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C riação e Manejo de Primatas Não-Humanos

Márcia Cristina Ribeiro Andrade

INTRODUÇÃO

Existem muitas controvérsias referentes à classificação dos primatas não-humanos. Atualmente, existem
128 espécies, sendo 51 pertencentes ao Novo Mundo (América) e 77 ao Velho Mundo (Ásia e África)
(Figs. 1 e 2).

Os primatas do Velho Mundo pertencem à infra-ordem Catarhini (kata = inferior; rhini = nariz);
distinguem-se basicamente do grupo americano pela posição das aberturas nasais, voltadas para baixo, e
pela presença de um septo nasal delgado (Fig. 3). Possuem 32 dentes; unhas achatadas (nunca em
garras); algumas espécies apresentam calosidades ciáticas, de colorido vivo; a cauda, quando presente,
não é preênsil.

Os Platyrrhini (platy = largo, rhini = nariz) vivem exclusivamente no continente americano (Fig. 4).
A sua origem e a história de sua migração para a América do Sul são ainda discutidas em virtude da
escassez de fósseis. Admite-se que os primatas tiveram origem na América do Norte, há cerca de 60
milhões de anos, de onde migraram para o sul, para a Eurásia e África, evoluindo separadamente.
Distinguem-se das espécies do Velho Mundo por terem o septo nasal largo, o polegar não completamente
oponível, a ausência de calos ciáticos e de bolsas jugais, e a dentição, constituída por 32 ou 36 dentes,
com 6 pré-molares superiores e 6 inferiores. No conjunto, são de porte menor. Um grupo de espécies
possui a cauda preênsil. Exclusivamente arborícolas, não existem espécies adaptadas à vida terrícola. Em
geral, habitam terrenos florestados e poucos descem ao solo em busca de água ou alimento, que encontram
com abundância no alto das árvores.
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Figura 1 – Distribuição mundial dos primatas não-humanos

Fonte: Kavanagh (1984).

Figura 2 – Classificação dos primatas

Fonte: Kavanagh (1984).

CERCOPITHECIDAE

PONGIDAE LORISIDAE

CHEIROGALEIDAE
LEMURIDAE
LEPILEMURIDAE
INDRIIDAE
DAUBENTONIIDAE

PONGIDAE

CERCOPITHECIDAE

CALLITRICHIDAE
CEBIDAE

Trópico de Câncer

Equador

0o

Trópico de Capricórnio



145

Criação e manejo de primatas não-humanos

Os primatas compartilham uma vida social extremamente complexa. A composição das unidades sociais
é bastante variável, abrangendo desde espécies solitárias a sociedades com organizações de múltiplas famílias.
Dessa forma, existem categorias distintas de criação animal com o intuito de respeitar tais peculiaridades.

Quando os primatas não-humanos começaram a ser utilizados como animais de laboratório, a partir dos
anos 50, muitos fatores foram levados em consideração, visando à manutenção efetiva desses animais em
cativeiro. O sucesso da pesquisa em primatas encontra-se diretamente relacionado à qualidade das técnicas de
manejo empregadas, incluindo alojamentos apropriados para cada espécie envolvida, conhecimento dos aspectos
fisiológicos, nutricionais e genéticos, assim como a realização de um controle sanitário constante por meio de
exames clínicos e laboratoriais complementares de rotina.

NUTRIÇÃO

O status nutricional influencia diretamente no crescimento, na reprodução e na longevidade dos primatas,
bem como na capacidade de resistência aos patógenos. A dieta adequada é essencial ao bem-estar animal e
assegura resultados reprodutíveis nas pesquisas biomédicas.

A nutrição adequada dos primatas envolve aproximadamente 50 nutrientes essenciais. Além das
exigências nutricionais a serem obedecidas, é importante saber que existem fatores capazes de interferir

Figura 3 – Macaco rhesus (Macaca mulatta), primata
do Velho Mundo pertencente à família
Cercopithecidae

Figura 4 – Mico-de-cheiro (Saimiri sciureus), primata
 do Novo Mundo

Fonte: Departamento de Primatologia do Centro de
Criação de Animais de Laboratório / Fiocruz.

Fonte: Departamento de Primatologia do Centro de
Criação de Animais de Laboratório / Fiocruz.
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na qualidade dos alimentos, tais como palatabilidade, transporte e estocagem do alimento, e concentração
de contaminantes químicos e biológicos. A boa palatabilidade alimentar favorece a aceitação do alimento
pelo animal.

Assim como nas outras espécies de mamíferos, os requerimentos nutricionais dos primatas variam de
acordo com estágios do ciclo de vida, como crescimento, reprodução e manutenção vital. No caso dos
animais mais idosos, ocorre uma diminuição nesses requerimentos, resultando em obesidade se não forem
fornecidas dietas especiais com baixa densidade calórica ou mesmo limitação do consumo alimentar.

Fatores ambientais como o estresse provocado por procedimentos experimentais ou pós-cirúrgicos,
tipos de alojamento, bem como a estação do ano, podem interferir nos requerimentos nutricionais, ora
aumentando ora diminuindo tais necessidades. Quando os animais são alojados em grupos, é importante
observar se os indivíduos de menor grau de dominância social têm acesso à comida e à água.

Na natureza, os primatas consomem grande variedade de alimentos de origem animal e vegetal. Entretanto,
as proporções relativas dos diferentes tipos de alimento como frutas, folhosos, ovos de pássaros e invertebrados
podem diferir bastante entre as espécies. Em 1981, estudou-se dietas de espécies de primatas e constatou-se
que 90% das espécies estudadas consomem frutas; 79% consomem gomas, brotos e flores; 69% consomem
folhas maduras; 65% consomem invertebrados; 41% consomem sementes e 37% consomem alimentos de
origem animal (incluindo ovos). Infelizmente, é difícil mensurar as proporções dessas dietas, e,
conseqüentemente, torna-se impossível determinar a quantidade ‘normal’ ingerida de fibra, proteína, cálcio,
vitamina A e outros nutrientes.

No mercado, existem rações peletizadas, desenvolvidas especialmente para a alimentação de primatas em
cativeiro, que diferem em seus componentes nutricionais de acordo com a idade. A formulação da dieta é
obtida por meio da mistura de diversos alimentos, várias vitaminas e suplementos minerais, obtendo-se, assim,
um produto nutricionalmente adequado. Alguns centros fornecem aos animais do seu plantel apenas a ração
peletizada, sendo esta balanceada e capaz de suprir todas as necessidades do animal. Nesse caso, frutas variadas,
cereais, grãos, sementes, legumes, verduras, entre outros, são fornecidos exporadicamente, com o intuito de
minimizar o estresse.

Atenção especial deve ser dada à água que é fornecida a esses animais, devendo a mesma ser de boa
qualidade e servida em abundância, geralmente através de bebedouros automáticos.

Quanto à rotina de alimentação, os animais devem ser alimentados no mínimo duas vezes ao dia,
evitando-se, assim, variações bruscas nos teores de glicose sangüínea, estimulando-se os processos
fisiológicos e comportamentais e minimizando problemas com a possibilidade de dilatação gástrica. A
parte da dieta com teores mais elevados de proteínas, energia, gordura, vitaminas e minerais deve ser
oferecida pela manhã. Verduras, frutas, legumes e demais suplementos naturais devem ser sempre servidos
à tarde.

GENÉTICA

O estudo da genética na área da Primatologia vem crescendo amplamente, visto que um manejo genético
adequado constitui a base para um programa de criação duradouro efetivo, com a finalidade de evitar
perdas de animais por causa de problemas de consangüinidade, bem como de manter a diversidade genética
dentro da colônia. Para atingir esse objetivo, muitos Centros de Primatas formam o pedigree de suas colônias
e fazem a análise da variabilidade genética através de marcadores genéticos específicos.
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REPRODUÇÃO

Os estudos de campo são bastante úteis para o estabelecimento das colônias de criação. A fisiologia reprodutiva
da espécie envolvida constitui a base da manutenção efetiva de uma criação de primatas não-humanos. O sistema de
acasalamento é adotado de acordo com a espécie, já que existem exemplares monogâmicos, poligâmicos e promíscuos.

A vida reprodutiva inicia-se no período da puberdade, quando ocorrem alterações dos hormônios sexuais.
Nos macacos do Velho Mundo, a puberdade nas fêmeas é identificada com o início da menstruação e da
primeira ovulação, que normalmente não ocorre de forma simultânea (Tabela 1). No macho, essa fase é
notadamente marcada pelo aumento do diâmetro testicular e pela espermatogênese. As alterações do peso e do
tamanho corporal podem ocorrer antes, durante ou após o início desse ciclo reprodutivo, dependendo da
espécie. Em muitos casos, principalmente nos primatas do Novo Mundo, o aumento do peso corporal constitui
o único método para detecção do início da puberdade, e está diretamente relacionado com a secreção hormonal.

Em decorrência do aumento dos níveis de hormônios sexuais, algumas espécies de primatas do Velho
Mundo apresentam um fenômeno conhecido por sex skin (Fig. 5). Trata-se de alterações morfológicas externas,
manifestadas, tanto nos machos quanto nas fêmeas, por uma vermelhidão que começa primeiramente na pele
ao redor da linha pubiana, estendendo-se por debaixo da cauda, da parede abdominal, das nádegas, da
porção caudal das costas e da parte interna das coxas, assumindo um formato aproximadamente simétrico,
bilateral. O processo continua com inchaços germinados translúcidos dos dois lados da pele ventral da linha
pubiana. O primeiro inchaço diminui e os subseqüentes aparecem periférica e progressivamente, desenvolvendo-
se em uma inchada e edematosa fase, com rica proliferação vascular, conferindo forte coloração vermelha que,
depois de algum tempo, adquire caráter cianótico.

Figura 5 – Sex skin em uma fêmea de macaco rhesus, com quatro anos de idade, procedente da colônia de
 primatas da Fiocruz

Em todos os primatas, o acasalamento ocorre de forma sazonal e se encontra associado a fatores ambientais,
tais como: fotoperíodo, temperatura, umidade e disponibilidade de alimento. Os macacos rhesus (Macaca
mulatta), de acordo com esse fenômeno, apresentam sua ‘época de monta’ nos meses mais frios do ano –
estações do inverno e do outono. Nessa época, a espermatogênese é mais acentuada nos machos, assim como,
nas fêmeas, a frequência de ciclos menstruais é mais regular e com presença de ovulação.

Fonte: Departamento de Primatologia do Centro de
Criação de Animais de Laboratório / Fiocruz.
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Tabela 1 – Ciclos ovarianos de primatas do Velho Mundo

ESPÉCIE CICLO REPRODUTIVO (DIAS) MENSTRUAÇÃO(DIAS) SEX SKIN

C. aethiops 30-33 1-2 –
C. patas 30-34 Raro –
C. talapoin 33 2-6 +
M. mulatta 26-30 4.6 +
M. fascicularis 28-32 2-7 +
M. arctoides 28-29 np* ?
M. cyclopis 29 3.3 +
M. fuscata 26-28 3.5 +
M. nemestrina 29-32 np +
M. radiata 25-36 10 +
M. silenus 40 2.5 +
M. sinica 29 1-4 –
M. sylvana 27-33 3-4 +
P. entellus 21-26 np –
P. troglodytes 31-37 3 +
P. pygmaeus 24-32 np –
G. gorilla 28 np –

*np: não perceptível;  – : ausente;  + : presente.
Fonte: Hendrickx & Dukelow (1995).

SISTEMAS DE CRIAÇÃO

Na tentativa de produzir populações de primatas auto-sustentáveis, três métodos de criação são adotados,
obedecendo-se principalmente aos aspectos comportamentais, bem como às exigências fisiológicas de cada
espécie estudada (Tabelas 2 e 3).

SEMINATURAL

Estabelecido em áreas abertas cercadas, como ilhas naturais ou artificiais, sem que haja quebra do meio
ambiente e com provisão de alimentos e água.

Como vantagens desse tipo de sistema de criação, podemos citar que o mesmo atende à grande demanda
de primatas usados em pesquisa, apresenta baixo custo de manutenção e pouco trabalho, além de oferecer
oportunidade de desenvolvimento de estudos de comportamento das populações.

As desvantagens incluem: custo inicial elevado (instalações, equipamentos, embarcações etc.); a distância
das áreas urbanas é grande; o entrosamento social entre os animais ocorre em um período longo (entre 1 a 2
anos); dificuldade de se fazer registro reprodutivo da colônia; dificuldade de reintrodução de animais e de
observação; e captura de animais requeridos pela pesquisa.

CRIAÇÃO EM GRUPO

Os animais poligâmicos são alojados em gaiolas coletivas, em um sistema de harém, tanto em ambiente
interno quanto externo. Pode-se adotar o sistema de múltiplos machos ou apenas um reprodutor, na proporção
de um macho para 3 a 12 fêmeas, obedecendo as necessidades de espaço para a espécie considerada. As fêmeas
grávidas podem ser removidas na época do parto ou serem mantidas no mesmo ambiente.
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Nesse sistema de criação, a higienização e a alimentação são facilitadas, porém é difícil realizar um eficiente
controle de cruzamento entre fêmeas e machos e, conseqüentemente, há dificuldade de estabelecer dados
precisos de concepção, principalmente no caso de um sistema de múltiplos machos. A harmonia social também
é comprometida, havendo muitos desentendimentos entre os animais, sendo, dessa forma, necessárias
intervenções de técnicos e veterinários para tratamentos de animais que sofreram traumas por brigas.

CRIAÇÃO INDIVIDUAL

Nesse sistema, as fêmeas são alojadas em gaiolas individuais ou em pequenos grupos separadas dos machos,
e apenas no período reprodutivo são colocadas junto a eles. Embora dispendioso, tal sistema permite fazer
registros acurados de reprodução e de tempo de gestação. Além disso, é possível realizar exames clínicos e
laboratoriais mais facilmente, permitindo fazer descartes de reprodutores(as) com segurança.

Tabela 2 – Espaços recomendados para manutenção de primatas em laboratório

PESO DO ANIMAL (kg)           ÁREA DO PISO/ANIMAL (m2)    ALTURA (cm)

< 1 0,15 50,8
1-3 0,28 76,2

3-10 0,40 76,2
10-15 0,56 81,28
15-25 0,74 91,44
> 25 2,33 213,36

Fonte: Kelley & Hall (1995).

Para os gêneros Brachyteles, Hylobates, Symphalangus, Pongo e Pan, a altura da gaiola deverá ser maior, de
forma que o animal possa se pendurar no teto e se balançar livremente sem tocar os pés no piso da gaiola. Os
animais que pesam acima de 50 kg devem ser alojados em gaiolas estacionárias, de alvenaria.

ENRIQUECIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL

De acordo com comportamentos inerentes de cada espécie, o enriquecimento ambiental consiste em uma
série de medidas que modificam aspectos físicos e sociais, aprimorando a qualidade de vida dos animais
cativos. Os primatas são utilizados nas pesquisas em substituição ao homem, na busca de reproduzir as condições
fisiológicas e patológicas que ocorrem nos humanos. Por uma questão humanitária, e na tentativa de proporcionar
ao máximo o bem-estar animal, o trabalho de enriquecimento ambiental direcionado aos nossos ‘primos’
ancestrais é hoje reconhecido mundialmente, tornando-se atividade obrigatória em todos os centros de criação.
Esse trabalho objetiva reduzir a condição estressante promovida pelo cativeiro, resultando em pesquisas de
boa qualidade.

Inúmeros programas de enriquecimento ambiental são utilizados para buscar o equilíbrio psicológico dos
primatas. Poleiros, balanços, tambores, brinquedos, música ambiente, alimentos variados, fornecidos de forma
não repetitiva, constituem algumas estratégias importantes para aguçar a curiosidade desses animais sociáveis,
uma vez que esses recursos propiciam uma quebra na sua rotina diária tão necessária para melhorar a condição
vital, assim como ocorre com o próprio homem (Fig. 6).
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Figura 6 – Curral destinado à criação de macacos rhesus (Macaca mulatta), com poleiros, abrigos e tambores

   Fonte: Centro de Primatas da Califórnia, EUA.

O controle do ambiente onde se encontra o animal tem grande importância, devendo estar adequado a
cada espécie de primata. Temperatura, umidade e iluminação são fatores que devem ser cuidadosamente
observados, pois caso estejam inadequados, podem levar ao surgimento de doenças que comprometem toda a
colônia em razão do estresse produzido. O alojamento do animal deve ser o mais protegido possível de ruídos,
pois o excesso de barulho também trará danos à saúde do animal.

Quanto à temperatura, primatas do Velho Mundo podem se adaptar com facilidade a temperaturas de 19 ºC,
excetuando-se os babuínos e os macacos japoneses, que podem se adaptar a temperaturas mais baixas. Os primatas
do Novo Mundo devem ser mantidos em temperatura entre 22 ºC e 26 ºC. É aconselhável que se diminua a
temperatura durante a noite, reproduzindo o que ocorre no ambiente selvagem. A umidade relativa do ar deve ser
mantida entre 45% e 60% para a maioria das espécies, devendo ser maior do que 60% para espécies neotropicais.

A iluminação deve ser controlada em instalações que não têm janelas exteriores, devendo haver um timer
de controle do tempo de iluminação, promovendo, assim, um ciclo de luminosidade regular.

CONTENÇÃO ANIMAL

O manejo desses animais deve ser acompanhado de muita precaução, não devendo subestimar a sua força
e tenacidade, pois apresentam reações imprevisíveis, podendo ocasionar ferimentos graves aos tratadores.
Sendo assim, no momento de lidar diretamente com os mesmos, o uso de roupas protetoras, botas e luvas
torna-se estritamente necessário.
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Quando se deseja capturar ou remover animais alojados em grupos, o puçá é um material de contenção
eficaz, porém é uma técnica que estressa em demasia os animais. É aconselhável que o recinto tenha um túnel
com uma gaiola de contenção em sua extremidade, induzindo-se a entrada do animal na mesma.

A contenção animal pode ser realizada de duas formas: física e química. Na contenção física, o animal é
capturado com auxílio do puçá e a partir daí é imobilizado por meio de procedimentos técnicos padronizados
de acordo com a espécie. Sempre que necessário, a contenção química é realizada, sendo o cloridrato de
ketamina o anestésico dissociativo de eleição para a maioria dos primatas.

EXAME PERIÓDICO DO ANIMAL

A colônia freqüentemente deve ser observada por técnicos treinados e qualquer alteração de
comportamento e surgimento de sintomas anormais têm de ser imediatamente relatados ao médico veterinário
responsável. Os animais devem ser pesados periodicamente, assim como devem passar por uma avaliação
clínica freqüente.

A aplicação de tuberculina é obrigatória e deve ser feita no mínimo uma vez por ano para detecção da
tuberculose. Nos primatas, o procedimento de tuberculinização é realizado através da administração
intrapalpebral, e as reações são observadas 24, 48 e 72 horas após a inoculação do produto (Fig. 7).

Figura 7 – Aplicação de tuberculina em um primata não-humano

Em centros em que não há controle efetivo de parasitas, é importante fazer vermifugação profilática.
Exames hematológicos devem ser feitos quando há suspeitas de enfermidades diversas. O animal é
devidamente registrado, recebendo um número individual. Para identificação do animal, é muito freqüente
adotar o sistema de tatuagem, feita em partes variadas do corpo, dependendo do porte do mesmo. Em
animais grandes, geralmente a tatuagem é feita na região peitoral (Fig. 8), enquanto os pequenos recebem
tatuagem na face interna da coxa e, eventualmente, adota-se o uso de colares. Em currais, onde se encontram
várias famílias, além da identificação no peito, costuma-se pintar uma parte do corpo do animal, discriminando
a geração daquele indivíduo.

Fonte: Departamento de Primatologia do Centro de
Criação de Animais de Laboratório / Fiocruz.
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Figura 8 – Identificação do animal através de tatuagem na região peitoral

HIGIENIZAÇÃO

Para manter um nível constante de higienização adequado, a descontaminação de todas as instalações e
fómites de animais é primordial para o bem-estar da colônia, especialmente quando diz respeito a primatas, a
fim de prevenir a disseminação de doenças e de reduzir e controlar os helmintos. A prática de higienização
deve ser feita diariamente. Recomenda-se a utilização de solução de hipoclorito de sódio na diluição de 1:100
ou produtos similares, que podem ser usados em todos os tipos de pisos, paredes, portas e outras superfícies.
Para esterilizar o ambiente, a fumigação com paraformaldeído ou similares também é aconselhável após o
término de um programa de quarentena.

CUIDADOS NO MANUSEIO COM PRIMATAS

É obrigatório o estrito cumprimento das normas de higiene pessoal e coletiva, bem como o uso de calçados
e roupas protetoras. Para tanto, o local de trabalho deve fornecer todo o material necessário em quantidades
suficientes para o seu uso diário, possibilitando a manutenção do asseio. Além de chuveiros e armários, as
instituições devem fornecer serviços de lavanderias, evitando assim um maior contato entre os funcionários e
as secreções e dejetos provenientes dos animais.

A equipe técnica deve ser submetida a exames médicos periódicos, inclusive a testes de diagnósticos para
a detecção de enfermidades transmissíveis aos animais e ao homem. Os profissionais que trabalham diretamente
com os primatas devem ser vacinados contra sarampo, tétano e devem fazer o teste de tuberculina anualmente.

Fonte: Departamento de Primatologia do Centro de
Criação de Animais de Laboratório / Fiocruz.
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RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO DE PRIMATAS

Cinco critérios básicos devem ser seguidos quando se usam primatas em pesquisa:
• os primatas devem ser usados em pesquisa, apenas quando não é possível obter os mesmos resultados
experimentais em outras espécies de animais;

• a espécie de primata, selecionada para uma determinada pesquisa, deve ser considerada ideal para a
elaboração da mesma;

• o número de animais propostos deve ser o mínimo possível capaz de garantir resultados científicos
confiáveis;

• os primatas não serão sacrificados no curso ou no fim do experimento, a menos que esse procedimento
faça parte da pesquisa;

• caso o sacrifício seja necessário, este deve ser feito com um encadeamento de ações, visando à conservação
e ao aproveitamento máximo da carcaça, para que ela possa ainda ser aproveitada em outros estudos.
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