
 
 
 
 
 

Principais doenças de primatas não-humanos 
 
 

Márcia Cristina Ribeiro Andrade 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ANDRADE, A., PINTO, SC., and OLIVEIRA, RS., orgs. Animais de Laboratório: criação e experimentação 
[online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. 388 p. ISBN: 85-7541-015-6. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



155

Principais doenças de primatas não-humanos

Principais Doenças de Primatas Não-Humanos

Márcia Cristina Ribeiro Andrade

INTRODUÇÃO

Em virtude da     proximidade evolutiva e das características filogenéticas semelhantes ao homem, os primatas
não-humanos constituem valiosos ‘reagentes biológicos’ nas pesquisas e a sua utilização ocorre desde 1884,
com os estudos de Pasteur. São considerados animais nobres (não-convencionais) em pesquisas, sendo o seu
uso restrito e, portanto, utilizados apenas quando não há possibilidades de se obter resultados satisfatórios a
partir de animais de laboratório criados para essa finalidade, tais como os roedores e os lagomorfos.

Os primatas não-humanos são transmissores em potencial de diversas doenças e o seu convívio com o
ser humano é extremamente arriscado, visto que albergam uma grande gama de vírus e bactérias e são
altamente susceptíveis a infecções comuns ao homem. Por esse motivo, os símios representam modelos
adequados para experimentações científicas, simulando de forma satisfatória o curso patogênico de diversas
doenças que afetam o homem.

Dessa forma, por serem animais considerados de alto risco biológico, o controle ambiental do local onde
se encontram os animais é de grande importância, devendo ser adequado     a cada espécie de primata. Temperatura,
umidade e iluminação são fatores que devem ser cuidadosamente observados. Além disso, as medidas de
biossegurança devem ser altamente rigorosas, já que o estresse do animal pode facilitar o surgimento de diversas
doenças, comprometendo toda a colônia, assim como a saúde dos seres humanos.

A seguir, são apresentadas algumas doenças que acometem primatas não-humanos e descritas aquelas de
maior relevância,     pelo fato     de aparecerem com maior freqüência em um Centro de Criação e Produção.

DOENÇAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA OS PRIMATAS NÃO-HUMANOS

DOENÇAS VIRAIS

Quadro 1 – Doenças virais

Febres Hemorrágicas Marburg, Ebola, Febre hemorrágica símia, Febre amarela, Dengue
Herpesvírus Herpes B, Herpesvirus saimiri, Epstein-barr, Cytomegalovirus
Hepatites Virais Hepatites A, B, C, D, E e Hepatite em Callithrichidae
Retrovírus Oncovírus tipos B, C e D, Lentivírus
Poxvírus Monkey pox
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Quadro 1 – Doenças virais (continuação)

Paramyxovirus Sarampo, Influenza (gripe), SV5, SV41
Picornavírus Poliomielite, Coxsackie, Rhinoviruse
Togavirus Rubéola
Rhabdovirus Raiva, Estomatite vesicular

FEBRE HEMORRÁGICA SÍMIA

Etiologia: gênero Filovirus, família Filoviridae.

Doença extremamente virulenta, 100% letal, que leva à morte por coagulação intravascular disseminada
em um período de três dias após o surgimento dos sintomas clínicos. Estes incluem epistaxe, ataxia, anorexia
e letargia. Os surtos de febre hemorrágica símia não são freqüentes.

Diante de     qualquer sintoma sugestivo da doença, o animal deve ser isolado dos demais e eliminado após
a confirmação, feita por meio de testes sorológicos.

HEPATITE A

Etiologia:     gênero     Picornavirus, família Picornaviridae.

Os símios são os únicos animais que se infectam de modo natural, principalmente os chimpanzés
(Pan troglodytes). Após o reconhecimento da transmissão natural de primatas não-humanos aos homens,
renovaram-se esforços para utilizar esses animais como modelos. Os mais utilizados são os primatas da espécie
Saguinus mystax, por serem os mais susceptíveis.

Geralmente, a infecção é clinicamente inaparente. Há casos de enfermidade clínica com insuficiência
hepática aguda, mas normalmente os animais se recuperam.

Para prevenir a transmissão da hepatite A dos primatas ao homem, recomenda-se fazer higiene pessoal e
utilizar roupas protetoras adequadas, quando se for manejar primatas ou suas secreções naturais, além de
administrar doses profiláticas de imunoglobulina às pessoas que estão em contínuo ou freqüente contato com
símios jovens recém-importados.

HERPES B

Etiologia: Herpesvirus simiae, família Herpesviridae.

A infecção ocorre de modo natural entre os primatas do gênero Macaca. Nos animais susceptíveis, a
enfermidade é benigna, passando muitas vezes despercebida, semelhante à enfermidade produzida por
Hespervirus hominis no homem. A infecção primária ocorre em animais jovens. A lesão mais comum se localiza
na boca, sobre toda a língua, podendo ocorrer também na borda mucocutânea dos lábios e na conjuntiva da
pele, e consiste na presença de vesícula que evolui para uma úlcera. Todo o processo não dura mais do que
7 a 14 dias e não deixa cicatrizes nem afeta o estado geral. Muitos dos animais infectados podem ser portadores
do vírus por toda a vida e eliminam o agente de forma intermitente pela saliva.

No homem, Herpesvirus simiae produz uma enfermidade altamente letal. A infecção ocorre por meio de
mordeduras ou arranhaduras. Pode haver formação de vesícula no ponto da ferida, seguida de linfangite e
linfadenite. A infecção generalizada manifesta-se com o aparecimento de     febre, cefaléia, náuseas, dores
abdominais, diarréia, faringite vesicular, retenção urinária e pneumonia. Os sintomas neurológicos se iniciam
por dores musculares, vestígios, espasmos diafragmáticos, dificuldade de deglutição e dores abdominais.
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Posteriormente, ocorre paralisia flácida das extremidades inferiores, que se estende às extremidades superiores
e ao tórax, culminando em um colapso respiratório.

Um diagnóstico sorológico adequado é de suma importância para se estabelecer colônias de primatas não-
humanos livres de Herpesvirus simiae. Todos os animais recém-importados devem ser mantidos em quarentena
por 6 a 8 semanas e todos os que apresentem lesões herpetiformes devem ser eliminados.

SARAMPO

Etiologia: gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae.

Grande parte das infecções se apresenta de forma subclínica. A maioria dos surtos de sarampo clínico
ocorre em animais recém-importados; portanto, supõe-se que o estresse de captura, confinamento e transporte
constituem fatores importantes para que a infecção se manifeste clinicamente.

A sintomatologia é variável, podendo-se apresentar ou não erupções cutâneas, coriza mucopurulenta,
rinite, conjuntivite, tosse seca, pneumonia e edema periorbital e facial.

Todas as evidências indicam que os primatas não-humanos adquirem a infecção por exposição ao homem.

DOENÇAS BACTERIANAS

Quadro 2 – Doenças bacterianas

Infecções sistêmicas Tuberculose, Hanseníase, Salmonelose, Tétano, Pseudomonose

Infecções gastrointestinais Shigelose, Campylobacteriose, Yersiniose

Infecções respiratórias Streptococcus pneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida,
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Hemophilus influenzae, Pseudomonas,
Proteus, Corynebacterium

CAMPILOBACTERIOSE

Etiologia: Campylobacter jejuni.

Importante zoonose cuja manifestação é de moderada a severa enterocolite, caracterizada por febre, mal-
estar, náuseas, mialgia, dor abdominal e diarréia aquosa e fétida. A doença pode ser fatal em crianças e adultos
imunodeprimidos.

A transmissão, geralmente, ocorre por via oral e os animais podem ser portadores assintomáticos. Por
causa da alta incidência de portadores sadios, o isolamento do agente no sangue e nas fezes não é prova
suficiente; por isso, convém comprovar por meio de provas sorológicas o aumento do número de anticorpos.
Uma vez comprovada a infecção, o animal deve ser isolado e devidamente tratado.

SALMONELOSE

Etiologia: Salmonella enteritidis e S. typhimurium são as principais.

É uma das doenças de maior prevalência. Consiste em uma infecção sistêmica que pode ser encontrada
não apenas nas fezes, como também no sangue e na urina. Animais aparentemente saudáveis podem albergar
o patógeno em seus gânglios ou podem ser portadores e eliminadores do agente pelas fezes, de forma transitória,
intermitente ou persistente. Os sintomas principais são     dores abdominais, náuseas, vômitos e diarréia.
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A ração contaminada desempenha importante papel como veículo da infecção.
A confirmação do diagnóstico clínico ocorre por meio de tipificação sorológica e do isolamento do agente

etiológico no material fecal.

SHIGELOSE

Etiologia: Shigella dysenteriae, S. flexneri e S. sonnei são as mais encontradas.

Trata-se de uma importante zoonose que acomete os humanos e os símios, sendo responsável pela maior
causa de morbidade e mortalidade entre os símios durante o período de quarentena. O período de incubação,
em geral, dura menos de quatro dias. A enfermidade se inicia com febre e dores abdominais, seguidas de
diarréia e desidratação, por 1 a 3 dias. Uma alta porcentagem (32% a 64%) de animais sobreviventes torna-se
assintomática e alberga     a bactéria nas fezes.

A transmissão ocorre por meio da contaminação fecal dos alimentos, e o agente pode se multiplicar e
sobreviver por um longo período em vegetais. A infecção se propaga com rapidez nas colônias em razão dos
hábitos anti-higiênicos dos animais, que defecam sobre o piso da gaiola, onde muitas vezes são depositados os
seus alimentos.

O diagnóstico é feito com o     isolamento do agente etiológico em meios seletivos e mediante     identificação e
tipificação sorológica.

Um controle eficaz inclui o isolamento e o tratamento dos animais afetados ou portadores, bem como a
higienização adequada dos fómites     e gaiolas.

TÉTANO

Etiologia: Clostridium tetani.

O tétano consiste em uma toxemia causada por neurotoxina específica que se forma no tecido infectado
por Clostridium tetani. Os esporos do bacilo se encontram sobre os solos cultivados, ricos em matéria
orgânica, sendo mais comum em climas tropicais. Portanto, o reservatório e a fonte de infecção é o solo que
contém C. tetani.

Na maioria dos casos, o agente é introduzido nos tecidos por meio de ferimentos, particularmente nos de
tipo pontiagudos e profundos. As condições favoráveis para multiplicação ocorrem quando uma pequena
quantidade de terra ou um objeto estranho causa necrose tecidual. A bactéria permanece localizada no tecido
necrótico do local original da infecção. À medida que cessa a multiplicação, as células bacterianas sofrem
autólise e a neurotoxina então é liberada, causando espasmos e contrações tônicas da musculatura voluntária
pela irritação na célula nervosa.

Recomenda-se que todas as pessoas que trabalham com os animais sejam vacinadas.

TUBERCULOSE

Etiologia: o agente etiológico mais comum é Mycobacterium tuberculosis, porém há relatos também de
infecção por M. bovis, M. kansasii, M. scrofulaceum e M. intracellulare.

É uma doença comum em símios mantidos em cativeiro, podendo ser de curso crônico ou subagudo e o
período de incubação, geralmente, é de 1 a 3 meses. A infecção pode ser adquirida por meio de alimentos
contaminados ou por contato com símios ou humanos infectados. A tuberculose é a doença bacteriana mais
importante dos primatas não-humanos em função da sua capacidade de se disseminar rapidamente.
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A tuberculose ocorre em todas as espécies de primatas, mas a susceptibilidade é variável. Os macacos do
Velho Mundo são mais susceptíveis do que os do Novo Mundo. Os sinais clínicos da tuberculose não são
evidentes até que o quadro esteja bastante avançado; os animais que aparentam estar em boas condições
clínicas podem estar afetados severamente. Os sintomas mais comuns são tosse, perda progressiva de peso,
fadiga e prostração.

O diagnóstico da doença é feito mediante sinais clínicos, teste de tuberculina, raios X e isolamento do
agente. O teste de tuberculina é válido, mas podem ocorrer reações de caráter falso positivo e falso negativo.
São observadas lesões típicas, principalmente nos pulmões e intestinos.

Para o controle efetivo da doença, todos os animais que apresentam reações positivas de tuberculina
devem ser eliminados e todas as carcaças incineradas.

Por se tratar de uma doença altamente transmissível, todas as pessoas que trabalham diretamente com
esses animais devem fazer exames periódicos, visando a eliminar a possibilidade de humanos transmitirem
tuberculose aos animais e vice-versa.

DOENÇAS PARASITÁRIAS

Quadro 3 – Doenças parasitárias

Helmintos Acantocefalose, Estrongiloidose, Enterobius spp, Esofagostomose, Ascaridiose, Trichuris
trichura, Ancilostomose, Trichostrongylus spp

Cestódeos Hymenolepis nana

Trematódeos Esquistossomose, Fasciola sp

Protozoários Malária, Toxoplasmose, Tripanossomíase, Leishmaniose, Pneumocystis carinii, Amebíase,
Balantidium coli, Trichomonas spp, Giardíase, Criptosporidiose.

Ácaro Pneumonyssus simicola

AMEBÍASE

Etiologia: Entamoeba histolytica.

A amebíase é uma protozoose de importância que acomete os primatas não-humanos. As cepas de E. histolytica
encontradas em primatas são idênticas às encontradas no homem, podendo ser transmitida a indivíduos que
lidam com uma grande população, como no caso de pesquisas científicas e criações.

A infecção por E. histolytica ocorre em muitas espécies de primatas não-humanos. Os macacos rhesus
(Macaca mulatta) são geralmente resistentes, apresentando-se assintomáticos. Com exceção dos sagüis, não
susceptíveis à amebíase, os macacos do Novo Mundo são mais sensíveis do que os do Velho Mundo. Os
sintomas consistem em dor abdominal e evacuações hemorrágicas.

O reservatório da E. histolytica é o homem; a infecção se transmite por via fecal-oral. Os alimentos e a água
contaminados com fezes contendo os cistos do protozoário constituem as principais fontes de infecção.

O diagnóstico laboratorial é feito por meio de exames parasitológicos e provas sorológicas. As medidas
profiláticas consistem em saneamento ambiental, provisão de água potável, eliminação sanitária das fezes,
higiene pessoal e higiene dos alimentos.



160

ANIMAIS DE LABORATÓRIO

ÁCARO PULMONAR

Etiologia : Pneumonyssus simicola.

Pneumonyssus simicola ocorre com a alta incidência em primatas não-humanos. Geralmente não há sinais
clínicos. Em alguns casos, os animais podem apresentar úlceras e diarréias. O isolamento do agente, tanto na
forma larvar quanto na adulta, pode ser feito por meio de lavados pulmonares.

À necropsia são observadas pequenas lesões pulmonares císticas e granulomatosas, variando em número
e extensões, as quais muitas vezes podem ser confundidas com lesões provocadas por tuberculose. Os animais
infectados devem ser sacrificados. Um controle eficaz para a doença ainda é desconhecido.

É importante esclarecer que algumas enfermidades supramencionadas são específicas de primatas não-
humanos, outras ocorrem indistintamente.
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