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Resumo 68

Detecção de febre amarela e achados necroscópicos em Guigós (Callicebus
personatus, É. Geoffroy, 1812) de vida livre monitorados para translocação de área

em Conceição do Mato Dentro (MG)
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O guigó (Callicebus personatus)  é uma espécie de primata considerada vulnerável  no
Brasil e as principais ameaças incluem a destruição de habitats florestais e a caça. No
Brasil, populações de Alouatta spp. têm sido afetadas pela febre amarela e relatos deste
impacto em outras espécies neotropicais são escassos. Esta doença é uma arbovirose
zoonótica originada na África e cujo o agente infeccioso é um  Flavivirus pertencente à
família Flaviviridae, possuindo ocorrência endêmica nos continentes africanos e centro-sul
americanos.  O  ciclo  de  transmissão  perpassa  por  um  tipo  urbano,  transmitido  por
mosquitos  peridomésticos  do  gênero  Aedes;  e  por  um  tipo  silvestre,  transmitido  por
mosquitos  Sabethes nas  regiões  rurais  das  Américas.  Muitas  espécies  podem  ser
assintomáticas,  como  grande  parte  dos  catarrinos;  enquanto  primatas  noturnos  são
raramente infectados, sendo a doença em platirrinos mais severa. Este trabalho tem como
objetivo descrever os achados necroscópicos e relatar a identificação do vírus da Febre
Amarela em duas fêmeas (mãe e filha) de guigós pertencentes a um grupo de quatro
indivíduos  de  vida  livre  monitorados  em  Conceição  de  Mato  Dentro  (MG)  para
translocação  de  área.  Os  animais  foram  encontrados  mortos  em  bom  estado  de
conservação com a pele levemente desidratada e ictérica. Os achados macroscópicos
encontrados na mãe foram esofagite moderada, estomatite ulcerativa e hiperparasitemia
por cestóides nos intestinos, obstruindo o fluxo na região duodeno-jejunal, sistema porta
hepática e ducto biliar,  enquanto na filha encontrou-se petéquias na mucosa gástrica,
coágulos de sangue no estômago, áreas amareladas no parênquima hepático, hiperemia
palpebral e edema pulmonar discreto (figura 1). Pela análise microscópica dos parasitas,
concluiu-se a hiperparasitemia por  Bertiella studeri. Para a confirmação da presença do
vírus, utilizou-se o protocolo para o RT-qPCR que consiste na amplificação de uma região
alvo do gene NS5 por iniciadores do tipo  panflavivirus, seguido do sequenciamento dos
fragmentos amplificados. O resultado foi positivo para os tecidos hepático, pulmonar, renal
e estomacal de ambos. A causa mortis sugerida foi falência múltipla de órgãos decorrente
da febre amarela na filha e, no caso da mãe, um possível choque septicêmico devido a
ruptura da parede intestinal  por  B.  studeri associado a infecção por  febre amarela.  A
identificação e descrição de achados necroscópicos desta zoonose em primatas de vida
livre possui uma função importante de demonstrar a amplitude das doenças em regiões
rurais,  demonstrando  a  necessidade  de  práticas  preventivas.  Quanto  ao  controle  da
epizootia, o abate ou óbito de primatas pela presença da doença possui consequências
prejudiciais por levar a um alarme falso da circulação do vírus, desviando os esforços de
vigilância.  Em  adição,  ocorre  a  diminuição  de  espécies  que  atuam como  sentinelas,
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alertando oficiais da saúde sobre a presença da febre amarela, podendo contribuir para o
aumento da probabilidade da reurbanização da doença. O presente trabalho comprova a
presença da circulação de YFV silvestre na região de Conceição de Mato Dentro, Minas
Gerais, devendo as autoridades epidemiológicas locais adotarem medidas preventivas e
de manejo ambiental com a população humana e de primatas vulneráveis.

Palavras-chave: doenças emergentes, febres hemorrágicas, medicina da conservação,
medicina veterinária do coletivo, saúde pública.

Figura 1: Aspectos necroscópicos: A) Hiperemia e edema palpebral; B) petéquias e
coágulos de sangue na mucosa gástrica; C) ectoparasitas ao longo do trato digestório; D)

material líquido-espumoso oriundo dos pulmões.
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