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RESUMO

Introdução: O  macaco  prego  (Cebus  apella)  pertence  à  subordem
Anthropoídea,  superfamília  Cebidae  e  gênero  Cebus  (DINIZ,  1997).  Os
primatas não humanos atuam como modelo para estudos sobre a dinâmica das
vias de transmissão e história natural de doenças compartilhadas entre homens
e animais. O ambiente de cativeiro é propício à disseminação de doenças de
caráter zoonótico. A hematologia em animais selvagens, principalmente os da
fauna brasileira ainda é pouco explorada, sendo necessário estudos para que
se  possa  chegar  a  um  nível  adequado  de  compreensão  das  suas
particularidades. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os valores
hematológicos de macaco prego  (Cebus apella)  em cativeiro,  mantidos pelo
IBAMA em Teresina-PI. Metodologia:  Foram coletadas Amostras sanguíneas
(5,0 ml de sangue da veia safena lateral) foram coletadas de 11 macacos prego
adultos (Cebus apella) por meio de venopunção. Para tanto, os animais foram
contidos  física  e  quimicamente,  procurando-se  minimizar  o  estresse  no
momento da contenção; realizou-se a contenção física através do uso de luvas
de couro e puçás. Considerando a idade e o tamanho do animal, a contenção
farmacológica instituída foi cloridrato de tiletamina/zolazepam (7mg/kg, via IM,
em uma única injeção).  Resultados e Discussão:  Os valores hematológicos
encontrados  estão  dentro  da  média  de  resultados  encontrados  em  outras
regiões em animais das mesmas espécies: Hemácias  5,4 mm, hemoglobina:
12,3% hematócrito: 37,4%, VGM: 71,7%, CHCM: 32,8%, leucócitos: 8.523 mm,
mielócitos: 0,0%, bastonetes: 0,01%, segmentados: 44,4%, linfócitos: 42,63%,
eosinófilos: 7,8%, basófilos: 0,0%, monócitos: 0,31%. Conclusões:  Conclui-se
que os valores encontrados estão dentro dos limites de variação fisiológicas e
que  podem  contribuir  para  futuras  pesquisas  e  avalições  clínicas  destes
mamíferos. 
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ABSTRACT

Introduction: The capuchin monkey (Cebus apella) belongs to the suborder
Anthropoid, superfamily Cebidae and genus Cebus (DINIZ, 1997). Non-human
primates serve as a model for studies on the dynamics of transmission routes
and the natural history of diseases shared between humans and animals. The
captive  environment  is  conducive  to  the  spread  of  zoonotic  diseases.
Hematology in wild animals, especially those of the Brazilian fauna is still little
explored, and studies are needed to reach an adequate level of understanding
of its particularities. Therefore, the objective of this work was to evaluate the
hematological  values  of  capuchin  monkeys  (Cebus  apella)  in  captivity,
maintained by IBAMA in Teresina-PI. Methodology: Blood samples (5.0 ml of
blood from the lateral saphenous vein) were collected from 11 adult capuchin
monkeys (Cebus apella) by venipuncture. For this, the animals were physically
and chemically contained, trying to minimize stress at the moment of restraint;
physical  restraint  was  performed  using  leather  gloves  and  handcuffs.
Considering  the  age  and  size  of  the  animal,  the  pharmacological  restraint
instituted was tiletamine hydrochloride / zolazepam (7mg / kg, via IM, in a single
injection). Results and Discussion: The hematological values found are within
the average of results found in other regions in animals of the same species:
Red blood cells 5.4 mm, hemoglobin: 12.3% hematocrit: 37.4%, VGM: 71.7%,
CHCM:  32,  8%,  leukocytes:  8,523  mm,  myelocytes:  0.0%,  rods:  0.01%,
segmented: 44.4%, lymphocytes: 42.63%, eosinophils: 7.8%, basophils: 0.0%,
monocytes:  0.31%.Conclusions: It  is  concluded  that  the  values  found  are
within the limits of physiological variation and that they can contribute to future
research and clinical evaluations of these mammals.

Keywords - Primates; hematology; wild animals.
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INTRODUÇÃO

O  macaco  prego  (Cebus  apella)  pertence  à  subordem  Anthropoídea,
superfamília  Cebidae  e gênero  Cebus  (DINIZ,  1997).  Tem possivelmente  a
mais  ampla  distribuição  geográfica  entre  todas  as  espécies  de  primatas
neotropicais, sendo encontrado desde o leste da Cordilheira dos Andes até 27°
Sul, ocorrendo desde o nível do mar até 2.700m na Colômbia (AURICCHIO,
1995). Pode  ser  encontrado  na  região  leste  e  sul  da  Colômbia,  sul  da
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Venezuela,  Guianas,  leste  do  Equador,  grande  parte  do  Brasil,  Bolívia  e
Paraguai (NOWAK, 1991). 

A espécie vive comumente em uma grande variedade de tipos florestais,
incluindo  florestas  chuvosas  inundáveis  ou  não,  florestas  primárias,
secundárias,  caatinga  palmeirais,  campos  e  mangues,  conseqüentemente
adaptando-se a uma alimentação onívora grandemente variada (AURICCHIO,
1995). Segundo LARSSON  et  al.  (1999),  o  Cebus apella  é frequentemente
utilizado como modelo biológico em estudos de zoonoses, como tuberculose,
doença de Chagas e  experimentos  nutricionais  nutricionais  relacionados ao
metabolismo de ácidos graxos, níveis de colesterol e triglicerídeos. (MARTIN,
1986). 

A hematologia em animais silvestres, principalmente os da fauna brasileira
ainda é pouco explorada, sendo necessário estudos para que se possa chegar
a  um  nível  adequado  de  compreensão  das  suas  particularidades  (BRITO
JÚNIOR  et  al.,  1997;  PRYCE,  1999). O  hemograma  constitui  um  exame
complementar de bastante importância em Medicina Veterinária, auxiliando no
prognóstico  e  terapêutica  em  diversas  enfermidades.  Espécies  silvestres
normalmente  mantidas  em  cativeiros  são  muitas  vezes  alimentada
erroneamente, entretanto estudos hematológicos devem ser realizados sempre
que  possível,  pois  permite  analisar  o  estado  de  saúde  dos  animais  e
diagnosticar  doenças,  mesmo  antes  do  aparecimento  dos  sintomas. Diante
disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os valores hematológicos de macaco
prego (Cebus apella) em cativeiro, mantidos pelo IBAMA em Teresina-PI.

METODOLOGIA

Neste  estudo  foram  utilizados  11  macacos  pregos  (Cebus  apella)
adultos,  mantidos  em  recintos  pelo  IBAMA  em  Teresina-PI.  Os  animais
apresentavam-se  clinicamente  sadios  e  não  estavam  sendo  submetidos  a
medicamentos no período da pesquisa. Criados em sistemas de cativeiros e
sendo  oferecido  alimentos  como  frutas,  verduras  e  legumes.  Os  macacos
foram contidos através de um puçá e contenção manual  e  levados para  o
Centro de Ciências Agrárias (CCA) na Universidade Federal do Piauí (UFPI).

 Foram  coletadas  Amostras  sanguíneas  (5,0  ml  de  sangue  da  veia
safena lateral) foram coletadas de 11 macacos prego adultos (Cebus apella)
por  meio  de  venopunção.  Para  tanto,  os  animais  foram  contidos  física  e
quimicamente, procurando-se minimizar o estresse no momento da contenção;
realizou-se  a  contenção  física  através  do  uso  de  luvas  de  couro  e  puçás.
Considerando  a  idade  e  o  tamanho  do  animal,  a  contenção  farmacológica
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instituída foi cloridrato de tiletamina/zolazepam (7mg/kg, via IM, em uma única
injeção). 

 A  colheita  sanguínea  foi  realizada  por  meio  de  seringa  e  agulha
descartáveis, sendo que gotas de sangue foram depositadas em lâminas de
vidro  para  a  realização  de  esfregaço  sanguíneo.  O  restante  da  amostra
sanguínea de cada animal foi distribuído em utilizada para em tubos contendo
EDTA para análise hematológica. Todos os tubos de coleta foram identificados.
Em  seguida,  lâminas  de  esfregaço  sanguíneo  foram  coradas  por  May-
Grunwald-Giemsa e analisadas por microscopia de luz. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados  da  Tabela  1  mostram média  e  desvio  padrão dos  valores
hematológicos de macacos pregos (Cebus apella) de cativeiro-Teresina- Piauí.

Tabela  1.  Média  e  desvio  padrão  dos  valores  hematológicos  de  macacos
pregos (Cebus apella)

Constituintes hematológicos Médias  Desvio padrão

Hemácia   mm 5,4 1,3

Hemoglobina % 12,3 1,3

Hematócrito % 37,4 3,7

VGM% 71,7 13,7

CHCM % 32,8 2,1

Leucócitos mm 8.523 4.030

Mielócitos% 0 0

Metamielócitos% 0,01 0,03

Bastonetes% 0,01 0,03

Segmentado% 44,4 14,03

Linfócitos% 42,63 15,2

Eosinófilos% 7,8 9,4

Basófilos% 0 0

Monócitos % 0,31 0,14

Os  valores hematológicos  encontrados  estão  dentro  da  média  de
resultados encontrados em outras regiões em animais das mesmas espécies:
Hemácias  5,4  mm,  hemoglobina:  12,3% hematócrito:  37,4%,  VGM:  71,7%,
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CHCM:  32,8%,  leucócitos:  8.523  mm,  mielócitos:  0,0%,  bastonetes:  0,01%,
segmentados:  44,4%,  linfócitos:  42,63%,  eosinófilos:  7,8%,  basófilos:  0,0%,
monócitos: 0,31%.

São  escassos  os  valores  laboratorias  de  referência  para  espécie  de
animais  silvestre,  na  maioria  dos  parâmetros  ocorre  grande  diferenças  de
resultados  entre  os  diversos  pesquisadores,  muitas  vezes  dificultando  a
interpretação do Médico Veterinário (BONELLO, 2002). Existem divergências
entre os autores quanto à influência do sexo nos parâmetros hematológicos
das  diversas  espécies  de  macacos.  Alguns  afirmam  que  podem  ocorrer
diferenças significativas relacionadas ao sexo e que a condição corpórea pode
influenciar a quantidade de basófilos, sendo os menores valores observados
nos animais de menor peso (SANTOS, 1999).

CONCLUSÕES

Conclui-se  que  os  valores  encontrados  estão  dentro  dos  limites  de
variação fisiológicas e que podem contribuir para futuras pesquisas e avalições
clínicas destes mamíferos. 
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