoides F 10 .-J 9 1.1 Respiratório, pneumonia, bacteriana Gram (-)
-

1 1385 8.hypoxantus M 1 O NC Respiratório, pneumonia histiocitária, indeterminada- C ..J [1 1012 B.arachnoides M 10 7 11.3 Parasitário, Toxoplasma gondii~
1 1488 B.arachnoides M 5 5 11.0 Parasitário, Toxoplasma gondii
1 2097 B.hypoxantus F I" 5 ] 2 I 3.3 Infeccioso, viral, Retroviridae, suspeita.

(associado) Diagnóstico complementar: Entamoeba spp.~,.-:. L ~
1 850 B.arachnoides F 4 3 5.2 Peritonite, Strongyloides spp.

Diagnóstico complementar: Bacteriano Gram (+)
1 1335

I
Híbrido I F 6 I 6 9.1 Infeccioso, viral, Retroviridae, suspeita

(associado) Diagnóstico complementar: Neoplasia, leucemia
mieloide aguda

1 2047 B.hypoxantus F 1,5 0,25 3.8 Metabólico, insuficiência pancreática~ - ]1 1689 B.arachnoides M 0,05 0,05 0.5 Indeterminado, autólise
- -- ,~ -1 Mel 8.arachnoides F 6 4 6.9 Infeccioso, sepse, Helicobacter pylori

I r"- I .- .
1475 Híbrido M I 9 5 I 6.6 Infeccioso, sepse, Helicobacter pylori

I\)
I\)-...,J
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Dentre os 10 machos, 4 mortes (22,3%) decorreram de quadros de 

septicemia, dois (11,1%) de pneumonia, dois (11,1%) parasitismo, um (5,5%) 

indeterminado (ID), devido ao estado de autólise do material e um (5,5%) infeccioso 

viral (Gráfico 3). Dentre a população-estudo os machos que vieram a óbito 

representaram 55,5%. 

 

 

 

Dentre as oito fêmeas, três mortes (17%) de processo viral, uma morte (5,5%) 

decorreu de quadro de sepse, uma (5,5%) de pneumonia, uma (5,5%) de peritonite, 

uma (5,5%) de processo metabólico, uma (5,5%) por eutanásia (Gráfico 4). Dentre a 

população-estudo, as fêmeas que vieram a óbito representaram 44, 5%. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos Brachyteles spp. machos em função das causas de morte – CPRJ 
(1988-2010) e FZQB (2007-2010) 
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Gráfico 4 - Distribuição dos Brachyteles spp. fêmeas em função das causas de morte – CPRJ 
(1988-2010) e FZQB (2007-2010) 
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viral  
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Foto: Alcides Pissinatti, CPRJ, 2004 
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6    DISCUSSÃO 

Devido a extensão dos dados obtidos neste trabalho, na presente discussão 

serão privilegiadas as análises relacionadas aos processos responsáveis pelo óbito 

dos animais, cujos agentes etiológicos puderam ser determinados ou sugeridos, 

além de processos mórbidos secundários selecionados e presentes nos animais 

quando de sua morte. Processos que não tiveram as respectivas etiologias 

caracterizadas de forma definitiva ou sugeridas serão  objeto de breve análise ao 

final deste capítulo. 

Por sua vez, tendo em conta que os achados clínico-laboratoriais verificados 

nos animais vivos mantidos em cativeiro podem apresentar relação com as causas 

de óbitos observadas, tais achados serão discutidos conjuntamente uma vez que a 

maioria dos muriquis são geneticamente relacionados, co-habitam espaços comuns 

e compartilham condições nutricionais, ambientais e sanitárias assemelhadas. 

As causas de morte observadas nos Brachyteles spp. foram estudados de 

acordo com a sistematização proposta por MONTALI (1991), isto é: eutanásia; 

infeccioso, septicemia; respiratório, pneumonia; digestivo, enterite; peritôneo, 

peritonite; neoplasia; metabólico; indeterminado. 

 

 

6.1     INFECCIOSO, SEPTICEMIA 

 

 

• Septicemia, Klebsiella spp. 

Os casos 2097 e 1475| apresentaram isolamento em cultura pura de 

Klebsiella spp. a partir do sangue cardíaco e de conteúdo cecal. possivelmente 

associados ao grau de comprometimento dos animais visto a causa de morte destes 

serem atribuídas por outros agentes já relatados (amebíase e helicobacteriose, 

respectivamente) 

Histologicamente, os pulmões foram os órgãos mais atingidos, exibindo 

pneumonia intersticial mista, ressaltando que o caso 2097 também revelou 

arteriopatia obliterante pulmonar, quadro morfológico sugestivo de  infecção por 
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retrovírus. A participação viral foi ainda evidenciada por meio da análise ultra-

estrutural. 

Os dados obtidos no presente trabalho corroboram aqueles citados na 

literatura uma vez consideradas agentes oportunistas, ressaltando, sobretudo a K. 

pneumoniae para os casos de pneumonia que podem culminar em sepses e com 

alta mortalidade. Os muriquis estudados, em que pese a eventual participação de 

agentes virais ainda em estudo, exibiram alterações anátomo-patológicas 

predominantemente pulmonar, caracterizadas como pneumonia intersticial mista, 

assemelhada às descritas por (SCHWARTZ e GEYER, 1977; LINN et al., 1999; 

GIBSON, 1998; Leite (2002). Tais resultados ratificam o papel etiopatogênico que as 

Klebsiella podem assumir também para os Brachyteles .  

•  Septicemia, Streptococcus spp., sugestivo 

O animal 850 apresentou histopatologicamente cocos Gram + associados à 

peritonite supurativa. Paralelamente, este animal também exibiu pneumonia 

intersticial linfoplasmocitária grave e massiva infecção por Strongylus spp. 

Streptococcus  foi isolado em colônia pura a partir de amostra de conteúdo cecal 

colhida à necropsia  

Estreptococos são cocobactérias Gram positivas. A classificação destes 

organismos de acordo com a sua capacidade de produzir hemólise em Agar sangue 

é antiga e os divide em três grupos distintos: β,  α e ϒ hemolíticos. Os estreptococos 

são usualmente comensais que habitam a pele e os tratos digestivo, respiratório e 

genital (KISSANE, 1997).  

O S. penumoniae  é o agente mais freqüentemente responsabilizado por 

quadros de meningite bacteriana em PNH . Além disto, esta bactéria já foi 

relacionada a pneumonias e septicemias nestes animais (GIBSON, 1998). 

HENDERSON et al (1970); McCLURE (1993) reportam um caso de meningite 

provocado por este agente  afetando dois  L. lagotricha. 

Também são reportados abcessos dentários em S. sciureus de origem 

traumática com posterior infecção bacteriana (OLFERT, 1974; BASCKERVILLIE, 

1984). 

GIBSON (1996) relata quadros de septicemia associados à Streptococcus 

spp. em Aotus spp, enquanto SÁ (1999) os aponta em C. jacchus e C. penicillata. Já 

DINIZ e da-COSTA (1995) correlacionaram quadros pneumônicos em C. jacchus por 

Streptococcus spp. 
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Dois machos adultos de C. geoffroyi vieram a óbito com graves lesões 

pulmonares e moderadas em diversos órgãos em decorrência de septicemia por 

Streptococcus spp. α-hemolítico (LEITE, 2002). 

No presente trabalho, as evidências reportadas sugerem que o animal 850 

veio à óbito em virtude de septicemia causada por coco-bactéria Gram +, haja vista 

a presença da mesma em múltiplos sítios. Infelizmente não foi possível isolar o 

agente dos sítios comprometidos, em especial a peritonite, à necropsia. Porém, o 

isolamento em cultura pura de estreptococo α-hemolítico a partir de material cecal, 

associado aos achados histopatológicos verificados e aos relatos da literatura, nos 

permitem especular sobre a eventual participação deste agente no processo de óbito 

deste animal. Neste sentido, julgamos oportuno acrescentar os estreptococos no rol 

dos patógenos de importância médico-veterinária para os muriquis.  

• Septicemia, Staphylococcus aureus  

Acredita-se que o Staphylococcus spp. estivesse envolvido como agente 

secundário no caso 924, que teve como causa de morte infecção viral com 

subsequente imunossupressão. Os achados macro e microscópicos permitem 

especular sobre a participação desta bactéria  no quadro de microabcessos na 

mucosa genitourinária e glomerulonefrite membranosa proliferativa. 

Cultura dos casos (1012 e 1488) também apresentaram o isolamento deste 

agente, no entanto, como secundários e/ou contaminates. 

Staphylococcus são bactérias Gram positivas presentes no meio ambiente e 

nas microbiotas cutânea e de diversas mucosas de homens e animais. Os S. aureus 

são os agentes patogênicos mais comuns, ao passo que S. epidermidis e S. 

saprophyticus  produzem lesões em condições especiais. O S. aureus está 

relacionado à lesões piogênicas cutâneas  e diversas outras partes do corpo.  

Segundo Leite (2002), uma fêmea adulta de C. geoffroyi exibindo dificuldades 

de locomoção por lesões articulares, além de lesões significativas pulmonares, 

hepáticas e ovarianas, veio a óbito por estes agentes. 

Os estafilococos produzem uma série de toxinas (KISSANE, 1977), sendo 

isolados de abcessos, líquido ascítico, fístulas, descargas oculares, feridas, pulmões 

e coração de PNNH doentes. Pode ocorrer evolução do processo para pneumonia 

ou septicemia, caso não seja tratado ou se encontre em imunossupressão (DINIZ e 

da-COSTA, 1995; KIM & WOLF, 1980; GIBSON, 1996; GIBSON, 1998). Trabalho 
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investigando microbiota de C. apella mostrou que 73,1% dos animais estudados 

exibiam Staphylococcus spp em sua microbiota, sendo que em 15,4% isolou-se S.. 

aureus de suabe da mucosa oral, junto à transição muco-gengival maxilar, o que 

ressalta a mais comum fonte de infecção em PNNH cativos (ASPIS et al., 2003) 

• Septicemia, Helicobacter pylori 

O Helicobacter pylori é a bactéria responsável pela maior parte das úlceras 

gástricas e duodenais observadas em seres humanos e PNH (MARSHALL et al., 

2002; CARVALHO et al., 2008).  São bactérias Gram negativas que assumem 

formas espiraladas em culturas recentes e cocóides em antigas; além disso, 

produzem quantidades abundantes de ureases e são altamente móveis 

(CARVALHO et al., 2008). 

Três casos (1475, RPC0707 e Mel) apresentaram lesões macroscópicas e 

microscópicas significativas em trato gastrointestinal, associadas à presença de 

bactérias espiraladas Gram negativas e Warthin-Starry positivas. Exames imuno-

histoquímicos revelaram-se positivos para H. pylori. 

O caso Mel e 1475 mostraram o mesmo citado acima em linfonodo, o que 

sugere septicemia bacteriana. O caso Mel, entretanto teve a causa de morte 

associada à tiflite diftérica severa e, nestes quadros, outras espécies de 

helicobacterias são destacadas na literatura. Neste sentido,   H. cinaedi, H. 

fennelliae, H. rappini, H. westmeadii, H. canadensis e H. pullorum  foram isoladas de 

pacientes humanos com enterite e proctite, enquanto as 4 espécies acima citadas 

também já foram isolados de pacientes com septicemia (CARVALHO et al., 2008).  

Estudos indicam que H. cinaedi seja transmitido por hamsters e H. rappini já 

foi isolado de ovelhas, cães, e ratos, porém nenhum reservatório animal foi 

encontrado para H. fennelliae.  No entanto, H. cinaedi e H. fennelliae podem causar 

gastenterite e proctocolite com septicemia em homens homossexuais. Além disso, 

H. cinaedi causou celulite recorrente com febre e bacteremia em pacientes 

imunocomprometidos (ANDERSEN, 2001; MURRAY et al., 2006;  CARVALHO et al., 

2008). 

Atualmente já é conhecida a participação de bactérias do gênero Helicobacter 

na patogênese de enfermidades gástricas em humanos e em animais domésticos e 

selvagens, porém tais mecanismos ainda não estão totalmente esclarecidos. A 

transmissão zoonótica do gênero Helicobacter tem sido sugerida devido à presença 



237 
 

 

de microrganismos gástricos com morfologia similar a este no estômago de várias 

espécies animais (ANDERSEN, 2001; CARVALHO et al., 2008). 

Portanto, acredita-se que a transmissão pode ocorrer por diversas fontes de 

infecção entre humanos e animais (oral-oral, fecal-oral, vetores, água e alimentos de 

origem animal). Essas características demonstram a relevância de estudos que 

esclareçam o papel zoonótico de Helicobacter spp., evidenciando assim a sua 

importância para a Saúde Pública  e Animal (BRONSDON, 1991; MACH, 2001). 

• Septicemia, Pseudomonas spp. 

• Pseudomonas spp. foi isolada em colônia pura a partir de sangue cardíaco 

colhido à necropsia do animal 1012. Os achados histopatológicos deste animal 

evidenciaram lesões renais moderadas e linfangiectasia entérica. Pseudomonas 

também foi isolada no animal 1488, que apresentou como causa de morte 

toxoplasmose. 

• O principal representante do gênero Pseudomonas, família Pseudomonadaceae, 

é  a P. aeruginosa, agente  comumente relacionado com quadros infecciosos de 

primatas. Trata-se de  bactéria Gram negativa ubíqua e cosmopolita, presente no 

solo, água, plantas e microbiota dos animais. É considerada um patógeno 

oportunista que pode ser encontrada nas feridas dérmicas e também em diversos 

órgãos e tecidos dos animais acometidos. O tratamento de qualquer destas 

infecções requer o emprego de antibióticoterapia agressiva (LINE et al., 1984; 

GIBSON, 1998). 

• Recentemente, a partir de provas moleculares, uma nova espécie de 

Pseudomonas, P. simiae sp Nov, foi descrita ocasionando glomerulonefrite e 

broncopneumonite urêmica secundária em uma fêmea grávida de C. geoffroyi 

que veio à óbito de forma assintomática (VELA, et al, 2006).  

• Septicemia, Escherichia coli 

• A colibaciolose destaca-se dentre as zoonoses de crescente interesse tanto para 

saúde humana, quanto para a sanidade animal (MARVULHO, 2007). Esta 

enfermidade é causada pela bactéria Escherichia coli, pertencente a Família 

Enterobacteriaceae, anaeróbia facultativa, que é responsável por significativa 

incidência de processos mórbidos em seres humanos e animais domésticos e 

selvagens mantidos em cativo ou em vida livre (ANDREATTI FILHO, 2007; 

CARVALHO, et al. 2007). Recente estudo de infecção hospitalar em hospitais 
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veterinários envolvendo 101 hospitais mostrou que 92% dos isolados 

corresponderam a E. coli, ratificando a importância deste agente zoonótico 

(MURPHY et al., 2010). 

A disseminação desse agente no ambiente pode se dar por vários fatores, 

principalmente relacionados com a contaminação ambiental em cursos de águas  

Esse fato corrobora para que a E. coli se estabeleça com maior facilidade em 

hospedeiros que vivam em proximidade com o homem (ISHILL; 

MEYER;SADOWSKY, 2007). 

 É um dos principais constituintes da microbiota entérica de mamíferos e 

aves. Como comensal as E. coli colonizam o intestino de seu hospedeiro logo após 

o nascimentos e com este convivem de forma vitalícia (GYLES, 1993). 

Apresentam genes de virulência contidos em ilhas de patogenicidade no 

cromossomo bacteriano (PALs- Pathogenicity Islands) ou em material genético 

extra-cromossômico codificando proteínas que possibilitam a colonização, 

penetração e invasão de novos nichos em seus hospedeiros (HACKER et al., 1997).  

• Os seguintes casos tiveram isolamento microbiológico em colônia pura de E. coli  

a partir de sangue periférico colhido à necropsia (2097 e 924) decorrentes 

possivelmente do estado de imunossupressão viral.  

 

 

6.2       PARASITISMO 

 

 

• Toxoplasmose 

A Toxoplasmose é uma protoparasitose causada pelo coccídeo apicomplexo 

Toxoplasma gondii. O T. gondii  possui como hospedeiros definitivos o gato 

doméstico e diversas espécies de felídeos selvagens (CUBAS; SILVA; CATÃO-

DIAS, 2007). Trata-se de uma importante causa de morte para PNM, especialmente 

os calitriquídeos e alguns grupos de cebídeos. Clinicamente, a enfermidade tem 

caráter agudo com mortalidade de até 100%. Morfologicamente, a doença nos PNM 

se caracteriza por lesões necrótico hemorrágicas em diversos órgãos e tecidos 

associadas ao T. gondii  (EPHIFANIO; SINHORINI; CATÃO-DIAS, 2003). A 

transmissão da toxoplasmose pode ocorrer de várias maneiras, seja através da 

ingestão de oocistos eliminados pelos hospedeiros definitivos, seja por meio da 
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ingestão de cistos em hospedeiros intermediários. (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 

2007). No presente trabalho, os muriquis acometidos podem ter entrado em contato 

com o parasito através do manejo alimentar, sendo válido ressaltar que ambos 

animais se deslocaram para outros locais de criação em virtude do tratamento 

intensivo pelo qual passavam. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Valentini et al. (2004) que destacaram ainda, a importância da invasão do viveiro por 

aves e/ou roedores, que podem ser predados pelos macacos, o que parece 

improvável no nosso caso frente à ecologia arborícola e hábitos alimentares 

essencialmente vegetarianos.  Ainda Guimarães e Franken (1970)  relatam a 

ingestão acidental  de ectoparasitas, como carrapatos infectados,  devido hábitos 

comportamentais  dos  PNH. 

No presente trabalho a toxoplasmose foi diagnosticada em dois animais 

machos, casos 1488 e 1012, com cinco e 10 anos respectivamente. Clinicamente, 

ambos os animais apresentaram anorexia, apatia e emagrecimento. À necrópsia, as 

principais alterações verificadas foram pneumonia, hepatite e  linfoadenomegalia.  

Histologicamente observou-se a ocorrência de processos inflamatórios agudos, 

necróticos e com presença de exsudação fibrinosa em múltiplos tecidos e órgãos, 

especialmente pulmão, fígado, linfonodos e baço. Estruturas compatíveis com 

taquizoítos e bradizoítos de T. gondii foram identificados em diversos tecidos 

associados aos processos inflamatórios. Exames imuno-histoquímicos confirmaram 

a natureza do agente. Avaliações imunofenotípicas mostraram a participação de 

linfócitos T (CD3), granulócitos  (CD15) e linfócitos B (CD20).  

Estes casos também foram associados à co-infecções oportunistas após 

exame microbiológico resultante de Pseudomonas spp. em decorrência de uma 

possível debilidade imunológica causada por retrovirose 

Finalmente, ambos animais acometidos por toxoplasmose revelaram elevada 

hemossiderose hepática, com THH de 41,7% para o caso 1488 e 39,8% para 1012, 

associadas a altas índices de necrose hepática (TNH de 8 e 12 %, respectivamente). 

Tais dados estão de acordo com aqueles verificados por Epiphanio, Sinhorini e 

Catão-Dias (2007) em outras espécies de PNM. 

Os achados acima descritos corroboram o conhecimento existente de que 

PNM são especialmente suscetíveis à enfermidade. Ainda, os dados clínicos e 

morfológicos observados neste trabalho mostram que o comportamento da 

toxoplasmose em muriquis é assemelhado àquele reportado para outros platirrinos, 
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qual seja, moléstia de curso clínico agudo e predominantemente fatal, caracterizada 

por resposta inflamatória aguda de carácter necrótico multissistêmica. Por outro 

lado, é importante salientar que apesar das semelhanças, a suspeita  de 

toxoplasmose com base apenas na necroscopia é pouco segura devido as lesões 

necroscópicas serem pleomórficas de acordo com as espécies (Ephifanio, 2003; 

Andrade et al., 2007).  

Ainda, apesar das semelhanças acima listadas, merecem particular destaque 

os resultados alcançados com a imunofenotipagem das células inflamatórias haja 

vista a demonstração da participação expressiva de classes distintas de linfócitos 

associados aos granulócitos. Tais dados são originais e renovam a percepção de 

que trabalhos complementares envolvendo aspectos imunológicos da toxoplasmose 

em PNH são necessários.  

Considerando que os Brachyteles spp. estudados apresentavam-se 

infectados com retrovirose, pode-se considerar que a toxoplasmose como doença 

oportunista de causa de morte representou 11% desta população e comparando 

com os achados em pacientes humanos a toxoplasmose  Apesar destes avanços, a 

toxoplasmose cerebral continua sendo um problema relevante, constituindo a 

terceira doença definidora de Aids em São Paulo, depois da tuberculose e da 

pneumonia por Pneumocistis jirovecii sendo que segundo Vidal et al. (2009) a 

toxoplasmose cerebral foi responsável pelo acometimento em 35% dos casos de 

humanos infectados. 

Os resultados obtidos mostram que os muriquis são marcadamente 

susceptíveis a toxoplasmose, desenvolvendo quadros fatais. Considerando o 

histórico de letalidade desta enfermidade em PNM, e o status de conservação dos 

Brachyteles, é fundamental a adoção de medidas profiláticas estritas para as 

populações em cativeiro. Desta forma, e considerando que a prevenção é a única 

forma eficiente de controle desta enfermidade nestes grupos de primatas, renova-se 

a importância de adoção de medidas preventivas rígidas para o controle desta 

importante zoonose. 

 

• Entamoeba spp. 

Uma fêmea adulta (animal 2097) apresentou episódios intermitentes de 

diarréia severa associada à apatia, anorexia durante seis meses, período no qual foi 

submetida à tratamento de suporte.  À necrópsia os principais achados relatados 
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foram tiflite necrótica severa associada à quadros congestivos e hemorrágicos em 

fígado, baço e pulmões. O exame microscópico revelou a presença de organismos 

unicelulares mononucleares de aproximadamente 10-15 µm de diâmetro 

compatíveis com estruturas amebóides entremeadas ao processo inflamatório cecal.  

Exames ultra-estruturais a partir do material parafinado evidenciaram estruturas 

parasitárias compatíveis com amebas.  Tais achados macro, micro e ultra-estruturais 

são assemelhados aos descritos por Gardiner et al. (1988) para os processos de 

amebioses, causadas predominantemente por Entamoeba histolytica e E. invadens. 

Apesar dos esforços laboratoriais no sentido de obter a caracterização molecular do 

agente, não foi possível amplificar fragmentos genéticos compatíveis com 

Entamoeba  a partir dos blocos de parafina existentes, possivelmente em 

decorrência de características especificas dos protocolos de processamento 

histológico, em especial ao suposto uso de solução de Boiun como fixador, que teria 

favorecido a degradação do DNA. 

No entanto, o emprego de técnicas moleculares a partir de material 

parafinado para o diagnóstico de amebíase já foi descrito na literatura.  Através 

desta técnica, Acanthamoeba foi reportada em paciente positivo para HIV, o qual 

apresentava múltiplas lesões dérmicas, cerebrais, pulmonares, hepáticas e ósseas.  

(LEAN, 2007). 

A amebíase é uma importante enfermidade parasitária que ocorre em 

diversos grupos de vertebrados, incluindo o homem e os PNH.  

Em um estudo retrospectivo realizado por Zaucha (1996) em 57 PVM, 

encontrou-se trofozoitos de E. chattoni invadindo mucosa cecal em 23,8% de M. 

Mulatta e 20% de Cynomolgus. Trabalhos recentes apontaram amebíase enzoótica 

fatal por E. histolytica em PVM (Colobus guereza) levando a um quadro de hepatite 

granulomatosa e gastrite (UBRICH, 2010). 

Em PNH, exames de PCR diagnosticaram a ocorrência de E. histolytica 

(VERWEIJ, 2002). Através de exame coproparasitológico  - métodos de 

sedimentação e flutuação – Entamoeba coli  foi diagnosticado em um grupo de 

Alouatta palliata mexicana em um fragmento de floresta no Mexico (AZKARATE, 

2010). Valendo-se do mesmo método e na mesma espécie de bugios na Costa Rica 

verificou-se que 44% das amostras eram positivas para E. histolytica, E. dispar,  

Entamoeba coli,  E. hartmanni e E.  chattoni (CARMONA, 2005). 
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Recente trabalho pesquisou 268 amostras de fezes de PNM e PVM e, através 

de PCR e teste de imunofluorescêcnia indireta, detectou que na amebíase em PNH 

há predomínio de infecção por E. dispar e não pela E. histolytica (TACHIBANA et al., 

2010).  

E. dispar é relatada por PCR em PNM e PVM  sintomáticos (diarréia com ou 

sem perda de peso) e assintomáticos destacando-se  as seguintes espécies de 

hospedeiros Ateles belzebuth, Colobus guereza e Mandrillus sphinx (VERWEIJ, 

2002). 

Outras espécies de Entamoeba spp. foram descritas na avaliação molecular 

de 520 amostras fecais de PNH, destacando: E. histolytica; E.dispar; E. moshkovskii, 

E. hartmanni, E. coli, e  E. polecki-like (LEVECKE et al, 2010). 

Estes trabalhos mostraram que diversas espécies podem acometer os PNH, 

além de ser um agente com potencial zoonótico importante, podendo ser fatal à 

espécies ameaçadas de extinção como os suscetíveis  Brachyteles spp, 

principalmente se associados a uma imunossupressão viral. 

• Peritonite, Strongyloides spp. 

O animal 850, macho adulto,  apresentou diarreia severa associada à 

abaulamento abdominal seguido de óbito. O exame necroscópico mostrou intenso 

parasitismo do intestino delgado, peritonite e consequente choque endotóxico. O 

exame histopatológico mostrou a existência de inúmeros segmentos de helmintos, 

compatíveis com Strongyloides spp, associados à infiltrado inflamatório 

polimorfonuclear fibrinoso, severa pneumonia interticial com presença de bacterías 

Gram negativas, esplenite e miocardite. Não observou-se, macro ou 

microscopicamente, lesões conclusivas de ruptura intestinal. 

Strongyloides spp já foi identificado a partir de exames coproparasitológicos 

em A. palliata mexicana no México. (AZKARATE, 2010). Pourrut et al. (2011) 

mostraram que 55% dos primatas não humanos domesticados em Camarões 

destinados a alimentação  estavam infectados com S. fulleboni, o que mostra o 

potencial zoonótico deste endoparasita e a fonte de infecção entre animais e 

humanos. 

Trabalho recente mostrou a severidade da associação entre S. stercoralis e 

HTLV-1 em pacientes humanos imuno-comprometidos (EINSIEDE; FERNANDES, 

2008). Desse modo, não é possível descartar a possibilidade de que o caso 850 

também estivesse  infectado com retrovírus e o estado de imunossupressão tenha 
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favorecido o endoparasitismo em questão. Investigações moleculares futuras 

poderão elucidar esta possibilidade. 

 

 

6.3        AGENTES VIRAIS  

 

 

• Análise Molecular viral – Familia Retroviridae 

Os resultados obtidos no presente trabalho, apesar de preliminares, indicam 

de forma consistente  a presença de agentes virais,  família Retroviridae, gênero 

Retrovírus nas amostras biológicas de Brachyteles spp. cativos vivos. Tendo em 

vista de uma lado as características comportamentais dos Brachyteles, 

especialmente a poligamia reprodutiva, que favorece a transmissão viral na colônia, 

e de outro a possibilidade de que a maioria dos animais em cativeiro tenha padrões 

elevados de consanguinidade,  os resultados em tela podem refletir de forma 

importante na interpretação dos sinais clínicos, macroscopia, histopatologia e ultra-

estrutura dos 18 animais do estudo que vieram a óbito, uma vez que coloca em 

perspectiva a possibilidade de que os animais (pelo menos em parte) estivessem  

infectados por um tipo de Retrovírus. 

• Casos virais  

Em 1997 uma fêmea de muriqui mantida no CPRJ (animal 924) foi 

eutanasiada após o diagnóstico de retrovirose. Infelizmente, não foi possível 

indentificar/resgatar quaisquer detalhes sobre os exames realizados e 

correspodentes resultados. 

Ao longo do desenvolvimento do presente trabalho, após o resgate da 

informação acima mencionada, iniciou-se a pesquisa histopatológica  de achados 

que pudessem ser relacionados à infecções retrovirais, particularmente SIV e 

SRV/D. Dentre as alterações pesquisadas incluíram-se aquelas mais comumente 

mencionadas na literatura, tais como: depleção e hiperplasia foliculares;  pneumonia 

associadas à células gigantes; hiperplasia peribronquial linfoide; arteriopatia 

obliterante com hiperplasia e hipertrofia das camadas média e intima, associada ao 

não à trombo oclusivo; fusão de vilosidades intestinais e atrofia de vilos associados 

a graus variados de hiperplasia de criptas (LETVIN, KING, 1990; ALPERS, et al, 

1988; LETVIN, KING, 1991; KHAN et al., 1991). 
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Associada à pesquisa histopatológica, investigou-se também padrões  imuno-

histoquímicos correlacionados a infecção por SIV (CHALIFOUX et al., 1992; TSAI et 

al, 1995). Desta forma, obteve-se imunomarcação positiva para CD68, rara 

imunomarcação para CD2 nas arteriopatias e trombos (casos 924 e 2097); 

vimentina, actina muscular lisa e desmina imunomarcadas em fibromatoses e 

variável positividade para FVIII (caso 1335). 

• No caso específico do animal 924, este foi considerado um animal 

imunossuprimido pela infecção viral, manifestando associadamente 

microabscedação genitourinária com aparente infecção por E.coli.  

Além dos resultados acima listados, merece destaque a retrofibromatose 

verificada no animal 1335, associada a peritonite exsudativa conforme mostra 

(Figura 50, 51 e 52), uma vez que este processo é tido como uma lesão 

patognomônica do SRV em primatas não humanos (Lerche et al. 1986). Desse 

modo, consideramos possível sugerir preliminarmente que o animal 1335 veio a 

óbito por infeção de retrovirus tipo D ou síndrome da imunodeficiência adquirida de 

simios. Tal achado é particularmente relevante tendo em consideração que os 

muriquis são animais poligâmicos e que os espécimes analisados no presente 

trabalho compartilhavam o mesmo recinto. Desta forma é lícito considerar que a 

possibilidade da população remanescente encontrar-se infectada seja alta. As 

retroviroses em símios, semelhantemente ao observado no homem e em outros 

mamíferos, comumente associa-se à doenças oportunistas, tais como candidíase, 

amebíase, toxoplasmose e estrongiloidíases. (DAHER et al., 2010; BASKIN  et al., 

1988; KING et al., 1983). É interessante notar que todos estes processos foram 

reportados  nos animais estudados no presente trabalho, ratificando a possibilidade 

desta população encontrar-se comprometida. Semelhantemente, a maioria dos 

dados hematológicos alcançados com a população remanescente, especialmente 

anemia, neutropenia, linfopenia e trombocitopenia, apesar de inespecíficos, 

coincidem com aqueles descritos nas infecções experimentais por SIV em PVM 

(MecClure et al., 1989). 
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Figura 50 - Paciente 1335 em pré 

cirúrgico de laparotomia 
exploratória 

 
Figura 51 - Exudato drenado durante 

trans-cirúrgico. Caso 1335 
 

 

 

 

Ainda neste contexto, o sinal clínico de diarreia intermitente e prolongada em 

todos os animais estudados coincidem  também com relatos nos casos de infecção 

por SIV. A patogenia da diarreia pode ser explicada pela presença de infiltrado de 

linfócitos na lâmina própria intestinal bem como dependendo do grau da doença o 

tecido linfóide pode se apresentar hiperplásico ou depletado (WYAND et al., 1989). 

O órgão mais afetado em pacientes humanos aidéticos foi  pulmão com 84% 

de acometimento e considerando os Brachyteles spp. infectados por retrovirus a 

Figura 52 - Paciente 1335 durante laparotomia, nota-se tecido proliferativo no peritônio e 
acúmulo de exudato, típico de processos de retrofibromatose 
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pneumonia representou 100% de acometimento (Masliah, et al., 2010). Em outro 

estudo de alterações esplênicas associadas a pacientes humanos HIV positivos as 

seguintes lesões em órgãos linfóides foram citadas: depleção de polpa branca , 

deposição de hemossiderose, proliferação de células fusiformes e hialinização 

perivascular (LESLIE, et al., 2002). Considerando os animais de estudo observou-se 

que 77, 8% destes apresentaram semelhantes lesões em linfonodos e 83,3% em 

baço. 

Recentemente observou-se em um experimento com co-infecção de SIV e 

HTLV-1 em 7 espécimens (6 machos: 1 fêmea) de M. mulatta  que os animais 

vieram a óbito por colite, caquexia, dispneia, hiperplasia linfóide e infecção 

oportunista. Notou-se que na co-infecção simultânea os animais tivereram uma 

sobrevida até os 28 meses enquanto na co-infecção seriada morreram com 13 

meses.. Concluiu-se portanto, que a SIV pode ter o potencial de up-regulação do 

HTLV-1 (TRAINA-DORGE, et al., 2007). 

Baseado no estudo acima não podemos descartar que os Brachyteles spp. do 

presente  trabalho possam ter uma co-infecção, uma vez que apenas estudos mais 

detalhados de diagnóstico molecular e imunopatologia poderão responder tais 

perguntas. 

A fêmea adulta (caso 891) apresentou lesão ulcerativa na mucosa do labio 

inferior, macroscopicamente sugestiva de herpesvirose. Outros achados anátomo-

patológicos incluiram necrose, hemorragia, infiltrados linfoplasmocitários 

multisistêmicos e depleção necrótica centro-folicular linfonodal e esplênica. Estas 

alterações são assemelhadas àquelas descritas por Casagrande (2007) em um surto 

de herpesvirose em calitriquídeos, exceto pela meningoencefalite necrotizante, haja 

vista que não foi possível analisar o Sistema Nervoso Central de qualquer dos 

Brachyteles estudados no presente trabalho, exceto o animal (Mel) que veio a óbito 

em 2010 na FMZQB. Exames histopatológicos não detectaram inclusões nucleares 

tipo Cowdry A, compatíveis com aquelas verificadas em outros relatos de 

herpesviroses em primatas. Por outro lado, ensaios imuno-histoquímicos revelaram-

se positivos para HSV1 em hepatócitos do caso 891, permitindo sugerir a ocorrência 

de herpesvirose. Estudos futuros ultra-estruturais e moleculares poderão confirmar 

este diagnóstico.  

Já no caso 1091, macho e adulto, as lesões pulmonares com presença de 

células sinciciais e comprovação por imuno-histoquímica e microscopia eletrônica de 
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RSV nos levam a confirmar o diagnóstico de pneumonia sincicial por RSV. No 

entanto ressaltamos que nosso diagnóstico ocorreu em um animal adulto e 

supostamente imunodeprimido pela co-infecção por vírus da família Retroviridae. 

A fêmea adulta (1335) com seis anos apresentou apatia, emagrecimento, 

anorexia e abaulamento abdominal durante 25 dias quando exame ultrassonográfico 

associado à laparotomia exploratória detectou massa em cavidade abdominal, com 

óbito do animal após seis dias.. À necroscopia revelou-se coleção purulenta em 

cavidade abdominal, abscesso e fibrose da parede abdominal, envolvendo intestino 

grosso, reto, útero, bexiga e rim, além de hepato e esplenomegalia.  

O estudo histopatológico por sua vez, revelou a presença de múltiplos 

infiltrados neoplásicos compostos por células redondas com pouco citoplasma, 

distribuídos pelos parênquimas hepático, renal, pulmonar, esplênico e intestinal com 

embolização neoplásica importante. Além disso, observou-se fibromatose associada 

a infiltrado de polimorfonucleares e células gigantes. O estudo imuno-histoquímico 

confirmou a suspeita diagnóstica histopatológica de leucemia mielóide aguda. 

A partir do histórico reprodutivo dessa fêmea (1335) observou-se que ela era 

filha do macho (1091, RSV positivo) e mãe 924 (Retrovírus positiva), sendo válido 

ainda ressaltar que esse mesmo macho em cópula com a fêmea (2049, atualmente 

cativa no CPRJ) geraram o macho (2263, atualmente cativo no CPRJ) e que 

análises moleculares dos atuais animais cativos (PCR e hibridação) resultaram em 

amplificação de Retrovírus. Desse modo, há relevantes indícios para suspeitar que 

esse quadro leucêmico foi causado pelo HTLV;  no entanto conclusões só poderão 

ser estabelecidas a partir do seqüenciamento viral. 

O vírus tipo I da leucemia de células T humana (HTLV-1) corresponde ao 

STLV-1 (vírus da leucemia de células T em símios). Em humanos nota-se paresias, 

desordens desmielinizantes e leucemia e linfoma. O STLV-1 é associado com 

desordens linfoproliferativas em espécies de PVM. Histologicamente apresentam 

linfócitos multilobulados neoplásicos circulantes,  e distribuídos em tecidos 

perivasculares, associados ou não à células gigantes, necrose e células 

inflamatórias ( SAKESENA et al., 1994)  

TRAINA-DORGE (1992) relata que animais co-infectados com STLV-1 e SIV 

ou Epstein Barr podem apresentar  transformação neoplásica. Esse dado corrobora 

a possibilidade de que co-infecção pode ter ocorrido no caso 1335 pois o animal 
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além da leucemia (característica do STLV-1) mostrou fibromatose (lesão 

característica do SIV). 

Já STLV-2, embora tenha sido isolado de um PNM (Ateles fusciceps), ainda 

não foi associado a doença em outras espécies de platirrínos. (CHEN et al, 1994). 

Recentemente Seggewiss (2010) relatou que cinco anos após o transplante 

de vetor retroviral em espécimen de M. mulatta ocorreu um tipo de leucemia aguda 

com as células tumorais contendo  inserções clonais do vetor BCL2. Esse relato 

comprova mais uma vez a participação de um retrovírus na manifestação da 

leucemia em primatas não humanos. 

As desordens mieloproliferativas correspondem a um complexo grupo de 

displasias primárias de medula óssea de origem indeterminada, na qual uma ou 

mais linhas de células sanguíneas se amplificam à custa das demais (KIRKWOOD, 

JAMES, 1983). Estes processos parecem ser muito raros entre os primatas não-

humanos (CHALIFOUX, 1993; GARDNER et al., 1998; KHAN et al, 1997; 

KRUGNER-HIGBY et al., 2001; LOWENSTINE, 1986) 

No entanto, as leucemias mielóides já foram reportadas em Pongo borneo 

(DePAOLI et al., 1973); M. mulatta (KRUGNER-HIGBY et al. 2001);  S. oedipus 

oedipus (KIRKWOOD, JAMES, 1983) e em  C. geoffroyi (LEITE, 2002). Portanto 

processos neoplásicos, principalmente aqueles potencialmente relacionados a 

agentes virais, devem ser investigados na rotina clínica destes ameaçados 

atelídeos. 

 

 

6.4     HEMOSSIDEROSE HEPÁTICA 

 

 

Hemossiderose, caracterizado como  o acúmulo de ferro em diversos órgãos, 

principalmente o fígado, relaciona-se com dietas ricas em ferro e nefrites crônicas. 

(EPHIFANIO; SENHORINI; CATÃO-DIA, 2003). A hemocromatose, por sua vez, 

induz a necrose, fibrose e pode predispor às infecções (EPHIFANIO; SENHORINI; 

CATÃO-DIA, 2003; CUBAS, 2008). 

Nossos dados corroboram aqueles observados por Smith e colaboradores 

(2008), que em recente investigação com primatas não humanos não observaram 

correlação entre hemossiderose, idade e sexo dos animais. Por outro lado, Glenn et 
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al. (2006) relataram aumento significativo da hemocromatose hepática porta-

sinusoidal com a idade em diversas espécies de lêmures. Em humanos, relatou-se 

aumento da concentração de receptor de transferrina (sTfR) em soro de homens 

com hiperferritinemia associado diretamente à obesidade (FREIXENET et al., 2009). 

Apesar de não ter sido possível estabelecer índices de obesidade, a THH não 

apresentou correlação com o peso dos animais do presente estudo. 

Apesar do material estudado no presente trabalho possivelmente constituir a 

mais importante fonte de dados do gênero Brachyteles spp. em cativeiro, a ausência 

de significância entre os vários parâmetros relacionados à hemossiderose 

pesquisados pode ser explicada pelo número reduzido de amostras, pois trata de 

espécies extremamente raras em cativeiro 

Em especial, esperava-se observar correlação positiva entre as THHs e o 

tempo em cativeiro, como conseqüência do período durante o qual os animais foram 

alimentados com dietas determinadas empiricamente; porém tal correlação não foi 

detectada (P=0.9542, Spearman r=-0.01625).  

Acredita-se que a dieta seja um importante fator desencadeante dos 

processos de acúmulo de ferro (MUNSON & LOWENSTINE, 1999), e sugere-se que 

o emprego de rações para primatas neotropicais, gorilas e lêmures com baixas 

concentrações de tanino e elevados índices de vitamina C podem influenciar na 

absorção do ferro, facilitando a ocorrência da condição (GLENN, et al, 2006).  No 

presente trabalho, de forma geral, os primatas consumiram uma dieta rica e variada, 

composta por diversas espécies de forrageiras, leguminosas, verduras e frutas da 

época, além de pães e ovos enriquecidos com suplementos vitamínicos e minerais 

comerciais. Devido principalmente à variabilidade sazonal e ao longo período 

amostrado (19 anos), não foi possível estabelecer com margem de segurança as 

concentrações de ferro e de outros elementos importantes ofertadas aos animais. 

Conseqüentemente, não foi possível estabelecer uma eventual ligação entre a 

alimentação oferecida e a ocorrência de hemossiderose nos animais pesquisados. 

Autores relatam a septicemia envolvida em processos de hemossiderose, 

como afecções atípicas por micobacteriose em Hylobates syndactilus, sugerindo que 

podem ser secundárias ao seqüestro de ferro bacteriano (MUNSON & 

LOWENSTINE, 1999). Segundo Cork, (2000) doenças septicêmicas podem ocorrer 

concomitante a hemossiderose, destacando-se  Klebsiella sp em Pteroglossus viridi.   

Já em humanos, autores relatam episódio de septicemia por Yersinia enterocolítica 
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após sobredose oral de ferro (MILTEER, SARCPONG & POYDRAS,1989), bem 

como sugerem que o aumento da disponibilidade de ferro eleva a suscetibilidade 

para infecção septicêmica por Vibrio vulnificus e Listeria spp.  (BULLEN, et al., 1991; 

SMITH et al., 2008).  

Quanto às lesões hepáticas diagnosticadas microscopicamente, os resultados 

indicam que o acúmulo de ferro hepático ocorreu concomitantemente a processos 

inflamatórios (66,7%; 10/15), necróticos (66,7%; 10/15), degenerativos (46,7%; 

7/15), hiperplásicos (13,5%; 2/15), neoplásicos (6,7%; 1/15) e fibroplásicos (6,7%; 

1/15), de forma semelhante ao observado por outros pesquisadores (CUBAS, 2008; 

EPIPHANIO, 1997; MUNSON & LOWENSTINE 1999).  

Os resultados obtidos neste trabalho permitem sugerir que as doenças 

hepáticas são causas comuns de morte de muriquis mantidos em cativeiro no Brasil. 

Através do estudo da sobrecarga hepática de ferro em muriquis, e as conseqüentes 

causas de morte apontadas, recomenda-se a adoção medidas preventivas que 

aumentem a longevidade desses raros atelídeos em cativeiro, dentre as quais estão 

um manejo nutricional mais adequado às necessidades fisiológicas destas espécies, 

boas práticas sanitárias e o diagnóstico precoce e não invasivo da sobrecarga de 

ferro hepática, com vistas a prevenir eventuais danos celulares e infecções.  

Sabe-se que uma das conseqüências da hemocromatose humana é a atrofia 

dos túbulos seminíferos, que leva a esterilidade (azoospermia) além da cirrose, 

cardiomiopatia, carcinoma hepatocelular e outras lesões importantes. D esse modo, 

é lícito sugerir que a azospermia e atrofia dos túbulos seminíferos observados  no 

caso (1488) possa ser  conseqüência da hemossiderose hepática verificada neste 

animal.  

 Paralelamente, é importante aventar a possibilidade do uso de abordagens 

terapêuticas recentemente descritas para seres humanos acometidos por 

hemossiderose, em especial o uso da hepcidina, hormônio que regula o 

metabolismo férrico (WOLFE et al., 1989; Yan, 2009; JIMENEZ, et al., 2010). 
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6.5   Metabólica  

 

6.5.1  6.5.1 Insuficiência exócrina pancreática 

 

Uma fêmea (caso 2047), com 1, 5 anos, magra (3,5 Kg) apresentou quadro 

clínico de emagrecimento, diarréia, pelame opaco, pêlos perineais engordurados, 

abcesso periglandular mamário, além de parâmetros hematológicos de 

imunossupressão, anemia e reticulocitose. Sabe-se que a eritropoiese ativa pode ser 

conseqüência dos sinais de má absorção e conseqüente queda de proteínas, 

carboidratos, gorduras, sais minerais e vitaminas, principalmente dos elementos 

mais importantes neste processo como o ferro, ácido fólico e vitamina B12 

(BIRCHARD; SHERDING, 2003; KIM; JUNG, 2005). 

A perda progressiva das células acinares pancreáticas exócrinas leva, a 

deficiência na absorção devido à produção inadequada de enzimas digestivas. 

Contudo, a reserva funcional do pâncreas é considerável, e os sinais de IPE não 

ocorrem até que grande porção da glândula tenha sido destruída (BIRCHARD; 

SHERDING, 2003; SILVEIRA et al.,2006). 

Embora as enzimas pancreáticas desempenhem funções digestivas 

essenciais, existem vias alternativas de digestão. A atividade residual das enzimas, 

provavelmente se origina das lípases salivares e/ou gástrica, e das pepsinas 

gástricas e também das esterases da mucosa intestinal e das peptidases. Todavia, 

quando a função pancreática exócrina se encontra gravemente prejudicada, estas 

rotas alternativas da digestão são inadequadas, e ocorrem os sinais clínicos de má 

absorção (KIM; JUNG, 2005). 

 Outra causa da insuficiência pancreática é o Trichospirura leptostoma, um 

nematóide em ductos pancreáticos comuns em PNM, particularmente C. Jacchus. 

Este parasita  induz insuficiência pancreática, pancreatite crônica, fibrose do tecido 

exócrino associada a má nutrição secundária. No entanto, o animal 2047, através do 

material analisado, não manifestou este endoparasita (HAUWINS et al, 1997). 

Histologicamente, o caso 2047 demonstrou ausência de grânulos de 

zimogênio, além de imaturidade glandular exócrina sem perda da estrutura tecidual, 

portanto não apresentando autólise e nem estruturas compatíveis a endoparasitas, 

pancreatite ou fibrose. 
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Relato recente correlaciona o aumento de pancreatite e demais lesões 

pancreática,  incluindo atrofia acinar, além de infecção por agentes oportunistas 

(CMV, Toxoplasma gondii, Histoplasma, P. carinii) em pacientes com HIV positivo 

(DAHER et al., 2010). Tal relato corrobora a suspeita aqui levantada de que a 

população cativa em estudo possa estar infectada pela família Retroviridae. 

 

 

6.6       MORTE COM ETIOLOGIA INDETERMINADA 

 

Um animal não teve a etiologia do processo mórbido fatal estabelecido. Esse 

resultado enfatiza a necessidade da realização de exames complementares 

microbiológicos e parasitológicos, dentre outros para a identificação dos agentes 

infecciosos envolvidos, além da questão da conservação das carcaças. 

 

 

6.7       ANÁLISE DE PATOLOGIA CLÍNICA 

 

 

Os valores apresentados não podem ser considerados “valores de referência” 

num sentido mais estrito, pois todos os animais apresentavam histórico clínico de 

diarréia intermitente e a amostragem foi proveniente de um grupo etário variável. 

Ainda, ressalta-se  que no dia da colheita de material biológico o animal Zidane, 

macho adulto da FZB-BH, apresentava sopro cardíaco nível III, com comprovação 

ecocardiografica deinsuficiência de válvula mitral com refluxo. 

 Apesar das considerações acima, ponderamos que o grupo amostrado 

representa praticamente toda a população em cativeiro do gênero, excetuando-se 

aquela existente no Zoológico de Curitiba e, desta forma, os dados oriundos desta 

amostragem é o mais próximo que se pode alcançar em cativeiro para representar o 

grupo. 

Menciona-se ainda, que por conta do baixo número amostral não foi possível 

testar diferenças entre espécies, idades e sexos, mas que é possível que essas 

diferenças existam em alguma pequena escala. Neste sentido, comparando-se os 

principais parâmetros apresentados com aqueles de referências para a família de 

atelídeos citados por  Cubas, Silva e Catão-Dias, 2007 observa-se ampla 
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semelhança, no entanto, Vilella et al.(2004) na avaliação de único exemplar de B. 

hypoxantus, reportou que os valores se mostraram menores ao encontrado, 

excetuando-sea porcentagem de eosinófilos. 

 Ao comparar os  parâmetros clínicos e os limites característicos de anemia, 

neutropenia, linfopenia e trombocitopenia para  retrovirose em PNH citados por 

Lackner (1998), não observa-se semelhança aos achados aqui listados. No entanto 

outros diagnósticos hematológicos  (sangue periférico), como o encontro de 90 % de 

linfócitos ativos (casos: Mel e Juquinha) refletem uma indicação de infecção viral, 

(BRAUNWALD et al., 2001). Além deste, a pancitopenia presente nos casos ( 

Robinho, Monão, Zidane e Mel); as granulações tóxicas presentes nos casos 

(Robinho, Monão e Moninha); presença de Corpúsculo Howell Jolly dos casos (924, 

1091 e 1475) e presença de megatrombócitos do casos (Juquinha) caracterizaram 

os casos considerados atípicos. 

 

 

6.8   IMUNOFENOTIPAGEM DA RESPOSTA CELULAR DOS CASOS DE 

TOXOPLASMOSE 

 

 

Através dos resultados da imunomarcação positiva de alguns anticorpos para 

os controles dos casos de toxoplasmose enfatiza-se que as reações e técnicas 

funcionaram e, sobretudo, que os anticorpos provenientes de camundongos podem 

ser utilizados em estudos de imunopatologia de atelídeos.  No entanto, em nenhum 

dos dois casos houve imunomarcação para nenhum dos anticorpos.  Neste contexto 

faz-se importante ressaltar que a qualidade do material e os cuidados com a colheita 

são essenciais para a reação de imuno-histquímica. Sabe-se que a obtenção, 

manuseio e envio do espécime são fatores críticos para garantia da qualidade em 

imuno-histoquímica (ALVES, 1995; WICK, 1995). Portanto a imunomarcação 

negativa nos infiltrados das hepatites dos dois casos da toxoplasmose podem estar 

associadas ao tempo prolongado da permanência e fixação do material bem como a 

concentração do fixador visto que nas fichas clínicas não havia descrição detalhada 

do tipo e meio da colheita e permanência no fixador. 

Por outro lado sabe-se que a imunidade para o T. gondii é principalmente 

celular (imunomediada pela célula T, macrófagos e citocinas interleucina 12, e 
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interferon (INF-ϒ) (SUPPLY et al., 1999; SUBAUSTE, 2006; GARCIA, 2010) e 

supondo que os Brachyteles spp.estudados estivessem infectados por retrovírus, 

esse contexto explicaria a ausência de imunomarcação celular de CD4 e CD8 frente 

ao tropismo do vírus pelo LT citotóxico e conseqüente depleção. 

Estes dois casos desenvolveram choque séptico decorrente da toxoplasmose 

onde vários órgãos foram envolvidos, no entanto em humanos a toxoplasmose 

pulmonar em indivíduos normais é rara (2,5% dos casos),enquanto  em pacientes 

HIV positivos a depressão imunológica facilita o desenvolvimento pneumônico 

(MOREIRA ET AL., 1996) 

 
 
 

6.6      REPRODUÇÃO E COMPORTAMENTO DE BRACHYTELES SPP. CATIVOS 
 
 
 
Discute-se em seguida alguns relatos que foram observados após consulta 

das fichas clínicas dos animais de estudo que poderão refletir no adequado manejo 

em cativeiro destes atelídeos: 

• As cópulas ocorriam até quatro dias consecutivos,  sem necessariamente ser 

fase de estro e estando a fêmea ainda em cuidado parental. Observa-se que na 

maioria do tempo o filhote é cuidado pela mãe, raros são os momentos de 

cuidado paternal. No entanto, o macho 1091 foi o que mais manifestou esse tipo 

de comportamento seja o carregando ou o protegendo em casos de captura, 

inclusive foi observada a participação deste macho durante os partos na tentativa 

de retirar o feto, contrariando o observado em dia vida livre (TALEBI, 1999; 

AGUIAR, 2004; MELO et al., 2004). Ainda neste contexto observou-se a 

ocorrência de cuidado parental (no caso acolhimento de filhote) por outra fêmea 

não aparentada. 

• A fêmea 1528, embora tivesse 10 anos, nunca se adaptou ao grupo visto ter sido 

criada de forma humanizada até seus cinco anos em média por criador  particular 

licenciado pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso 

Naturais Renováveis). Este dado corrobora a afirmativa que a humanização 

interfere na adequação, saúde e bem estar em ambientes cativos 

• Acompanharam-se montas atípicas entre fêmeas adultas (891 x 924) bem como 

a mãe 891 com o filhote macho 1475 dois anos após seu nascimento. Estes 
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dados podem auxiliar não só na perspectivas de estudos comportamentais 

reprodutivos em cativeiro bem como segundo Strier (1999) o homossexualismo 

em PNH pode objetivar reduzir conflitos sociais de grupo.  

• Além disso, segundo Mittermeier (1988); Strier (1999); Guimarães (2007); 

Guedes; Young e Strier (2008), o grupo único familiar de muriqui apresenta-se  

com pouca dominância e hierarquia, onde apenas a introdução de novos animais 

adultos em fase de maturidade sexual (cerca de 5 anos de idade) e/ou o 

nascimentos de filhotes pode levar ao comportamento de estresse e 

agressividade. Tais eventos, no entanto, são  raramente reportados nesta 

espécie.. Porém, recentemente, observou-se comportamente agressivo entre 

dois machos adultos deste grupo de estudo (1091 e 1012).  Talebi; Beltrão-

Mendes e Lee (2009) relataram a primeira coesão letal intra-comunitária nesta 

espécie, sendo que tal relato questiona o conceito de que os muriquis sejam 

primatas pacíficos 

 

 

6.10    MONITORAMENTO SANITÁRIO E CONSERVAÇÃO 

 

 

Serão abordados abaixo alguns tópicos importantes para o monitoramento 

sanitário em PNH de vida livre e cativos baseados em (MURPHY et al., 2006): 

• Manter isolamento entre espécies, sobretudo o contato de primatas do Velho 

Mundo e do Novo Mundo. 

• A preocupação com a prevalência e risco de potencial zoonótico em cativeiro 

vem aumentando proporcionalmente às taxas de transferências de espécimes 

entre coleções. 

• Em países em desenvolvimento, onde PNH são criados como pet e endêmicos, o 

potencial zoonótico é real e coloca em risco não apenas os humanos como 

representa ameaça a população de vida livre. 

• Portanto, análises de morbidade, mortalidade, prevalência viral e risco zoonótico 

devem ser realizadas no intuito de desenvolver programas adequados de manejo 

e sanidade de PNH, além do programa de saúde ocupacional. 
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• Após análises dos resultados alcançados em nosso trabalho podemos citar 

alguns agentes importantes e de interesse para monitoramento sanitário em 

Brachyteles spp, a partir de material preparado por Andrade et al. (2010) (Tabela 

40). 
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Tabela 40 - Agentes de interesse para monitoramento sanitário em Brachyteles spp. em
função dos resultados alcançados e expostos.

Família Vírus
A Iphaherpesvirinae Herpesvirus humano 1,2
(DNA envelopado)

Doença
(herpes simplex)

Pneumovirinae
(RNA envelopado)

Oncovirinae

Lentivirinae

BACTÉRIAS
Campylobacter

C.jejuni
C.fetus

Salmonella
S.tiphimurim
S.enteritidis

Yersinia pseudotuberculosis

Pseudomonas pseudomallei

Helicobacter spp.

PRTOTOZOÁRIOS
Entamoeba spp.

Toxoplasma gondii

Pneumovirus

Oncovirus tipo C

Oncovirus tipo D

Lentivirus tipo E

SINAL CLíNICO PNH
Assintomáticos, anorexía,

diarréia, aborto

Assintomáticos e
gastrointestinais

Diarréia aguda letal/crônica,
perda de peso

Assintomáticos,
broncopneumonia,

abscessos e enterite
Gastroenterite, septicemia

SINAL CLíNICO PNH
Assintomáticos, diarréia,
perda de peso, anorexia

Broncopneumonia, hepatite,
esplenite miocardite,
meningoencefalite,

abortamento

LEVEDURA
Candida spp.

SINAL CLíNICO PNH
Assintomáticos, anorexia,

estomatites, disfagia
Fonte: Adaptado por Andrade et aI., 2010.

Vírus sincicial respiratório
/RSV (chimpanzé)

Vírus símio linfotrópico de
células T (STLV), Retrovírrus

Tipo c (SRV/C)

Retrovírus símio tipo D
(SRV/D)

Vírus da imunodeficência
símia (SIV)

SINAL ClÍNICO HOMEM
Gastrointestinais

Gastrointestinais

Inespecíficos/ subcl ínicos

Sintomas pulmonares e
abscessos

Gastroenterite, septicemia e
adenocarcinoma

SINAL ClÍNICO HOMEM
Assintomáticos, diarréia,
perda de peso, anorexia
Distúrgios neurológicos,

retinocoroidite, polimiosite,
linfadenopatia, hepatite,
pancreatite, granuloma

intestinal, abortamento e
moléstia neonatal

SINAL CLíNICO HOMEM
Assintomáticos, anorexia,

estomatites, disfagia
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Foto: Alcides Pissinatti, CPRJ, 2004
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7    CONCLUSÕES  

O presente trabalho representa a primeira e pioneira sistematização de 

processos patológicos envolvendo espécimes do gênero Brachyteles mantidos em 

cativeiro Os dados alcançados permitem as seguintes conclusões: 

1. O uso adequado de técnicas de colheita, armazenamento, fixação, 

congelamento, elaboração de banco de tecidos,, realização de necroscopia, 

hemoculturas e descrição macroscópica, associados ao acervo de fichas clínicas 

detalhadas e documentação fotográfica, são essenciais para a determinação de 

causa morte das espécies e conseqüentes medidas profiláticas para o manejo cativo 

e de vida livre; 

2.  A diarréia foi a alteração clínica mais consistente observada no  grupo 

pesquisado. A causa do processo não pode ser determinada para todos os casos, 

mas é lícito afirmar que aspectos nutricionais e infecciosos possam ter 

desempenhado papéis importantes na gênese desta manifestação (Figura 54); 

 

 

3. Os animais atualmente mantidos em cativeiro foram expostos a agentes da 

família Retroviridae. Achados patológicos verificados no presente trabalho, como 

retrofibromatose peritoneal e leucemia mielóide aguda, aliados à suspeição clínica, 

sugerem de forma significativa a possibilidade de que parcela dos muriquis estudada 

Figura 53 - Quarentena do animal 2097, nota-se marca de diarréia. Foto: Alcides Pissinatti, 
CPRJ, 2002 
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estivesse infectada por retrovírus. Neste contexto, acreditamos que tal infecção 

possa ter favorecido processos patológicos associados em decorrência da 

imunosupressão, em particular candidíase, amebiose, toxoplasmose e 

helicobacteriose. Estudos detalhados serão fundamentais para avançar na 

compreensão destes processos, em particular as espécies de retrovírus envolvidos; 

4. À semelhança do que ocorre com outras espécies de mamíferos 

acometidas por retrovírus, é lícito supor que os padrões comportamentais e 

reprodutivos dos muriquis, aliados às características intrínsecas dos retrovírus,  

possam ter favorecido a propagação do agente na população mantida em cativeiro; 

5. Exames laboratoriais comprovaram a ocorrência de infecção por 

Herpesvirus simplex e pelo Vírus Respiratório Sincicial. Ambos os casos sinalizam a 

possibilidade de contágio a partir de ser humano infectado e enfatizam a 

necessidade da implantação de medidas sanitárias estritas para evitar a exposição 

destes raros animais à patógenos de origem humana;  

6. Por outro lado, tendo em mente o potencial zoonóticos de vários dos 

agentes infecciosos identificados, cremos ser importantíssimo a implantação de 

medidas preventivas rigorosas com o objetivo de preservar a saúde da comunidade 

humana em contato com os muriquis; 

7. Estudos complementares múltiplos são necessários para a precisa 

caracterização dos diversos agentes infecciosos identificados no presente trabalho; 

8. A hemossiderose/hemocromatose hepáticas, e decorrente necrose, foram 

processos patológicos relevantes observados no presente estudo. Considerando a 

fisiopatologia da hemossiderose, e as informações históricas relativas ao manejo 

nutricional, é possível sugerir que estas alterações foram causadas por sobrecarga 

alimentar de ferro. Tendo isto em vista, e sabendo das complicações decorrentes 

destes fenômenos patológicos para a sobrevida dos animais, é importante a adoção 

de dietas que considerem a alta suscetibilidade  dos muriquis à hemossiderose; 

9 . Finalmente, considerando o atual status de conservação dos muriquis, e o 

impacto que doenças podem causar para a sobrevida destes raros e carismáticos 

atelídeos, propomos que tanto as populações em vida livre, como as em cativeiro, 

sejam continuadamente monitoradas quanto ao padrão sanitário. 
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9 Anexos 

Anexo  A - Lista de diagnósticos finais. Organização dos diagn ósticos segundo a 
localização, condição ou alteração.  (Richard J. Mo ntali, National Zoological Park, Washington, 
EUA). Julho de 1991.  

 
Na maioria dos casos, o diagnóstico final pode ser dado nesta ordem: 

 
(órgão)    (condição)    (estado de alteração)    ( intensidade de alteração) 

 
 (Exemplo) Fígado, hepatite, aguda, marcante 

 
Usualmente, as alterações localizadas em órgãos esp ecíficos ou componentes 

específicos podem ser colocados diretamente depois da condição: 
 

(Exemplo) Rim, nefrite, intersticial, crônica, branda 
 

Alguns órgãos requerem que a localização seja adici onada diretamente depois dele: 
 

Osso, úmero, fratura, composta 
 

Os órgãos que requerem localização são: vasos sangü íneos, osso, articulação, 
linfonodo e intestinos (delgado ou grosso). 

 
Quando a localização é desconhecida, então acrescen tar  o termo  “localização não 

específica” é usado. 
 

Quando a lesão afeta múltiplos sítios do mesmo teci do, por exemplo linfonodo, usar: 
 

Linfonodo, múltiplos sítios 
 

Quando partes dos estômagos de ruminantes são lista dos, o termo inicial pode ser 
“Estômago”, seguido do compartimento específico ou da alteração observada: 

 
( Exemplo) Estômago, ruminite, ulcerativa 

Estômago, abomaso, corpo estranho 
 

Tanto o órgão como o diagnóstico devem ser sempre m encionados no singular: 
 

(Exemplo) Pulmão, granuloma, múltiplo – e não Pulmões, granulomas. 
 

Modificações podem ser adicionadas quando estiverem  relacionadas com 
quantidade, como acima ( múltiplo), ou das localiza ções (Pele, mordidas, múltiplos sítios). 
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Anexo B - Procedimentos Exames Laboratoriais  

 

Exame de urina 

1. Exame físico: realizado antes da centrifugação da amostra. A avaliação 

física inclui: volume da amostra, coloração, aspecto, odor e densidade 

urinária (utilizando refratômetro manual). 

2. Exame químico: avaliado através de tiras reagentes Uriquest® marca 

Labtest®. As urinas foram transferidas para tubos de centrifugação e 

assim as tiras já foram molhadas durante o procedimento, retirando o 

excesso no papel absorvente. Após um minuto de espera, procedeu-se 

a leitura, em sequência, comparando a coloração desenvolvida na tira 

com a escala de cores do tubo. 

3. Exame sedimento: As amostras de urina foram centrifugadas por 5 

minutos a 1000rpm e o sobrenadante foi retirado. O sedimento urinário 

foi homogenizado e uma gota foi colocada entre lâmina e lamínula e 

observado ao microscópio, com aumentos de 100x e 400x.  

 

Hematologia clínica 

1. Para colheita de sangue dos animais, valeu-se da punção da veia 

femural.  

2. O sangue colhido foi colocado em tubos capilares com heparina, 

fechando um dos lados com massa de modelar. Esses tubos 

capilares foram centrifugados em microcentrífuga a 10.000 rpm por 

5 minutos, realizando a leitura em cartão especial para hematócrito. 

Os capilares de hematócritos foram quebrados e do plasma 

realizou-se a dosagem de proteína plasmática em refratômetro. 

3. Uma gota de sangue fresco colhido foi colocada em lâmina de vidro 

(devidamente limpa) para esfregaço de sangue (sem EDTA). A 

secagem do esfregaço foi forçada movendo-se a lâmina no ar. 

4. Quando colhido volumes adequados, o sangue foi colocado em tubo 

Microvette® com EDTA da marca Sarstedt® para 200µl de sangue e 

o restante em microtubo com gel separador da marca Sarstedt®, 

para estocagem do soro a -18°C. 
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5. Quando colhido amostras no tubo Microvette® com EDTA, foi realizado 

hemograma completo do animal. A contagem de hemácias foi feita 

manualmente em câmara de Neubauer, utilizando solução de Gower 

na diluição de 1:201 em micropipeta automática. Para dosagem de 

hemoglobina utilizou-se o reativo de Drabkin e leitura em 

espectrofotômetro (comprimento de onda = 540 nm). O hematócrito 

foi realizado em tubo capilar centrifugado a 10.000 rpm por 5 

minutos. A contagem de plaquetas foi feita manualmente em câmara 

de Neubauer, utilizando-se líquido de Brecher na diluição 1:101 em 

micropipeta automática. A contagem de leucócitos totais também foi 

realizada manualmente, utilizando-se líquido de Thoma na diluição 

de 1:20 em micropipeta automática. A contagem diferencial de 

leucócitos foi realizada em esfregaço sangüíneo corado com 

Rosenfeld (corante de May-Grunwald-Giemsa, modificado por 

Rosenfeld), pelo qual também se realizou a avaliação morfológica 

celular sangüínea. A contagem de reticulócitos, com coloração 

supra-vital, foi realizada em microscopia de imersão, baseando-se 

na quantidade de hemácias por campo. O valor de proteína 

plasmática foi determinado por refratometria. 

 

 

Exame coproparasitológico 

 

• Método centrífugo-flutuação em solução saturada de açúcar 

• Objetivo: pesqusia de cistos de Giardia e ovos leves. 

• Preparo da solução A (partindo de 1 Kg de açúcar e780 ml de água. Mexer sob 

aquecimento ayé completa diluição e iníico de ebulição; 

• Preparo da solução B (partindod e três partes da solução A e uma parte de água. 

Cosnervar em geladeira. 

• Dissolver aproximadamente 1g de fezes em 9 ml de solução B. 

• Filtrar utilizando malha de gase e compeltar até 10 ml com solução b. 

• Centrifugar por 10 minutos à 1500 rpm. 
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• Utilizando alça de platina, retirar duas gotas do sobrenadante e observar em 

microsocopia de luz, entre lâmina e lamínula 

• Método de centrífugo-sedimentação em água-éter 

 

Objetivo: pesquisa de ovos pesados e cistos de Giardia sp. 

• Dissolver aproximadamente 1g de fezes em 9ml de água purificada ou destilada. 

• Filtrar 1 ml utilizando malha de gase dobrada e compeltar com 8ml. 

• Adicionar 4 ml de éter etílico PA. Tmapar com rolha e homogeneizar, 

cuidadosametne, por inversão do tubo 

• Centrifugar por 1 minuto a 1000 rpm. 

• Desprezar o sobrenadante. 

• Homogeneizar o sedimento e retirar uma gota. Adicionar uma gota de Lugol e 

observar em microscopia de luz, entre lâmina e lamínula. Examinar pelo menos 

três lâminas de sedimento. 
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10APÊNDICE A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrações da macroscopia e microscopia das causas  de morte dos 18 

casos de Brachyteles spp. do CPRJ e FMZQB, 1988-2010. 
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Notar vesícula biliar distendida e macroscopia 
hepática congesta e heterogênea . Caso 1091 

Observar  hemossiderose moderada . Perls, 40x. 
Caso 1091 

  
 Inspeção de vesícula biliar. Notar  litíase e ausência 
de fluido biliar. Caso 1091 

 Visualizar microscopia de intestino delgado e 
endoparasita Strongylus spp. Peritonite/ 
Leucodiapedese.Caso 850. HE, 10x.  

 
 Observar áreas compatíveis de infarto  renal. Caso 
1091. 

Microsocopia renal, notar áreas de infiltrado, 
hemorragia, necrose e esclerose 
glomerular.HE, 20x. 
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Observar lesão da tiflite diftérica. Caso Mel Visualizar Tricostrongy/us spp.em jejuno. Caso
Mel, HE, 20XI
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