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RESUMO

Cazarotti,  R.L.S.  Estudo  eco-epidemiológico  de  hantavírus  em  primatas  não

humanos Neotropicais. Dissertação de Mestrado. Centro de Pesquisa em Virologia,

Faculdade de Medicina  de  Ribeirão  Preto,  Universidade de São  Paulo,  Ribeirão

Preto, 54f., 2021.

Os hantavírus, família Hantavíridae, possuem 8 genótipos conhecidos no Brasil. Seis
destes, estão associados a Síndrome Pulmonar e Cardiovascular por Hantavírus,
uma  doença  humana  grave  e  de  alta  letalidade  (46,5%).  Considerando  que  a
transmissão  de  hantavírus,  inicialmente  outrora  conhecida  apenas  em roedores,
toupeiras e musaranhos inclui, atualmente, peixes e répteis; esse recente aumento
na  diversidade  de  hospedeiros  nos  a  levou  ponderar  que  possivelmente  é
desconhecido o número de hospedeiros possíveis existentes. 
O  descobrimento,  por  nosso  grupo,  de  morcegos  infectados  com  o  altamente
patogênico hantavírus Araraquara no nordeste do estado de São Paulo, levou-nos a
realizar  este  estudo,  questionando  se  primatas  não  humanos  seriam  possíveis
hospedeiros.  Assim,  nesta  Dissertação  de  Mestrado  investigamos  a  infecção  de
primatas não humanos (PNH) neotropicais por hantavírus no nordeste do estado de
São Paulo. Para tanto, foram estudados 15 primatas de vida livre capturados, 56
primatas em cativeiro, 213 primatas encontrados mortos na região de Ribeirão Preto,
num total  de 284 PNH.  Os animais pertenciam as espécies  Callithrix  penicillata,
Alouatta  caraya,   Sapajus  apella,  Sapajus  libidinosus,  Saguinus  midas,  Callithrix
geoffroyi, Alouatta guariba, Callithrix jacchus e Saimiri sciureus. No soro destes PNH
pesquisamos por anticorpos IgG contra hantavírus utilizando um ELISA que usa a
proteína N recombinante do vírus Araraquara como antígeno. Desta forma, este tipo
de estudo que é inédito  no  Brasil,  nos  permitiu  concluir  que 4,5% dos primatas
estudados  apresentavam anticorpos  IgG para  hantavírus.  Primatas  das  espécies
Alouatta  caraya,  Callithrix  penicillata  e  Sapajus  libidinosus,  todos  de  vida  livre,
apresentaram anticorpos  contra  hantavírus  sugerindo  infecção  pregressa.  Vários
espécimes de Callithrix penicillata infectados com hantavírus foram encontrados na
zona  urbana  de  Ribeirão  Preto  o  que  poderia  oferecer  uma  potencial  fonte  de
infecção para os moradores locais.

Palavras chaves: Hantavírus, Primatas, Epidemiologia



ABSTRACT

Cazarotti, R.L.S. Eco-epidemiological study of hantavirus in Neotropical non human

primates. Masters’ dissertation. Center for Research in Virology. Medical School of

Ribeirão Preto – University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.

Hantaviruses, family Hantaviridae, have 8 known genotypes in Brazil. Six of those
are  associated  with  Hantavirus  Cardiopulmonary  Syndrome,  a  serious  human
disease  with  high  lethality  (46,5%).  Whereas  the  transmission  of  hantaviruses,
initially thought to be only by rodents, moles and shrews, currently includes fish and
reptile, this recent increment on host diversity led us to consider that the number of
possible  existing  hosts  is  possibly  unknown.
The discovery by our group of bats infected with the highly pathogenic hantavirus
Andes  orthohantavirus,  genotype  Araraquara  orthohantavirus (ARQV)  in  the
northeast of the state of São Paulo led us to carry out this study, questioning whether
non-human primates were possible hosts as well. Thus, in this master's thesis we
investigate the infection of neotropical non-human primates (NHP) by hantaviruses in
the northeast  of  São Paulo state.  Therefore,  15 captured free-living primates,  56
captive primates and 213 deceased primates in Ribeirão Preto were studied, a total
of  284  NHP.  The  animals  belonged  to  the  species  Callithrix  penicillata,  Alouatta
caraya,  Sapajus  apella,  Sapajus  libidinosus,  Saguinus  midas,  Callithrix  geoffroyi,
Alouatta  guariba,  Callithrix  jacchus and  Saimiri  sciureus.  We  assessed  for  IgG
against  hantavirus  In  the  serum  of  these  NHPs,  using  an  ELISA that  uses  the
recombinant N protein of  the ARQV as an antigen. Thus, with this type of study,
which is unprecedented in Brazil, we concluded that 4.5% of NHP evaluated had IgG
to hantavirus. NHP of the species Alouatta caraya, Callithrix penicillata and Sapajus
libidinosus,  all  free-living,  presented  antibodies  against  hantavirus,  suggesting
previous infection. Several specimens of Callithrix penicillata infected with hantavirus
were found in the urban area of Ribeirão Preto, which offers a potential source of
contamination for local resident.

Key words: Hantavirus, Primates, Epidemiology
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1. INTRODUÇÃO GERAL

1.1. Perspectiva histórica

1.1.1. Perspectiva com foco global

As doenças humanas por hantavírus possuem relatos bem mais antigos do que

o conhecimento da sua etiologia. Em 960 d.C., chineses relataram sobre uma febre

hemorrágica similar à que hoje chamamos de febre hemorrágica com síndrome renal

(HFRS ou FHSR). Em 1913, no leste da Sibéria citam uma doença semelhante aos

relatos chineses  (JOHNSON, 2001;  VAPALAHTI et al.,  2003) Durante a Primeira

Guerra Mundial (1914 a 1918) descreveu-se uma "nefrite de trincheira" que afetava

as tropas britânicas e alemãs em Flandres, que foi denominada nefropatia epidêmica

(NE), produzindo uma forma mais suave de  HFRS.  Na Segunda Guerra Mundial

(1939  a  1945),  foi  relatada  uma  "epidemia  de  febre  hemorrágica"  em  tropas

japonesas na Manchúria, em tropas soviéticas na região denominada "Far East", e

em tropas alemãs e finlandesas na Lapônia. Uma doença similar a NE foi observada

também  na  Escandinávia  e  Rússia  central  (BRADFORD,  1916;  KUHLBÄCK;

FOR IUS; TALLGREN, 1964; LEE, 1996; JOHNSON, 2001)℡ .

Mais adiante, na Guerra da Coreia, entre 1950 a 1953, aconteceu um surto de

insuficiência  renal  e  hemorragia  entre  soldados  das  Nações  Unidas.  Este  surto

apresentava  uma  letalidade  de  7%,  o  que  levou  a  pesquisas  sobre  o  agente

causador da doença (JONSSON; FIGUEIREDO; VAPALAHTI, 2010).

Quanto  ao  agente  etiológico  em 1964,  durante  uma  pesquisa  de  encefalite

japonesa no sudeste da Índia,  foi  isolado um vírus desconhecido a partir  de um

musaranho, e que foi identificado como um Bunyavirus não classificado. Hoje sabe-

se  que  se  tratava  do  primeiro  isolamento  de  um  hantavírus,  o  Thottapalayam

(TPMV), que só foi  classificado 25 anos depois (em 1989)  (CAREY et al.,  1971;

ZELLER et al., 1989; SONG et al., 2007).

Em 1975, o coreano Ho Wang Lee observou em roedores selvagens, Apodemus

agrarius coletados  próximo  ao  rio  Han,  tecidos  pulmonares  com  antígenos

específicos que reagiam com soro de pacientes com  HFRS. Um vírus foi isolado
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desses  roedores  e  denominado  Hantaan  (HTNV)  (LEE;  LEE;  JOHNSON,  1978;

JONSSON; FIGUEIREDO; VAPALAHTI, 2010; SUNDSTRÖM, 2013).

Em 1978, classificou-se o HTNV em um novo gênero, o Hantavírus, na família

Bunyaviridae. Posteriormente em 1980, descobriu-se que a NE era causada por um

hantavírus, que após isolado foi denominado Puumala (PUUV). Em 1982, isolou-se.

de roedores urbanos,  Rattus rattus e  R. norvegicus,  um novo hantavírus, o vírus

Seoul  (SEOV),  que  causa  doença  humana  (LEE;  BAEK;  JOHNSON,  1982;

HEPOJOKI  et  al.,  2012).  Em  1992,  na  guerra  da  Bósnia,  300  soldados  foram

acometidos  por  nefrite  aguda,  e  deles  isolou-se  o  hantavírus  Dobrava-Belgrade

(DOBV) (AVSIC‐ZUPANC et al., 1992).

O isolamento do primeiro hantavírus americano ocorreu em 1984,  do roedor

Microtus pennsyvanicus. Este vírus, o Prospect Hill, é até hoje considerado como

não patogênico para o homem (YANAGIHARA et al., 1987).

Em 1993 os  hantavírus  ganharam notoriedade nas Américas.  Aconteceu um

surto de grave pneumonia entre indígenas navajos na região de Four Corners (divisa

dos estados de Novo México, Arizona, Colorado e Utah). O hantavírus isolado neste

surto era diferente daqueles encontrados na Europa e na Ásia. A pneumonia pelo

hantavírus  americano  tinha  alta  letalidade.  A doença  foi  denominada  síndrome

pulmonar  por  hantavírus  (SPH)  ou  síndrome  pulmonar  e  cardiovascular  por

hantavírus (SPCVH), e a este vírus foi dado o nome de Sin Nombre (NICHOL et al.,

1993; HJELLE et al., 1995).

1.1.2. Perspectiva com foco no Brasil

No Brasil, a busca por hantavírus começou na década de 1980, em inquéritos

sorológicos  de  seres  humanos  e  de  roedores.  Nestes  estudos,  encontraram-se

anticorpos  contra  HTNV  em  roedores  urbanos  do  Recife,  Belém  e  São  Paulo

(LEDUC et  al.,  1985).  Posteriormente,  em um estudo  realizado  na  região  sul  e

sudeste, de 1986 a 1990, detectou-se 32 soros humanos com anticorpos para os

hantavírus HTNV, SEOV e PUUV (IVERSSON et al., 1994).

Em  1993,  no  mesmo  ano  do  surto  nos  EUA,  ocorreram  3  casos  fatais  de

pneumonia  grave  no  município  de  Juquitiba-SP.  O  hantavírus  detectado  dos
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pacientes foi denominado Juquitiba (JUQV) (SILVA et al., 1997; VASCONCELOS et

al., 1997).

Dois  anos  depois,  em  1995  detectou-se  seres  humanos  infectados  por

hantavírus  em outras  regiões  do  país.  Detectou-se  o  vírus  Castelo  dos  Sonhos

(CASV), em paciente vindo de uma aldeia de mesmo nome no Pará. Em 1996, foi

identificado o genoma do hantavírus, Araraquara (ARQV), em pacientes das cidades

de Araraquara-SP e Franca-SP. Em 1999 ocorreram dois casos fatais pelo ARQV na

região de Ribeirão Preto, SP (JOHNSON et al., 1999; PINCELLI et al., 2003).

No ano 2000, identificou-se genoma de outro hantavírus, o Anajatuba (ANAJV)

na cidade de mesmo nome, Anajatuba-MA; e este é filogeneticamente relacionado

com o vírus Rio Mamoré (RIOMV) previamente conhecido na Bolívia.  RIOMV foi

descrito posteriormente no município de Careiro da Várzea-AM (ROSA et al., 2005;

TRAVASSOS DA ROSA et al., 2010).

1.2. Hantavírus

1.2.1 Classificação

Os  Hantaviridae são uma família de vírus RNA recentemente criada na ordem

dos  Bunyavuirales.  A ICTV criou esta família  com base em análises de genoma

completo  viral,  isolamento  em cultura,  experimentos  de neutralização cruzada,  e

conhecimento sobre hospedeiros naturais  (LAENEN et al., 2019). A partir de 2019,

usando  apenas  dados  genéticos,  foram  criadas  4  subfamílias  dentro  da  família

Hantaviridae,  e  cada  subfamília  inclui  gêneros  ligados  ao  animal  que  os  vírus

infectam:  subfamília  Actantavirinae,  os  peixes  ósseos  com  nadadeiras  raiadas;

subfamília  Agantavirinae,  os peixes sem mandíbula; subfamília  Mammantavirinae,

roedores, toupeiras, musaranhos e morcegos; e subfamília  Repantavirinae, répteis

(LAENEN et al., 2019).

Atualmente, descrevem-se 7 gêneros de hantavírus e distribuído entre eles, 47

espécies  (LAENEN  et  al.,  2019).  No  Brasil  temos  8  genótipos  circulantes,

associados  a  2  espécies:  ao  vírus  Andes  orthohantavirus (ANDV)  temos  os

genótipos  Juquitiba  orthohantavirus (JUQV),  Castelo  dos  sonhos orthohantavirus

(CASV),  Araraquara  orthohantavirus  (ARQV),  e  o  Jabora  orthohantavirus (JBV);
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associado  ao  vírus  Laguna-negra orthohantavirus (LANV)  temos  o  Rio  Mamoré

orthohantavirus  (RIOMV),  Rio  Mearim orthohantavirus (RIOMEV)  e  Anajatuba

orthohantavirus (ANAJV)  (ROSA  et  al.,  2005;  FIGUEIREDO  et  al.,  2009a;

TRAVASSOS DA ROSA et al., 2010; RABONI et al., 2009; TRAVASSOS DA ROSA et

al., 2012; DE OLIVEIRA et al., 2014; LAENEN et al., 2019; BRASIL, 2021). Desses

genótipos a maioria,  exceto  RIOMEV e JBV,  se  apresentam predominantemente

como SPCVH, mas pode se manifestar de forma grave com síndrome da angústia

respiratória  (SARA).  Sua taxa de letalidade média  é  de  46,5% e a  maioria  dos

pacientes necessitam de assistência hospitalar (BRASIL, 2021).

1.2.2. Características morfológicas

Os  membros  da  família  Hantaviridae tem  80  a  120  nm  de  diâmetro,  sua

conformação é pleomórfica ou esférica. O genoma dos hantavírus de velho e novo

mundo possuem uma pequena diferença, tendo como exemplo HTNV com 11,8 Kb e

o SNV 12,3 Kb, respectivamente. São pleomórficos, mas muitos também são vistos

na  forma  esférica;  tem  um  envelope  lipídico  de  2  camadas  com  projeções

constituídas de 4 heterodimeros, glicoproteicos, em forma de rede, chamados de Gn

e  Gc.  São  vírus  de  RNA de  fita  simples,  polaridade  negativa  (3’  –  5’)  e  tri-

segmentados;  cada  segmento  tem  um  tamanho  diferente  (MACKOW;

GAVRILOVSKAYA,  2009;  FIRTH  et  al.,  2012;  HEPOJOKI  et  al.,  2012;  VERA-

OTAROLA et al., 2012). O segmento grande (L) tem de 6,5 a 6,6 Kb, e codifica a

RNA polimerase dependente de RNA (RdRp). O segmento médio (M) tem de 3,7 a

3,8 Kb e codifica estruturas poli-glicoproteicas GPC que posteriormente são clivadas

em Gn e Gc. O segmento S tem de 1,8 a 2,1 Kb e codifica a proteína do núcleo

capsídeo N. Os 3 segmentos de RNA viral possuem nucleotídeos complementares

nos  seus  terminais  3’  e  5’,  que  formam  estruturas  estáveis  e  circulares.  Cada

segmento é complexado com N formando os ribonucleoproteína (HEPOJOKI et al.,

2012; KNIPE; HOWLEY, 2013).
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Figura 1: Morfologia dos vírus da família Hantaviridae.
A. Representação  do  virion,  os  três  segmentos  genômicos  de  RNA (Grande,  médio  e  pequeno)
complexados  com  a  nucleoproteína  N  formando  a  ribonucleoproteína,  o  envelope  de  bicamada
lipídica com espículas das glicoproteínas de transmembrana Gn e Gc. B. Microscopia crioeletrônica
de uma partícula de hantavírus (Adaptado de (VAHERI et al., 2013).

1.2.3. Ciclo de vida

1.2.3.1 Hantavírus de Velho mundo

Os hantavírus infectam células endoteliais e para tanto, o vírus se liga a aos

receptores:  beta integrina 1 e 3.  Também o fator  de decaimento CD55/DAF e o

gC1qR, uma glicoproteína, podem ser receptores virais  (GAVRILOVSKAYA et al.,

1998; LARSON et al., 2005; KNIPE; HOWLEY, 2013; MITTLER et al., 2019). Após a

ligação ao receptor de membrana, ocorre a endocitose viral que é dependente de

clatrina,  uma  proteína  com  função  no  processo  de  formação  de  vesículas

membranares. Na vesícula endocitada começa um processo de acidificação a um

pH de 6,0 a 6,5 e isto produz uma mudança conformacional de Gn e Gc, com um
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destaque para a glicoproteína Gc, que desempenha o papel principal. A dissociação

da estrutura quaternária de Gc expões os loops de fusão, o que possibilita a ligação

do envelope viral com a membrana endossomal, assim formando complexos homo

triméricos. Finalmente ocorre a fusão do envelope com a membrana do endossoma

liberando no citoplasma os complexos de ribonucleoproteínas oligoméricas (RNP)

dos 3 segmentos do RNA viral (MCCAUGHEY et al., 1999; GARRY; GARRY, 2004;

TISCHLER et al., 2005; KRAUTKRÄMER; ZEIER, 2008; HUISKONEN et al., 2010;

STRANDIN et al., 2011; SUNDSTRÖM, 2013; KNIPE; HOWLEY, 2013; MITTLER et

al., 2019).

Neste  ponto,  acontecem  a  transcrição  de  RNAm  por  cap  snatching e  a

replicação para os RNAs virais da progênie por  prime and realign. Para tanto, são

sintetizados cRNA de polaridade positiva para servir de modelo ao RNAv  (KNIPE;

HOWLEY, 2013). O cRNA envia sinais para a síntese de RNAm e posteriormente

para transcrição do RNAm; começa então o processo cap snatching com a RdRp do

virion. A proteína N e a RdRp ficam alocadas em região perinuclear e começa a

haver o sequestro das extremidades cap 5’ de RNAm mediado pela proteína N. N

participa da inicialização da transcrição, facilitando a dissociação da terminação 5’

da  3’,  permitindo  a  interação  de  RdRp  e  a  proteção  do  cap  5’  da  degradação

(CHENG;  MIR,  2012;  KNIPE;  HOWLEY,  2013;  SUNDSTRÖM,  2013).  Adiante,

começa o processo de replicação prime and realign, onde as extremidades 5’-UTR

são  pareadas  com  as  extremidades  3’-UTR  e  pareamento  de  GTP  (guanosina

trifosfato) com a terceira base da extremidade 3’, uma citosina; ocorre a replicação

de  3  nucleotídeos  da  extremidade  3’;  a  pequena  fita  recém-sintetizada  realinha

novamente  os  3  nucleotídeos,  assim,  colocando  o  par  de  bases  em  perfeito

alinhamento para a polimerização  (GARCIN et al., 1995; PLYUSNIN; VAPALAHTI;

VAHERI, 1996; STRANDIN et al., 2011; SUNDSTRÖM, 2013).

A  RdRp  inicia  a  tradução  dos  segmentos  L,  M  e  S;  então,  começam

simultaneamente 2 processos: a síntese e agrupamento das proteínas estruturais de

L  e  S  no  citosol;  e  a  síntese  da  poliproteína  GPC  (segmento  M)  no  reticulo

endoplasmático (RE)  (KNIPE; HOWLEY, 2013). No caso do segmento M, o RNAm

vai para os ribossomos associados com RE e começa a síntese de GPC que é

clivado em Gn e Gc; as glicoproteínas ancoram e há a translação para as cisternas
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do aparelho de Golgi  (após a interação da cauda transmembrana da porção C-

terminal  com a proteína N).  Gn e  Gc  são glicosiladas por  manosilação  (KNIPE;

HOWLEY,  2013).  Há o  processamento  das proteínas polirribossomais  de  L e S;

ocorre  translação  para  o  Golgi;  encontram  as  estruturas  do  segmento  M  nas

cisternas (KNIPE; HOWLEY, 2013).

Os virions brotam de vesículas, contendo as estruturas montadas nas cisternas

do Golgi.  Em seguida ocorre deslocamento da vesícula para a membrana apical,

fusão com a membrana e liberação do virion (KNIPE; HOWLEY, 2013).

1.2.3.2 Hantavírus de Novo Mundo

 Nos hantavírus do novo mundo, existem algumas diferenças. A entrada do

vírus na célula é independente de clatrina e utilizam o receptor PCDH1 (MITTLER et

al.,  2019).  As vesículas contendo Gn e Gc ancoram na membrana plasmática e

posteriormente o agrupamento das proteínas do segmento L e S tem sua translação

direta na sua direção (na membrana), onde encontrarão as proteínas do segmento

M prontas.

Ocorre montagem das estruturas, fusão com a membrana e liberação do virion

(KNIPE; HOWLEY, 2013).
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Figura 2: Esquema do ciclo reprodutivo do hantavírus.
(1)  Inicia-se  o  processo,  coma ligação  dos receptores  β  integrinas e  co-recptores CD55/DAF às
glicoproteínas Gc e Gn respectivamente;(2) a entrada viral depende de clatrina para hantavírus do
velho mundo, formando um endossoma primário que ao ser acidificado (pH ~ 6) como endossoma
tardio  permite  a  fusão  do  envelope  viral  à  membrana  endossômica  com  internalização  e
desnudamento  do  genoma  no  citoplasma;  (3)  ocorre  a  captura  de  sequências  Cap  dos  RNAs
mensageiros celulares mediada pela proteína N, ocorre a interação com RdRp, formando-se os RNAs
mensageiros virais; (4) a tradução dos transcritos dos segmentos S e L ocorre em agrupamentos
polirribossomais no citosol e a dos transcritos do segmento M, Gn e Gc, em ribossomos associados
ao RER; (5) a replicação do genoma viral é dependente da síntese de N, que emite sinal para RdRp
mudar da síntese de RNAs mensageiros para a de RNAs complementares necessários à síntese dos
genomas da progênie; (6) a montagem das novas partículas virais acontece no complexo de Golgi
para hantavírus do Velho Mundo e na, membrana plasmática contendo glicoproteínas previamente
ancoradas, para os hantavírus do Novo Mundo; (7) o egresso  das novas partículas é mediado por
microfilamentos de actina (Adaptado de (JONSSON; FIGUEIREDO; VAPALAHTI, 2010).

1.3. Hospedeiros e reservatório de hantavírus

Os  reservatórios  naturais  conhecidos  de  hantavírus  são  os  roedores,

musaranhos, toupeiras e morcegos. Os reservatórios se infectam cronicamente com
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os  hantavírus  mas  são  aparentemente  assintomáticos  (VAHERI  et  al.,  2013).

Entretanto,  a  infecção  destes  animais  pelo  hantavírus  pode  ser  identificada  em

órgãos, sangue, saliva e urina (CAMPOS, 2002; VAHERI et al., 2013).

Hantavírus podem infectar roedores-reservatório de 2 famílias: os  Muridae, na

subfamília Murinae; e os Cricetidae de 3 subfamílias, os Arvicolinae,  Neotominae e

Sigmodontinae. No Brasil existem 8 espécies de reservatórios de hantavírus ligadas

a  subfamília  Sigmodontine:  Akodon  montensis,  Calomys  callidus,  Holochilus

sciureus,  Necromys  lasiurus,  Oligoryzomys  nigripes,  Oligoryzomys  utiaritensis,

Oligoryzomys  fornesi e  Oligoryzomys  microtis (OLIVEIRA  et  al.,  2014).  Nos

musaranhos,  os  reservatórios  conhecidos  de  hantavírus  são  os  da  ordem

Soricomorpha,  família  Soricidae;  e  nas  toupeiras  são  os  da  família  Talpidae

(YASHINA et al.,  2010;  KANG et al.,  2011).  Por  fim, nosso grupo descobriu que

morcegos  da  ordem Chiroptera,  das  espécies  Carollia  perspicillata e  Desmodus

rotundus se  infectam  com  hantavírus  causadores  de  SPCVH,  como  o  ARQV

(SABINO-SANTOS et al., 2018).

Figura 3: Mapa-múndi mostrando localização de hospedeiros de hantavírus (Adaptado de (GUO et 
al., 2013; SABINO-SANTOS et al., 2018).
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1.4. Primatas Não Humanos (PNH) Neotropicais

Com o relato da infecção de hantavírus em primatas encontrados na Alemanha

e uma observação empírica de PNH Neotropicais nos fragmentos de áreas onde foi

desenvolvido  trabalho  de hantavírus  em roedores,  vamos descrever  os  primatas

para  melhor  entendimento  de  sua  ecologia  como  potenciais  hospedeiros  de

hantavírus.

Pertencentes  ao  reino  Animalia,  filo  Chordata,  classe  Mammalia,  ordem

Primates,  os  primatas  não  humanos  neotropicais  têm  grande  variedade,  são

importantes  para  o  equilíbrio  dos  ecossistemas,  para  a  saúde  pública  podendo

comportar-se como animais-sentinela (DESTRO et al., 2012; ALMEIDA et al., 2014).

Os  primatas  são  classificados  em  duas  subordens:  Prosimii (prossimios)  e

Anthropoidea (macacos);  sendo  que  os  Anthropoidea são  divididos  em  duas

infraordens, os Catarrhini (macacos de Velho Mundo ou humanóides) e os Platyrrhini

(macacos do Novo Mundo ou Neotropicais) (SIMONS; PLAVCAN; FLEAGLE, 1999).

Por sua vez, os platirrinos são divididos em 5 famílias, 18 gêneros, 110 espécies e

205 subespécies (RYLANDS; MITTERMEIER; SILVA, 2012).

Os primatas neotropicais habitam florestas em uma extensa área geográfica da

América latina  (GOLDANI; CARVALHO; BICCA-MARQUES, 2006; CUBAS; SILVA;

CATÃO-DIAS,  2014).  Seus  tamanhos  são  variados,  com o  menor  pesando  120

gramas e o maior, de 10 a 12 kg. Eles têm hábitos arborícolas e grande variação nos

padrões de coloração dos pelos corporais  (SIMONS; PLAVCAN; FLEAGLE, 1999;

GOLDANI; CARVALHO; BICCA-MARQUES, 2006; MADERS, 2016).

A família  Callitrichidae inclui  6  gêneros:  Callithrix,  Mico,  Cebuella,  Saguinus,

Leontopithrcus e  Callimico  (RYLANDS;  MITTERMEIER;  SILVA,  2012).  Possuem

tufos, cristas, jubas e bigodes na cabeça; unhas em forma de garras e cauda longa

não  preênsil  (GOLDANI;  CARVALHO;  BICCA-MARQUES,  2006;  CUBAS;  SILVA;

CATÃO-DIAS,  2014).   São  de  hábitos  diurnos  e  formam grupos  familiares  com

apenas uma fêmea reprodutora, e com exceção do  Callimico spp.,  tem gestação

gemelar, e inclusive, podem estar lactando ao mesmo tempo que estão gestando

(SUSSMAN, 2003; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).



25

As  espécies  brasileiras  do  gênero  Callithrix  são  Callithrix aurita,  Callithrix

flaviceps, Callithrix geoffroyi, Callithrix jacchus, Callithrix kuhlii e Callithrix penicillata.

Callithrix aurita,  Callithrix  flaviceps,  Callithrix  geoffroyi,  Callithrix  jacchus são

exclusivos  da  Mata  Atlântica;  Callithrix  kuhlii é  encontrado  na  Mata  Atlântica  e

Caatinga; e  Callithrix penicillata é encontrado na Caatinga e Cerrado  (RYLANDS;

MITTERMEIER; SILVA, 2012; MADERS, 2016). Os saguis, como são comumente

chamados,  tem  dieta  de  frutos,  insetos,  néctar  e  exsudatos  de  plantas  (goma,

resinas e látex). Se alimentam também de sementes, flores, moluscos, ovos de aves

e pequenos vertebrados (MADERS, 2016). Populações de saguis com tufos branco

e  preto  (Callithrix  jacchus  e Callithrix  penicillata)  ocupam facilmente  seu  habitat,

conseguem gerar filhotes híbridos, e competem com outras espécies nativas, com

grande  potencial  para  modificar  ecossistemas  (GOLDANI;  CARVALHO;  BICCA-

MARQUES,  2006;  MADERS,  2016).  Alguns  vírus  vêm  sendo  estudados  em

Callithrix, como por exemplo Hepatite A, Parainfluenza tipo 1, vírus espumoso símio

e o arbovírus Oropouche  (MALUKIEWICZ et al.,  2020) Os  Callithrix também, são

suscetíveis a arboviroses como dengue, zika, mayaro, chikungunya; e fazem parte

do ciclo silvestre mantenedor da febre amarela podendo ser usados como animais-

sentinela. Ainda, Callithrix tem papel na transmissão de raiva no nordeste do Brasil

(MALUKIEWICZ et al., 2020).

Os primatas da família  Atelidae  são incluídos em 5 gêneros:  Alouatta, Ateles,

Lagothrix, Oreonax e Brachyteles (RYLANDS; MITTERMEIER; SILVA, 2012). Como

característica,  tem  a  cauda  longa  e  preênsil  (ajuda  na  locomoção)  (SIMONS;

PLAVCAN; FLEAGLE, 1999). Formam grupos com um casal dominante e a fêmea

pode copular com vários machos (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).

Os Alouattas brasileiros são de 6 espécies:  Alouatta belzebul, Alouatta caraya,

Alouatta  guariba,  Alouatta  nigerrima,  Alouatta  sara  e  Alouatta  seniculos.  Alouatta

nigerrima, Alouatta sara e Alouatta seniculos habitam a Floresta Amazônica; Alouatta

guariba  vivem na Mata Atlântica;  Alouatta belzebul  é encontrado na Mata Atlântica

do  nordeste  brasileiro  e  na  Floresta  Amazônica;  e  Alouatta  caraya  vive  em

praticamente todas as regiões do Brasil  (RYLANDS; MITTERMEIER; SILVA, 2012).

Os bugios, como são conhecidos, tem dieta folívoro-frugívora, podendo também se
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alimentar  de  flores,  caules,  cascas  e  líquens  (GOLDANI;  CARVALHO;  BICCA-

MARQUES, 2006).
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1. Justificativa e hipótese para o trabalho

A transmissão de hantavírus que era conhecida apenas por roedores, toupeiras

e  musaranhos  se  expandiu  muito  nos  últimos  anos  incluindo  peixes  e  répteis.

Também,  recentemente,  nosso  grupo  descobriu  morcegos  infectados  com  o

altamente  patogênico  hantavírus  ARQV,  no  nordeste  do  estado  de  São  Paulo

(SABINO-SANTOS  et  al.,  2015,  2018).  Somado  a  isso,  foi  constatado  que  a

degradação ambiental, vem aproximando os primatas silvestres dos seres humanos.

Também,  nestes  locais,  há  circulação  de  roedores  e  morcegos  potencialmente

infectados  com hantavírus.  Ainda,  existem trabalhos  mostrando  que  primatas  se

infectariam e apresentariam sintomas compatíveis com a hantavirose (MERTENS et

al., 2011; SAFRONETZ et al., 2014). Reconhecendo o que foi dito acima, o nosso

estudo  foi  fomentado  pela  seguinte  hipótese:  (H0)  Primatas  não-humanos

Neotropicais se infectam naturalmente com hantavírus e podem ser usados como

sentinelas em estudos epidemiológicos.
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2. OBJETIVO

3.1. Objetivo geral

Verificar a infecção de primatas não humanos (PNH) neotropicais por hantavírus

na região nordeste do estado de São Paulo

3.2. Objetivo específico

 Pesquisar por anticorpos IgG contra hantavírus em amostras do sangue de

PNH utilizando ELISA.

 Pesquisar  pela  infecção  por  hantavírus  em sangue,  órgãos  e  excretas  de

PNH, utilizando RT-PCR.

 Investigar  a  possível  correlação  entre  as  variáveis  ambientais  e  a

soroprevalência de hantavírus em PNH a partir das análises estatísticas.

 Fornecer  informações  aos  serviços  de  saúde  pública  para  contribuir  na

prevenção  e  controle  de  surtos  de  hantavírus;  assim  como  subsídios  técnico-

científicos para incentivas e embasar promoção integral do ambiente.
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4. Material e métodos

4.1. Permissão Legal

Este  projeto  de  pesquisa,  incluiu  procedimentos  e  protocolos  realizados  de

acordo com as leis de proteção da vida selvagem e foi previamente aprovado pelo

Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  (Ministério  do  Meio

Ambiente), conforme os protocolos 19838-6.

O  projeto  foi  submetido  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  Animal  da

Universidade de São Paulo (n° 020/2011).

4.2. Áreas de estudo e amostragem

O estudo foi realizado no nordeste do estado de São Paulo, de abril de 2017 a

novembro de 2019. Capturas e coletas de amostras dos PNH foram feitas por uma

equipe de campo treinada e que incluía: o Dr. Gilberto Sabino-Santos, Rafael Lucas

dos Santos Cazarotti (o autor deste trabalho) e Leonardo La Serra.

Os sítios de captura dos PNH foram escolhidos nos Municípios de Barrinha e

Cravinhos. Em Barrinha, capturas foram feitas na Fazenda Vista Alegre (latitude -

21.24302 e longitude -48.05587) que dispunha de uma vegetação semidecídua. Em

Cravinhos,  os  sítios  escolhidos  foram  em  zona  de  mata  de  galeria  (latitude  -

21.33873 e longitude -47.66431)  e em zona de mata  ciliar  (latitude -21.33901 e

longitude -47.65237).

Os animais selvagens de vida livre foram capturados em período da estação

seca  ao  começo  da  estação  chuvosa  (agosto,  setembro  e  outubro  de  2018).

Inicialmente, identificou-se o horário em que os primatas circulavam e demarcou-se

seu trajeto onde havia árvores altas que se comunicavam formando um transecto. A

cada 10 metros dentro do transecto, instalou-se armadilha do tipo Tomahawk a uma

altura entre 3 e 5 m. Nos primeiros três dias cevaram-se os animais colocando isca

de banana para nas armadilhas desarmadas para que os animais se habituassem a

entrar na armadilha (WATSA et al., 2015). No quarto e quinto dia, as armadilhas com

isca foram armadas para captura. As armadilhas eram armadas pela manhã, antes

da primeira movimentação dos primatas e desarmadas antes do por sol, permitindo
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que os animais capturados fossem soltos no mesmo dia. Após a captura, o animal

era  sedado  e  anestesiado  com ketamina  e  midazolam,  de  acordo  com  o  peso

específico para cada espécie, e as amostras de sangue, suab oral e suab retal eram

coletadas. Ao término, esperávamos o efeito das drogas se dissipar e soltávamos o

animal  no mesmo local  de captura  (JACOBS et  al.,  1993;  WATSA et  al.,  2015).

Também,  cada  animal  foi  identificado,  classificado  sexualmente  com  base  na

morfologia da genitália (presença de pênis ou vulva) e a idade foi inferida com base

no peso corporal, dentição e características sexuais secundárias (nas fêmeas: se

havia perfuração da membrana da vulva; e nos machos: se havia a presença de

testículos) (REIS et al., 2015; ALTHOUSE et al., 2018; CULOT et al., 2019)

A coleta de PNH em animais de cativeiro ocorreu durante a estação seca (Abril,

Maio, junho e Julho de 2018) nos Centros Zoológicos de São José do Rio Preto, São

Carlos, Catanduva e Ribeirão Preto (ver figura 4).  Foram coletadas amostras de

sangue, suab oral e suab retal dos animais com o auxílio de funcionários veterinários

de cada Centro Zoológico. Em São Carlos, o zoológico possuía mata semidecídua

(latitude  -21.984296  e  longitude  -47.875268);  em  Catanduva  mata  semidecídua

(latitude -21.1262627 e longitude -48.964444); São José do Rio Preto também, mata

semidecídua  (latitude  -20.777927  e  longitude  -49.350822);  e  em Ribeirão  Preto,

mata arbustiva (latitude -21.193779 e longitude -47.761545).
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Figura 4: Mapa dos sítios de estudos.
O mapa mostra precisamente cada sítio onde foram conduzidos os estudos dentro do estado de São
Paulo. O mapa foi gerado usando QGIS versão 3.22.0 

Também, amostras de animais encontrados mortos no município de Ribeirão

Preto foram analisadas neste estudo. Essas amostras de PNH foram fornecidas pelo

Centro  de  Controle  de  Zoonoses  (CCZ).  Eram  de  animais  encontrados  por

solicitação  de  moradores  em  áreas  urbanas  e  peri  urbanas  da  cidade.  Assim,

amostras  de  sangue,  cérebro,  glândula  salivar,  fígado  e  fezes  de  PNH  foram

coletadas  pelo  veterinário  da  CCZ e  encaminhadas  ao  Centro  de  Pesquisa  em

Virologia da FMRP-USP.
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Figura 5: Ambiente onde eram colocadas as armadilhas e a obtenção das amostras de sangue e 
suab dos PNH de pequeno porte.
Na figura A podemos observar como eram dispostas armadilhas nas árvores em meio ao transecto.
Na figura B e C, observamos como eram realizadas as coletas de sangue e suab oral dos PNH,
sempre com luvas e paramentados.

4.3. Atividades em laboratório

Para  o  diagnóstico  laboratorial  de  infecções  por  hantavírus  utilizamos  teste

ELISA pesquisando anticorpos.  O teste sorológico foi  utilizado para uma triagem

inicial na qual os soropositivos tinham materiais clínicos analisados por RT-PCR para

detecção do genoma viral. Na detecção viral por RT-PCR foram analisados excretas

e órgãos (SABINO-SANTOS et al., 2015, 2018).

4.3.1. Diagnóstico de hantavírus em primatas não humanos

4.3.1.1. Ensaio Imunoenzimático indireto (ELISA)

Para realizar o diagnóstico de ELISA de hantavírus, os 96 orifícios planos das

placas (COSTAR, EUA) eram sensibilizados com 50μl da proteína N recombinante

do  ARQV  diluída  em  solução  tampão  de  carbonato-bicarbonato  pH  9,6

(FIGUEIREDO et al., 2009b). As placas pernoitavam incubadas em câmera úmida, a

4°C. No dia seguinte, os orifícios eram lavados por 6 vezes 6 vezes com PBS Tween
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1x 0,1% (200 μL) e a eles se adicionava uma solução de bloqueio contendo 200 μL

de leite desnatado (Molico); e incubava-se a placa novamente em câmera úmida a

37°C, por 2h. Foi realizado mais uma lavagem dos poços, 6 vezes com PBS Tween

1x 0,1% (200 μL).  A estas placas sensibilizadas adicionaram-se aos poços 50ul da

amostra sérica (anticorpo primário) a 1:100, as placas foram incubadas em câmara

úmida, por 1h a 37°. Em seguida, os orifícios da placa foram lavados por 6 vezes

com PBS Tween 1x 0,1% (200 μL)  e  adicionou-se aos orifícios o  conjugado de

imunoglobulina anti-primata a 1:2000 (50ul, anticorpo secundário) com peroxidase

(Sigma, Brasil). Na sequência, incubou-se novamente a placa em câmara úmida, por

1  h  a  37°.  Finalmente,  após  lavagem  dos  orifícios,  adicionaram-se  50  μL  do

substrato  KPL ABTS Peroxidase Substrate  (Seracare,  EUA)  para  peroxidase em

cada poço, incubou-se por 15 a 30 min. A leitura dos orifícios da placa foi feita com

filtro  de  405  nm  (Multiskan  352  MS  Microplate  Reader,  LabSystems,  EUA)

(FIGUEIREDO et al., 2009b).

O limiar  das absorvências obtidas foi  feito  através do cálculo da  média dos

resultados da parte negativa da placa somado a três vezes o desvio padrão (Limiar =

média +3 x desvio padrão).

Após a  detecção  dos  soros  positivos,  estes  foram titulados  em diluições de

1:100 a 1:51.200.

Este ELISA possui 97,2% de sensitividade, 100% de especificidade, 100% de

valor preditivo positivo e 98,1% de valor preditivo negativo, comparado a ELISA de

IgG usando a proteína N recombinante do ANDV, que se considerou como método

padrão (FIGUEIREDO et al., 2009b).

A prevalência  de  soropositivos  para  hantavírus  foi  determinada  dividindo  o

número de animais positivos ao número total de animais analisados, por espécie.

4.3.2. Testes moleculares

Das amostras  clínicas (sangue,  suab oral  e  suab retal)  dos animais vivos  e

soropositivos para hantavírus extraiu-se o RNA. Nos animais mortos foram feitas

extrações de RNA do sangue, cérebro, glândula salivar, fígado e fezes. As extrações

foram feitas utilizando o kit  QIAamp Viral RNA extraction (Qiagen, Alemanha), de

acordo com as instruções do fabricante.
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4.3.2.1 Transcrição reversa (RT)

Nesta reação foi utilizada a enzima M-MLV (Invitrogen, EUA). Preparou-se uma

mistura  de  reação  com  15  μL,  contendo  1  μL  de  primer  randômico  à  3  μM

(Invitrogen, EUA), 1 μL de desoxinucleotídeos trifosfatados (dNTPs) a 2 mM, 4 μL de

solução tampão 5 vezes concentrada (contendo 10 mM de Tris pH 8.9,  1.5 mM

MgCl2, 80 mM KCl) e 2 μL DTT à 0.1 M (Invitrogen, EUA), 1 μL de inibidor de RNAse

(Invitrogen, EUA), 5 μL de água DEPC e 1 μL de M-MLV. Ao final, utilizaram-se 5 μL

da amostra extraída de RNA para a PCR (MORELI; SOUSA; FIGUEIREDO, 2004).

4.3.2.2. Reação em cadeia pela polimerase (PCR)

Para a PCR montou-se uma mistura de reação contendo  primers específicos

para a sequência genômica do segmento S (gene codificador da proteína N) e M

(gene  codificador  da  glicoproteína  Gn)  de  hantavírus  do  clado  Andes  (MORELI;

SOUSA; FIGUEIREDO, 2004); e um pan-hantavírus específico para o segmento L

(gene codificador de RdRp), que detecta todos os membros da família hantavírus

(KLEMPA et al., 2006).

Para a PCR dos segmentos S e M a mistura de reação, com 50 μL, continha

36,75 μL de água DEPC, 5 μL da solução tampão 10 vezes concentrada (10 mM Tris

pH  8.9,  2.5  mM  MgCl2,  80  mM  Kcl),  10  μL de  desoxinucleotídeos  trifosfatados

(dNTPs) a 2 mM, 1 μL dos pares de primers (SAHN-F; SAHN-R; HGn-F; e HGn-R), 2

μL de MgCl2  e 1,5 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen, EUA) e ao final 3 μL do

cDNA. A reação era submetida a 1 ciclo de 95° por 2 min; 35 ciclos de 95° por 30s,

54° por 1 min, 72 graus por 2 min; e mais 1 ciclo de 72° por 15 min no termociclador

SimpliAmp (BioSystems,  Brasil).  Nesta  reação esperava-se obter  264  pb  para  o

segmento S e uma banda de 324 pb para o segmento M visualizáveis em gel de

agarose sob luz UV.

Para a PCR do segmento L, a reação era feita em 2 etapas. Para a primeira

etapa, prepara-se mistura de reação de 25 μL contendo 11,25 75 μL de água DEPC,

2,5 μL da solução tampão 10 vezes concentrada (10 mM Tris pH 8.9, 2.5 mM MgCl 2,

80 mM Kcl), 1 μL de desoxinucleotídeos trifosfatados (dNTPs) a 10 mM, 1 μL dos
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pares de primers HAN-L-F1 e HAN-L-R1 (mostrados na Tabela 1), 3 μL de MgCl2  e

0,25 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen, EUA) e ao final adicionava-se  5 μL do

cDNA.  A reação era submetida a 1 ciclo a 95° por 5 min; 30 ciclos de 94° por 30s,

54° por 50s, 72 graus por 1 min; e mais 1 ciclo de 72° por 10 min no termociclador.

Para a segunda etapa,  diferentemente,  adicionavam-se na mistura de reação os

primers HAN-L-F2 e HAN-L-R2 (mostrados na Tabela 1) e também, fazia-se uma

modificação nas temperaturas de ciclagem, 95° por 5 min; 30 ciclos de 94° por 30s,

56° por 50s, 72 graus por 1 min; e mais 1 ciclo de 72° por 10 min. Com esta PCR

para  o  segmento  L esperava-se  uma  banda  de  396  pb  visualizável  em  gel  de

agarose sob luz UV (MORELI; SOUSA; FIGUEIREDO, 2004; KLEMPA et al., 2006).

Tabela 1: Primers utilizados para a reação dos segmentos S, M e L.

Nome Orientação Sequência nucleotídica (5´- 3´) Gene Fonte
SAHN-F Forward CAAAACCAGTTGATCAACAGGG N (MORELI; SOUSA; 

FIGUEIREDO, 2004)
SAHN-R Reverse GATGAATCATCCTTGAACCTTAT N (MORELI; SOUSA; 

FIGUEIREDO, 2004)
HGn-F Forward GGGCAGTAAGTGCTGAAAC Gn (MORELI; SOUSA; 

FIGUEIREDO, 2004)
HGn-R Reverse ACATTTAGCAGTTTGCCATGGG Gn ( MORELI; SOUSA; 

FIGUEIREDO, 2004)
HAN-L-F1 Forward ATGTAYGTBAGTGCWGATGC RdRp (KLEMPA et al., 2006)
HAN-L-R1 Reverse AACCADTCWGTYCCRTCATC RdRp (KLEMPA et al., 2006)
HAN-L-F2 Forward TGCWGATGCHACIAARTGGTC RdRp (KLEMPA et al., 2006)
HAN-L-R2 Reverse GCRTCRTCWGARTGRTGDGCAA RdRp (KLEMPA et al., 2006)

Calculou-se a positividade das RT-PCRs para hantavírus somando os animais

positivos  para  pelo  menos  1  segmento  genômico  e  dividindo-se  este  valor  pelo

número de animais analisados, por espécie.

4.4. Sequenciamento nucleotídico por Sanger

Para  realiza  o  sequenciamento  por  Sanger  (Genetic  Analyzer  3500,  Applied

Biosystems),  utilizamos  o  kit  ExoSap-IT  (Affimetrix,  Inc.,  EUA)  nas  amostras  de

cDNA que apresentava apenas uma banda especifica no gel  de agarose, assim,

removendo o excesso de primers e dNTPs; ou Gel Extraction kit (Qiagen, Alemanha)

em amostras que apresentavam várias bandas inespecíficas no gel. Quantificamos

os  cDNA  no  espectrofotômetro  (NanoDrop  Lite,  ThermoFisher)  e  fazemos  a
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marcação fluorescente utilizando o kit BigDye terminator v3.1 (Biosytems) (SABINO-

SANTOS et al., 2018)

4.5. Análises estatísticas

Os dados relativos aos PNH analisados neste estudo foram fornecidos pela

CCZ  no  relatório  do  SINAN  e  pelos  formulários  de  campo.  Estes  dados  foram

compilados em um banco de dados utilizando o programa Excel (Microsoft, EUA).

Determinou-se o sucesso das capturas pelo número destas, dividido pelo número de

armadilhas utilizadas (MILLS et al.,  1995).  A razão sexual  foi  calculada por teste

binomial, a diversidade pelo índice de Shannon-Wiener e índice Simpson e a riqueza

das  espécies  pelo  índice  de  Chao  1).  Estes  cálculos  foram  feitos  utilizando  o

programa R versão 4.1.0 packages vegan, bootstrap e rareNMtests e Past versão

4.03 (Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. 2001). Para verificar se sexo ou idade

teriam  influência  no  número  de  animais  infectados,  utilizaram-se  testes  não

paramétricos de Mann-Whitney para sexo e o de Kruskal-Wallis para idade, ambos

no programa GraphPad prism 8.
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5. RESULTADOS

5.1. Dados ecológicos

Foi possível capturar 15 primatas de vida livre em nossas atividades de campo.

Para tanto totalizamos um esforço amostral de 147 armadilhas, com um sucesso de

captura  de  10,2%. Também,  analisamos  56  primatas  em  cativeiro.  Assim,

participaram  do  estudo  71  primatas  vivos.  A  esses  animais,  somaram-se  213

primatas mortos fornecidos pelo CCZ de Ribeirão Preto. Portanto, totalizamos 284

PNH.  Os  animais  estudados  pertenciam  a  10  espécies,  sendo  86,3%  Callithrix

penicillata (n=245),  a  espécie mais frequente e abundante.  Em proporções mais

baixas, foram 4,1% de Alouatta caraya (n=12); 3,4% de Sapajus apella (n=10); 2,4%

de Sapajus libidinosus (n=7); 1,4% de Saguinus midas (n=4); 0,7% de Sapajus sp.

(n=2); 0,3% de Callithrix geoffroyi (n=1); 0,3% de Alouatta guariba (n=1); 0,3% de 1

Callithrix jacchus (n=1); e 0,3% de Saimiri sciureus (n=1).

Quanto as características dos PNH estudados, o número de machos superou o

de fêmeas apenas na espécie  Callithrix penicillata. Nas outras espécies, excluindo

aquela em que tivemos apenas um indivíduo, foi maior a quantidade de fêmeas de

Alouatta caraya, Saguinus midas, Sapajus apella e Sapajus libidinosus. Estes dados

são mostrados na Tabela 2. A razão sexual total, a partir da proporção 1:1 (teste

binomial, p > 0,05) foi de 0,51, mostrando pequena diferença entre os sexos, com

tendência maior para o número de machos, mas sem significância.

Tabela 2: Espécies divididas por sexo e idade

Espécie N
Sexo Idade

Macho Fêmeas
Razão
sexual

Jovem Subadulto Adulto

Alouatta caraya 12 4 8 0,333 2 2 8

Alouatta guariba 1 1 0  - 0 0 1

Callithrix geoffroyi 1 1 0  - 0 0 1

Callithrix jacchus 1 0 1  - 0 0 1

Callithrix penicillata 245 131 114 0,534 25 13 207

Saguinus midas 4 1 3 0,25 0 0 4

Saimiri sciureus 1 1 0  - 0 0 1

Sapajus apella 10 3 7 0,3 0 0 10

Sapajus libidinosus 7 1 6 0,142 2 2 3
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Sapajus sp 2 2 0  - 0 0 2

Total 284 145 139 0,51 29 17 238

Quanto a idade dos PNH, observamos que não existe diferença entre jovens e

subadultos (P=0,9; IC de -2,68 a 8,48); e pequena diferença entre jovens e adultos

(P=0,33; IC de -1,20 a 4,60), e subadultos e adultos (P=0,28; IC de -22,30 a 69,90),

porém sem significância.

Analisando  os  territórios  habitados  pelos  animais  estudados,  Callithrix

penicillata,  a espécie mais frequente, foi mais encontrada em perímetro urbano ou

periurbano.  Um  dos  animais  foi  encontrado  nos  perimétrios  da  cidade  de

Sertãozinho. Ao analisar os locais onde foram encontrados os animais,  pudemos

observar que Ribeirão preto possui vários pontos de matas degradadas e canaviais.

Ainda,  alguns  Callithrix  penicillata capturados  em  Barrinha  e  Cravinhos,  foram

encontrados em mata de galeria, ciliar e semidecídua e suas capturas ocorreram na

estação seca (de abril a setembro).

Determinou-se a abundância de espécies nos diferentes locais pelo índice de

Shannon-Wiener e verificamos valores mais elevados em São José do Rio Preto,

com índice de 1,522; seguido por São Carlos com 1,351; Catanduva com 1,071; e

por último Ribeirão Preto com 0,275. Em Cravinhos, Sertãozinho e Barrinha o valor

foi 0.

Tabela 3: Números de espécie de PNH por município e os índices de Shannon, Simpson e CHAO-1.

Espécie N
Ribeirão

Preto
Sertãozinho

São
Carlos

Catanduva Cravinhos Barrinha
São José do

Rio Preto

Alouatta caraya 12 6 0 2 4 0 0 0

Alouatta guariba 1 1 0 0 0 0 0 0

Callithrix geoffroyi 1 0 0 0 0 0 0 1

Callithrix jacchus 1 0 0 1 0 0 0 0

Callithrix penicillata 245 222 1 2 5 6 9 0

Saguinus midas 4 0 0 2 0 0 0 2

Saimiri sciureus 1 0 0 0 0 0 0 1

Sapajus apella 10 0 0 0 7 0 0 3

Sapajus libidinosus 7 7 0 0 0 0 0 0

Sapajus sp 2 0 0 0 0 0 0 2

Total 284 236 1 7 16 6 9 9

Índice de Shannon 0,644 0,278 0 1,352 1,072 0 0 1,523
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Índice de Simpson 0,251 0,113 0 0,734 0,648 0 0 0,765

CHAO-1 13 4 1 4 3 1 1 5,333

A riqueza de espécies em cada local  com PNH foi  obtida pelo teste Chao1.

Também, São José do Rio Preto foi o município com maior riqueza, 0,765; seguido

por São Carlos, 0,734; Catanduva, 0,648; e Ribeirão Preto com 0,113.

5.2. Análise sorológica de anticorpos para hantavírus

Dos  soros  de  286  animais  testados  por  ELISA para  hantavírus,  13  foram

positivos para IgG, reagindo contra a proteína N de ARQV. A positividade total foi de

4,5%, sendo dois  Alouatta caraya,  16,6%; nove  Callithrix penicillata, (3,6%) e dois

Sapajus libidinosus (28,5%), como mostra a Tabela 4.

Tabela 4: Espécies positivas para ELISA e suas positividades

Espécie N
Positivos para hantavírus

ELISA
IgG (rN ARQV) Positividade

Alouatta caraya 12 2 16%
Alouatta guariba 1 0 0

Callithrix geoffroyi 1 0 0
Callithrix jacchus 1 0 0

Callithrix penicillata 245 9 3,6%
Saguinus midas 4 0 0
Saimiri sciureus 1 0 0
Sapajus apella 10 0 0

Sapajus libidinosus 7 2 28,5%
Sapajus sp 2 0 0

Total 284 13 4,5%
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Figura 6: Fotos das espécies positivas por sorologia.
Em A temos a espécie Alouatta caraya (foto de Juan Carlos Munoez). Em B temos a espécie Callithrix
penicillata (foto de Ricardo de Paula Ferreira). E em C temos a espécie Sapajus libidinosus (foto de
Luciano Candisani).

Os  títulos  séricos  de  IgG  contra  hantavírus  foram  de  400  para  o  Callithrix

penicillata de  vida  livre  capturado  no  cerrado  em  Barrinha  (latitude  -21.2031  e

longitude -47.3953). Este animal era macho adulto e com bom estado de saúde.

Observamos 200 para outro Callithrix penicillata. encontrado em um estacionamento

na área urbana do município de Ribeirão Preto (latitude -21.113496 e longitude -

47.795345)  Tratava-se  de  uma  fêmea  adulta  encontrada  morta  com  tamanho

corporal abaixo do normal, que mostrava fratura na boca, escoriações no corpo e

hemorragia na cavidade torácica, pulmão e fígado congesto. Os títulos dos demais

PNH  não  passaram  de  100,  porém  2  animais  também  apresentaram  pulmão

congesto apesar de estarem em bom estado físico, sendo o PNH 6469201 o único

apresentando  pelo  veterinário  do  CCZ  com  diagnóstico  final  insuficiência

respiratória, os demais apresentariam outras possíveis causas (tabela 5).
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Tabela 5: Relatório da CCZ e Titulação 

N° do SINAN Espécie Município Necrópsia Titulação

5279513 Callithrix penicillata Ribeirão Preto Pulmão, coração e fígado congestos 1:100

5279719 Callithrix penicillata Ribeirão Preto Pulmão e fígado congesto 1:100

5245628 Callithrix penicillata Ribeirão Preto Pulmão congesto 1:200

5347552 Callithrix penicillata Ribeirão Preto Pulmão hemorrágico (atropelamento) 1:100

- Callithrix penicillata Barrinha Vivo 1:400

5715923 Callithrix penicillata Sertãozinho Hematomas  na  regia  pélvica  com
hemorragia  abdominal  por  ruptura  do
baço

1:100

6169018 Alouatta caraya Ribeirão Preto Pulmões  hemorrágico  com  diversas
lesões

1:100

6169382 Sapajus libidinosus Ribeirão Preto Pulmões  hemorrágicos  e  diminuídos,
várias fraturas

1:100

02317/2019 Sapajus libidinosus Ribeirão Preto Pulmões hemorrágico e politraumatismo 1:100

5725062 Callithrix penicillata Ribeirão Preto Pulmões hemorrágico e queimaduras 1:100

5725110 Callithrix penicillata Ribeirão Preto Pulmão  imerso  em  sangue  e  fígado
amarelado

1:100

6469129 Alouatta caraya Ribeirão Preto Queimadura e traumatismo craniano 1:100

6469201 Callithrix penicillata Ribeirão Preto Pulmões  e  fígado  congestos;  baço
aumentado

1:100

5.3. Análise molecular

As RT-PCRs para hantavírus revelaram genoma viral em materiais clínicos de

31 PNH. Entretanto o nosso sequenciamento de amplicons pelo método de Sanger

mostrou que aparentemente todos mostrava genoma do RIOMV, o que pode ter

resultado de contaminação no processo já que dispomos deste vírus no laboratório.

Estamos testando novamente as amostras para esclarecer de forma fidedigna estes

resultados.
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Tabela 6: Tabela de positivos em PCR por espécie

Espécie N
PCR

S M L
Todos os

segmentos
Positividade

Alouatta caraya 12 0 0 2 2 16%
Alouatta guariba 1 0 0 0 0 0

Callithrix geoffroyi 1 0 0 0 0 0
Callithrix jacchus 1 0 0 0 0 0

Callithrix penicillata 245 4 5 21 25 10,1%
Saguinus midas 4 0 0 0 0 0
Saimiri sciureus 1 0 0 1 1 100%
Sapajus apella 10 0 0 3 3 30%

Sapajus libidinosus 7 0 0 0 0 0
Sapajus sp 2 0 0 0 0 0

Total 284 4 5 27 31 10,8%
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6. DISCUSSÃO

O desmatamento é um resultado de uma alta ação antrópica nos ambientes e

vem  avançando  de  forma  mais  acelerada  ao  longo  das  últimas  décadas.  O

desmatamento tem relação com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios

e locais de mata são substituídos por mais infraestrutura urbana e mais extração de

recursos naturais (DIRZO et al., 2014). Também, concomitantemente, expande-se a

pecuária e as grandes plantações em áreas de vegetação nativa do estado de São

Paulo.  Ao  final,  resultaram  disso  apenas  fragmentos  florestais  remanescentes,

impactando de forma negativa a diversidade da fauna e da flora, o microclima e

provavelmente, colaborando com o aparecimento de epidemias zoonóticas (MILLS,

2006; DIRZO et al., 2014). Muitos desses fragmentos florestais, com razoável fator

de conservação,  situam-se em áreas  urbanas o  que  os  expõe continuamente  a

pressões  antrópicas,  desestruturando  cadeias  alimentares  dos  animais,  ciclos

biogeoquímicos, extinguindo e introduzindo espécies, inclusive com seus patógenos

(HENRIQUES, 2003; FOLEY et al., 2005; MILLS, 2006; GOTTDENKER et al., 2014;

RIPPERGER et al., 2015).

Na perda da biodiversidade, há o aumento na incidência de doenças infecciosas

zoonóticas nos ecossistemas degradados, onde há maior exposição de animais, que

normalmente  teriam  pouco  ou  nenhum  contato  com  dado  agente  infeccioso,

podendo se tornar reservatórios competentes desse agente (MILLS, 2006).

Dentre os animais afetados pela fragmentação e perda de diversidade no meio

natural  estão os  primatas neotropicais,  que são dependentes  de ambientes  com

estrato arbóreo, o que os deixa extremamente vulneráveis as mudanças antrópicas,

pois eles têm dificuldade em migrar passando por áreas inadequadas (sem árvores)

e ficam ilhados em seus fragmentos arbóreos, circundados por plantios como o da

cana-de-açúcar  (HENRIQUES,  2003;  SABINO-SANTOS,  2010;  OLIVEIRA,  2015).

Sabe-se  que  PNH  podem  eventualmente  transmitir  zoonoses  como  febres

hemorrágicas, vírus da herpes, hepatites virais, retrovírus, Poxivirus, paramyxovirus,

picornavírus,  togavirus  e  rhabdovirus.  Portanto  estes  animais  oferecem potencial

risco biológico e o controle ambiental de locais onde os mesmos se encontram é de

grande relevância (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2006).
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Outras espécies animais afetadas pela fragmentação ambiental e pelos 

grandes plantios em monocultura, são os roedores. Sabino-Santos (2010), em nosso

grupo de pesquisa, observou que áreas com plantios de cana-de-açúcar e capim 

braquiária, elevam a população de pequenos roedores pela maior oferta de alimento.

Assim ocorre proliferação de determinadas espécies de roedores Sigmodontine que 

são conhecidos pela disseminação de hantavírus. Naquele estudo, observou-se 

também que a redução na diversidade de roedores e o aumento numérico de 

algumas espécies aumenta o risco da disseminação de hantavírus para outras 

espécies (spillover) (SABINO-SANTOS, 2010).

Um relato sobre morcegos em Serra Leoa, com o aumento de  novos 

infectados levanta ainda uma questão sobre a gama real de espécies que podem ser

infectadas por hantavírus patogênicos para o homem (BIACABE et al., 2007; WEISS

et al., 2012). Em outro estudo, nosso grupo, também, identificou morcegos 

infectados com o ARQV, na região nordeste do estado de São Paulo, mostrando um 

possível spillover desse vírus na região (SABINO-SANTOS et al., 2015).

Nas coletas de animais feitas para este estudo, observou-se que os canaviais

circundam áreas fragmentadas, onde existem PNH (SABINO-SANTOS et al., 2015;

MAIA et al., 2016). A literatura científica mostra um trabalho, norte-americano, sobre

hantavírus infectando primatas. Em um caso fez-se infecção experimental de SNV

em  macacos  Rhesus  e  este  teve  acometimento  pulmonar  e  cardiomegalia

(SAFRONETZ et al., 2014). No outro estudo, observaram-se anticorpos decorridos

de uma infecção natural por PUUV, no Centro de Primatas Alemão em Gottingen,

Alemanha  (SAFRONETZ et al., 2014). Não há relatos sobre hantavírus infectando

primatas na América do Sul.

No presente trabalho, pudemos constatar a presença de infecções pregressas

por hantavírus em 3 espécies de primatas no Estado de São Paulo. A espécie que

se  mostrou  proporcionalmente  mais  infectada  foi  o  Sapajus  libidinosus (28,5%).

Porém temos  que  observar  que  houve  um baixo  número  de  exemplares  desse

espécime,  assim  elevando  a  sua  porcentagem,  assim  como  o  Alouatta  caraya

(16,6%).  No  caso  da  espécie  Sapajus  libidinosus,  tem  grande  capacidade  de

adaptação,  podendo  assim,  ter  se  adaptado  ao  tipo  vegetação  fragmentada,

permanecendo em áreas que onde possivelmente teria roedores infectados (IZAR et
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al., 2012). Os Alouatta caraya são tolerantes aos efeitos de fragmentação e tendem

a permanecer no mesmo habitat, quando comparado a outras espécies de bugios,

mas normalmente o gênero e dependente de corredores florestais, também tendo a

possibilidade de estar em áreas que há animais infectados (AGUIAR et al., 2007). É

preciso levar em consideração que a licença que temos não nos permite a captura

de primatas de médio e grande porte sem a presença de um veterinário em campo,

o  que  só  foi  possível  em  centros  zoológicos  e  isso  pode  ter  influenciado  na

quantidade de animais capturados.

A maioria dos animais estudados era da espécie Callithrix penicillata, um PNH

de pequeno porte e muito abundante no estado de São Paulo (CULOT et al., 2019).

É uma espécie invasora e se adapta facilmente em ambientes degradados e áreas

urbanas, possivelmente teria uma grande população no território de Ribeirão Preto e

região, o que facilitaria um maior encontro de sua espécie  (MALUKIEWICZ et al.,

2020).

Nas coletas em Centros Zoológicos,  observa-se uma melhor  distribuição nas

espécies de PNH, porém salientamos que nesses locais encontramos espécies não

existiriam naturalmente em nosso estado.

Também, nossos resultados foram similares aos de Mertens et al (2011), no 

German Primate Center, que fica em uma área periférica da cidade de Göttingen, 

perto de uma grande extensão de mata, onde encontraram-se roedores positivos 

para hantavírus (MERTENS et al., 2011). Observamos 13 animais previamente 

infectados com hantavírus. Onze deles foram encontrados em Ribeirão Preto, 1 em 

Sertãozinho e 1 em Cravinhos. Todos os animais eram de vida livre e apenas o 

primata de Cravinhos foi encontrado com vida. Os animais de Ribeirão Preto foram 

achados em perímetro urbano, 3 no Bosque municipal, 1 no Parque Prefeito Luiz 

Roberto Jábali e 1 perto do Campo do Clube Botafogo, regiões centrais da cidade. 

Os outros animais de Ribeirão Preto bem como o de Sertãozinho e o de Cravinhos, 

todos estavam em periferia de cidade, próximos a plantações de cana-de-açúcar e 

fragmento de mata nativa. Também, houve estudos prévios, nestas localidades, 

onde nosso grupo encontrou roedores e morcegos infectados com hantavírus 

(SABINO-SANTOS et al., 2015). Portanto supomos que os PNH poderiam ter se 

infectado pelo contato com roedores ou morcegos infectados com hantavírus, por 
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meio de inalação de suas excretas, ou mesmo ingerindo estas excretas. Estas 

infecções teriam ocorrido em condições naturais e, portanto, é possível que estes 

PNH serviriam como animais-sentinela em estudos sobre hantavírus, nos avisando 

da circulação nos perímetros municipais e intensificando estratégias de combate ao 

hantavírus.

Assim  como  roedores  silvestres,  os  Callithrix  penicillata  infectados  com

hantavírus em zona urbana de uma cidade grande como Ribeirão Preto  poderia

representar mais uma fonte para a infecção humana.  É interessante observar que

os Callithrix penicillata infectados por hantavírus apresentavam pulmões congestos,

o que poderia estar relacionados a uma eventual infecção causadora da morte dos

animais.

Infelizmente,  não  foi  possível  determinar  o  hantavírus  que  infecta  os  PNH,

pesquisas posteriores serão necessárias para verificar se PNH exercem algum papel

na manutenção do ciclo silvestre de hantavírus.

Ao final  ressaltamos que nossos achados são inéditos  nas Américas,  sendo

similares aos observados por M. Merten et al na Alemanha (MERTENS et al., 2011).
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7. CONCLUSÕES

 Uma percentagem de 4,5 dos primatas não humanos estudados na região

nordeste do estado de São Paulo apresentavam anticorpos IgG para hantavírus.

1. Primatas  das  espécies  Alouatta  caraya,  Callithrix  penicillata  e  Sapajus

libidinosus,  todos de vida livre, apresentaram anticorpos para hantavírus sugerindo

infecção pregressa.

 Vários  espécimes de  Callithrix  penicillata  infectados com hantavírus  foram

encontrados na zona urbana de Ribeirão Preto o que poderia oferecer uma potencial

fonte de contaminação para os moradores locais.
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