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RESUMO 

 
Micoplasmas hemotrópicos são parasitas obrigatórios de hemácias e causadores de 
anemia hemolítica infecciosa em várias espécies de mamíferos. O objetivo deste 
estudo foi verificar a ocorrência de micoplasmas hemotrópicos em primatas não 
humanos da área de preservação da Usina Hidrelétrica de Itaipu - Foz do Iguaçu - 
Paraná - Brasil. As análises foram realizadas com 22 amostras de sangue de 
macacos, 11 de bugios-pretos (Alouatta caraya) e 11 de macacos-prego (Cebus 
apella), coletadas no período de 2007 a 2010. Foi realizada pesquisa microscópica 
de micoplasmas em extensão sanguínea corada, análise molecular por reação em 
cadeia da polimerase e sequenciamento das amostras positivas. Os resultados de 
exames laboratoriais foram comparados entre animais infectados e não infectados 
por micoplasmas hemotrópicos.  Na observação microscópica observou-se a 
presença de micoplasmas hemotrópicos em 5 (22,72%) amostras. Na análise 
molecular, detectou-se a presença de hemoplasmas em 10 (45,45%) das 22 
amostras e o sequenciamento revelou a presença da espécie 'Candidatus 
Mycoplasma kahanei'. Mediante testes estatísticos, verificou-se que os animais mais 
susceptíveis a infecção foram os da espécie Alouatta caraya e os primatas não 
humanos de origem de vida livre ou capturados da natureza. Quanto aos exames 
laboratoriais, comparando-se os resultados dos animais infectados com os não 
infectados, os macacos da espécie Alouatta caraya infectados apresentaram 
maiores valores absolutos de neutrófilos segmentados, enquanto que os não 
infectados tiveram maiores valores absolutos de linfócitos. Quando as duas espécies 
foram analisadas de forma agrupada, apenas o volume corpuscular médio 
apresentou associação estatisticamente significativa com a infecção por 
hemoplasma, estando aumentado em animais infectados. Este é o primeiro estudo 
sobre a infecção por micoplasma hemotrópicos em primatas não humanos do 
gênero Alouatta e Cebus usando técnicas de PCR e é a segunda vez que a espécie 
'Candidatus Mycoplasma kahanei' é relatada no mundo. 
  

 
Palavras-chave: Micoplasmas hemotrópicos. Hemoplasmas. Primatas não humanos. 

Alouatta caraya. Cebus apella. 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Hemotropic mycoplasmas are obligate parasites of red blood cells and the causative 
agent of infectious hemolytic anemia in several mammalian species. The aim of this 
study was to verify the occurrence of hemotropic mycoplasmas in nonhuman 
primates in the area of preservation of Itaipu Hydroelectric Dam - Foz do Iguaçu - 
Paraná - Brazil. Blood samples from 22 monkeys were analyzed, 11 from black 
howler monkey (Alouatta caraya) and 11 from capuchin monkey (Cebus apella), 
collected from 2007 to 2010. Stained blood smears were microscopically examined 
and molecular analyses were performed by polymerase chain reaction assay, 
followed by sequencing of the samples. The results of laboratory tests were 
compared between infected and uninfected monkeys. Microscopic observation 
showed the presence of hemoplasmas in 5 (22.72%) samples. Among the 22 
samples analyzed, 10 (45.45%) tested positive for hemoplasma using PCR-based 
assays and sequencing revealed the presence of the species 'Candidatus 
Mycoplasma kahanei'. Alouatta caraya was more frequently infected than Cebus 
apella, as well as free-living born animals. Infected Alouatta caraya had higher 
absolut number of segmented neutrophils, whereas uninfected had higher values for 
lymphocyte. In general, hemoplasma infected animals showed an increased mean 
corpuscular volume. This is the first study on hemotropic mycoplasmas infection in 
nonhuman primates of the genus Cebus and Alouatta based on PCR assays and the 
second report of 'Candidatus Mycoplasma kahanei' in the world.  
  

 

Keywords: Hemotropic mycoplasmas. Hemoplasmas. Nonhuman primates. Alouatta 
caraya. Cebus apella. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O gênero Mycoplasma compreende um grupo de bactérias muito pequenas 

(0,3 a 0,8 µm de diâmetro), desprovidas de parede celular. Seu genoma está entre 

os menores registrados em procariotos (HOLT et al., 1994). São bactérias 

pleomórficas, Gram negativas, de difícil cultivo, que apresentam limitada atividade de 

biossíntese, proliferando-se aderidos à célula hospedeira e dependendo desta para 

o fornecimento de nutrientes como aminoácidos, ácidos graxos, colesterol e 

vitaminas, podendo causar a morte da célula parasitada (JARACH; RIBEIRO-DIAS, 

2004; MESSICK, 2004).  

Os micoplasmas hemotrópicos, também conhecidos como hemoplasmas, 

são parasitas obrigatórios de hemácias de uma grande variedade de vertebrados 

(NEIMARK et al., 2002b). Em extensões sanguíneas observadas ao microscópio 

ótico, utilizando corantes do tipo Romanowsky, aparecem sob forma esférica, em 

bastão ou anel e são encontradas individualmente ou em cadeias ao longo da 

superfície de glóbulos vermelhos (NEIMARK et al., 2001). Sua adesão aos eritrócitos 

ocorre mediante delicadas fibrilas, formando depressões e invaginações na célula 

hospedeira (TANAKA et al., 1965; AIKAWA; NUSSENZWEIG, 1972; MESSICK et al., 

2002; NEIMARK et al., 2002a).   

Os hemoplasmas são causadores de anemia hemolítica infecciosa em várias 

espécies de mamíferos (WILLI et al., 2006a). Pode ser um agente oportunista, 

estando presente em animais sadios e levando à doença apenas em determinadas 

situações (FIRMINO, 2008). Sua transmissão ocorre mediante artrópodes 

hematófagos como carrapatos, pulgas, piolhos, moscas e mosquitos (NEIMARK et 

al., 2001).  

O desenvolvimento de uma anemia hemolítica aguda ou de um quadro 

crônico depende da suscetibilidade do hospedeiro e a infecção pode ir de 

assintomática a grave, com risco de óbito. Em hospedeiros saudáveis, raramente 

são fulminantes, causando infecções crônicas com uma diversidade de sinais 

clínicos (NEIMARK et al., 2001). 

Embora haja relatos da presença de hemoplasmas em macacos-de-cheiro 

(Saimiri sciureus) utilizados em estudos sobre a malária humana (AIKAWA; 

NUSSENZWEIG, 1972; CONTAMIN; MICHEL, 1999; MICHEL; THOISY; 

CONTAMIN, 2000) e em macaco cynomolgus (Macaca fascicularis) (DILLBERGER 



15 
 

 

et al., 1994), a detecção molecular foi feita apenas em dois estudos: em macaco-da-

noite (Aotus trivirgatus) (BARKER et al., 2011) e em macacos-de-cheiro (Saimiri 

sciureus) (Saimiri sciureus) (NEIMARK et al., 2002a). O parasita geralmente causa 

infecção latente em macacos, que pode ser exacerbada em caso de esplenectomia 

ou co-infecção por outros micro-organismos, provocando anemia leve ou severa 

(CONTAMIN; MICHEL, 1999; MICHEL; THOISY; CONTAMIN, 2000; NEIMARK et 

al., 2002a). 

Em seres humanos, a infecção, quando não assintomática, pode provocar 

febre aguda e anemia, além de outras alterações (HU et al., 2009; CONGBIN et al., 

2010; STEER et al., 2011). Alguns relatos sugerem a possibilidade de infecções 

zoonóticas por hemoplasmas (HU et al., 2009; TASKER et al., 2010). 

Devido à dificuldade de crescimento em meios de cultura, a Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) é um dos métodos recorridos para sua identificação,  

além da observação microscópica em extensões sanguíneas com corantes tipo 

Romanowsky, menos sensível (TASKER et al., 2010).  

A utilização de técnicas mais sensíveis tem demonstrado que a infecção por 

micoplasmas hemotrópicos pode ser mais comum do que se achava, principalmente 

em países de clima quente. Contudo, a doença clínica raramente é reportada e 

pouca informação existe sobre o monitoramento da infecção (HULME-MOIR et al., 

2010).  

No Brasil, algumas espécies já foram encontradas em animais domésticos, 

silvestres e de produção, mostrando ser um importante agente de infecções em 

nosso país (BIONDO et al., 2009). Em Foz do Iguaçu, no Paraná, já foi detectada a 

presença de estruturas compatíveis com micoplasmas hemotrópicos, por 

microscopia ótica, em várias espécies de animais silvestres, incluindo capivaras, 

cervídeos e felídeos, sendo esses estudos realizados no Refúgio Biológico Bela 

Vista (RBV) e Laboratório Ambiental da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Alguns casos 

foram confirmados por técnicas moleculares em gato-maracajá (Leopardus wiedii) 

(GUIMARÃES, 2008) e cervídeos (Blastocerus dichotomus, Mazama nana e 

Mazama americana) (GRAZZIOTIN et al., 2011) e uma nova espécie foi detectada 

em  capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris) (VIEIRA et al., 2009). 

 Em julho de 2010, um macaco bugio-preto (Alouatta caraya) de vida livre, foi 

encontrado em uma estrada de Foz do Iguaçu, provavelmente atropelado por um 

carro. O animal foi levado ao Hospital Veterinário do Refúgio Biológico Bela Vista 
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para exame clínico e tratamento. Uma aliquota do sangue utilizado nas análises 

laboratoriais foi submetido à pesquisa de hemoplasmas, mediante técnica de PCR 

quantitativa baseada no princípio de SYBR Green, conforme Willi et al. (2009). O 

resultado foi positivo para 'Candidatus Mycoplasma haemominutum’-like. Devido a 

esse encontro, assim como em outros animais silvestres da região e ao caráter 

potencialmente zoonótico do micro-organismo, motivou-se a pesquisa de 

hemoplasmas em sangue de primatas não humanos atendidos no RBV.  

O parentesco evolutivo entre os seres humanos e os primatas não humanos, 

evidente em semelhanças anatômicas, comportamentais e bioquímicas, permite  

estudos comparativos em relação a enfermidades sobre as quais há carência de 

conhecimentos (CASTRO, 2010). Portanto, além da importância para a saúde dos 

animais, o estudo de hemoplasmas em primatas não humanos é também de grande 

relevância para seres humanos.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a ocorrência de micoplasmas hemotrópicos em primatas não 

humanos da área de preservação da Usina Hidrelétrica de Itaipu - Foz do Iguaçu - 

Paraná -  Brasil.   

 

 1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Pesquisar a presença de micoplasmas hemotrópicos em extensões 

sanguíneas coradas de primatas não humanos; 

b) Verificar a presença de micoplasmas hemotrópicos em primatas não 

humanos por técnicas moleculares; 

c) Identificar alterações e comparar os resultados de exames laboratoriais 

de animais infectados e não infectados por micoplasmas hemotrópicos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE PELA USINA HIDRELÉTRICA DE 

ITAIPU  

 

A Usina Hidrelétrica de Itaipu, localizada sobre o rio Paraná, entre Foz do 

Iguaçu, Brasil e Cidade do Leste, Paraguai (FIGURA 1), é a maior geradora de 

energia elétrica com base hidráulica do mundo e tem como uma de suas diretrizes 

fundamentais o compromisso ambiental (ITAIPU BINACIONAL, 2011d). Nesse 

sentido, a Itaipu vem desenvolvendo uma série de ações que visam proteger e 

conservar a biodiversidade regional. Significativos investimentos foram feitos em 

projetos como a implantação das Áreas de Preservação Permanente (Faixa de 

Proteção do Reservatório), criação dos refúgios biológicos, acompanhamento da 

diversidade biológica, migração e estoque pesqueiro do lago, pesquisa de processos 

de reprodução e criação de animais silvestres ameaçados de extinção e pesquisa 

florestal (ITAIPU BINACIONAL, 2011a). 

 

 
FIGURA 1 - FOTOGRAFIA AÉREA DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU. À direita da foto localiza-
se a margem brasileira e à esquerda a margem paraguaia do rio Paraná 
FONTE: O autor (2011) 
 

O Refúgio Biológico Bela Vista é uma das unidades de proteção ambiental 
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da Usina de Itaipu, de 1.920 hectares, onde estão localizados o Zoológico Roberto 

Ribas Lange, o Criadouro de Animais Silvestres da Itaipu Binacional (CASIB) e o 

Hospital Veterinário. No zoológico encontram-se 210 animais de 55 espécies, que 

participam de projetos de manejo e conservação. No CASIB existem mais de 180 

animais de 31 espécies, algumas delas ameaçadas de extinção. Neste, são 

desenvolvidos trabalhos de reprodução, fundamentalmente das espécies com risco 

de desaparecimento da natureza. Desde sua implantação já nasceram mais de 863 

animais, de 43 espécies. No Hospital Veterinário é realizado atendimento de animais 

silvestres mantidos no zoológico e no CASIB, assim como a reabilitação de animais 

silvestres encontrados feridos na região de influência da usina (ITAIPU 

BINACIONAL, 2011c, 2011d, 2011e).  

A Hidrelétrica de Itaipu também conta com o Laboratório Ambiental para 

atender às necessidades de projetos ambientais, onde são realizadas pesquisas e 

exames laboratoriais que auxiliam no diagnóstico de patologias e no monitoramento 

da sanidade animal (ITAIPU BINACIONAL, 2011b).  

No período de coleta das amostras, segundo o censo dos animais, o CASIB 

possuía 31 espécies, duas delas de primatas não humanos, sendo elas bugio-preto 

(Alouatta caraya) (FIGURA 2 e 3) e macaco-prego (Cebus apella) (FIGURA 4 e 5). O 

Zoológico possuia 55 espécies, sendo uma delas macaco-prego (Cebus apella)  

(informação verbal)1. As duas espécies de primatas não humanos foram objetos 

deste estudo. 

 

 

                                                 
1 Informação fornecida por Wanderlei de Moraes, Médico Veterinário do Refúgio Biológico Bela Vista, 
Usina Hidrelétrica de Itaipu, em dezembro de 2011. 
 



 

FIGURA 2 - MACHO DE BUGIO
Silvestres da Itaipu Binacional
FONTE: de Moraes; Cubilla (2011)

 
FIGURA 3 - FÊMEA DE BUGIO
da Itaipu Binacional 
FONTE: de Moraes; Cubilla (2011)
 

 

MACHO DE BUGIO-PRETO (Alouatta caraya). Animal do 
acional 

(2011) 
 

 

FÊMEA DE BUGIO-PRETO (Alouatta caraya). Animal do Criadouro de Animais 

(2011) 
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Animal do Criadouro de Animais 

 

Criadouro de Animais Silvestres 



 

FIGURA 4 - MACACOS-PREGO 
Binacional 
FONTE: de Moraes; Cubilla (2011)
 

 

FIGURA 5 - MACACO-PREGO 
Binacional 
FONTE: de Moraes; Cubilla (2011)
 

2.2 PRIMATAS NÃO HUMANOS 

 

O Brasil possui a mais rica fauna primatológica do mundo, sendo um 

importante país para estudos primatológicos e de conservação dos 

(MITTERMEIER; COIMBRA

conhecidas no mundo (IUCN, 2011), 133 espécies e subespécies habitam o território 

brasileiro (MACHADO; DRUMMOND; PAGLIA

PREGO (Cebus apella). Animais do Zoológico Roberto Ribas Lange 

(2011) 

PREGO (Cebus apella). Animal do Zoológico Roberto Ribas Lange 

(2011) 

PRIMATAS NÃO HUMANOS  

O Brasil possui a mais rica fauna primatológica do mundo, sendo um 

importante país para estudos primatológicos e de conservação dos 

COIMBRA-FILHO; VALLE, 1983).  Das 414 espécies de primatas 

conhecidas no mundo (IUCN, 2011), 133 espécies e subespécies habitam o território 

DRUMMOND; PAGLIA, 2008).   
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Roberto Ribas Lange da Itaipu 

 
Roberto Ribas Lange da Itaipu 

O Brasil possui a mais rica fauna primatológica do mundo, sendo um 

importante país para estudos primatológicos e de conservação dos primatas 

, 1983).  Das 414 espécies de primatas 

conhecidas no mundo (IUCN, 2011), 133 espécies e subespécies habitam o território 
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O gênero Cebus, que pertence à família Cebidae (AURICCHIO,1995), 

compreende cinco espécies (AMARAL et al., 2008). A espécie Cebus apella, 

comumente conhecida como macaco-prego, é a espécie mais amplamente 

distribuída desse gênero, sendo encontrado desde a Colômbia e o nordeste do 

Brasil, até o norte da Argentina e sudeste do Brasil (BROWN; COLILLAS, 1983). 

Esta espécie é onívora, sendo a maior parte de sua dieta composta de frutos e 

insetos (SANTINI, 1983). Muitas vezes obtêm alimentos de cultivos próximos ao seu 

habitat, convivendo com populações humanas (BROWN; COLILLAS, 1983). Apesar 

de ser abundante, o C. apella está diminuindo em muitas de suas áreas de 

distribuição (MITTERMEIER; COIMBRA-FILHO; VALLE, 1983), fato que também é 

citado pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos 

Naturais - IUCN (2011), que a classifica como uma espécie pouco preocupante 

quanto à ameaça de extinção, mas com sua população global em decréscimo.  

No que se refere ao gênero Alouatta, existe discordância em relação à sua 

posição taxonômica, classificado em algumas publicações como pertencente à 

família Atelidae e em outras como Cebidae (AURICCHIO,1995; RYLANDS, 2001; 

BRASIL, 2005). Segundo o NCBI Taxonomy (2012) e a IUCN (2011), este gênero 

pertence à família Atelidae. Em trabalho realizado por Gregorin (2006), foram 

identificadas dez espécies de Alouatta no Brasil. Conforme Neville et al. (1988), este 

é o gênero mais amplamente distribuído dentre os primatas do Novo Mundo, indo 

desde o México até o Brasil e a Argentina. São folívoros e acidentalmente 

consomem artrópodes (NEVILLE et al., 1988). A espécie Alouatta caraya consta nas 

listas de espécies ameaçadas dos estados do Rio Grande do Sul, como vulnerável, 

e Paraná e São Paulo, como em perigo, apesar de não estar incluída na lista 

nacional de espécies ameaçadas do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada 

de Extinção (MACHADO; DRUMMOND; PAGLIA, 2008). Seu status mundial de 

conservação é considerado pouco preocupante e sua população global está 

reduzindo (IUCN, 2011).  

A proximidade genética entre os primatas não humanos e os seres humanos 

permite que bactérias, fungos e vírus causadores de doenças sejam facilmente 

transmitidos entre estes dois mamíferos. A transmissão destes micro-organismos 

pode ocorrer por mordidas, arranhões, durante o manuseio dos animais ou de seus 

tecidos, através de aerossóis e vetores artrópodes. Geralmente, os primatas não 

humanos são portadores e transmissores de doenças sem nenhum sinal visível, por 
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isso, pessoas em contato com estes animais devem ter o devido cuidado (VIRGINIA 

DEPARTMENT OF HEALTH, 2011).  

Dentre as zoonoses potencialmente transmissíveis entre os seres humanos 

e os primatas não humanos, podem ser citadas febre amarela (BRASIL, 2005), 

tuberculose, raiva, hepatite A, rubéola, poliomielite, doenças entéricas causadas por 

bactérias como Shigella, Salmonella e Campylobacter, protozoários como 

Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba e Balantidium e helmintos como Strongyloides 

(VIRGINIA DEPARTMENT OF HEALTH, 2011). Os gêneros Alouatta, Cebus e 

Callithrix, são os mais associados com epizootias no Brasil (BRASIL, 2005). Em 

relação à susceptibilidade dos gêneros Alouatta e Cebus a doenças, este último 

mostra grande resistência à febre amarela, desenvolvendo uma infecção subclínica 

com produção de anticorpos que neutralizam futuras reinfecções, enquanto que o 

gênero Alouatta desenvolve infecção fulminante (VASCONCELOS, 2003). 

Devido ao hábito de viverem praticamente durante toda vida sobre árvores, 

os primatas neotropicais são susceptíveis a micro-organismos veiculados por 

mosquitos, como o vírus da febre amarela (BRASIL, 2005). Em relação a doenças 

causadas por ectoparasitas, como moscas, piolhos e carrapatos, existem poucas 

publicações, mas sabe-se que dentre os carrapatos, o gênero Ixodes é o mais 

frequentemente observado em primatas do Novo Mundo de vida livre e de cativeiro, 

podendo ser potenciais vetores de várias doenças (CATÃO-DIAS, 2001).  

 

2.3 MICOPLASMAS HEMOTRÓPICOS (HEMOPLASMAS)  

 

Micoplasmas hemotrópicos, também denominados hemoplasmas, são 

bactérias incultiváveis, que não possuem parede celular, parasitam eritrócitos de 

uma grande variedade de animais e são transmitidos por vetores artrópodes 

hematófagos. De acordo com suas características fenotípicas, como parasitismo 

obrigatório, susceptibilidade a tetraciclina, dificuldade de cultivo in vitro e 

características de coloração, os hemoplasmas eram anteriormente classificados 

como pertencentes aos gêneros Haemobartonella e Eperythrozoon, família 

Anaplasmataceae, ordem  Rickettsiales. Contudo, mediante a análise filogenética de 

sequências do gene 16S rRNA, essas bactérias foram reclassificadas como sendo 

do gênero Mycoplasma, classe Mollicutes (NEIMARK; KOCAN, 1997; RIKIHISA et 

al., 1997; NEIMARK et al., 2001, NEIMARK; HOFF; GANTER, 2004). Assim, foi 
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proposta a sua reclassificação taxonômica e a utilização provisória da designação 

Candidatus a espécies novas com caracterização incompleta (NEIMARK et al., 

2002b). A categoria Candidatus é recomendada para procariotos incultiváveis, que 

ainda não tiveram descritas suas características estruturais, metabólicas e 

reprodutivas, além da comprovação do ambiente natural no qual o organismo pode 

ser identificado, não bastando apenas sua informação genômica (MURRAY; 

STACKEBRANDT, 1995). É o que foi proposto para o micoplasma hemotrópico 

´Candidatus Mycoplasma haemominutum´, primeiramente descrito em gatos 

(FOLEY; PEDERSEN, 2001). 

Muitas espécies de hemoplasmas foram nomeadas de acordo com o 

hospedeiro em que foram identificadas, pois se acreditava que cada espécie 

parasitava um único tipo de animal. Contudo, esse conceito tem mudado, já que a 

gama de hospedeiros da maioria das espécies não foi totalmente pesquisada 

(NEIMARK et al., 2001). Um exemplo disso é o Mycoplasma ovis, anteriormente 

denominado Eperythrozoon ovis, descrito por primeira vez em ovelhas, mas que 

também já foi encontrado em cabras (NEIMARK; HOFF; GANTER, 2004) e 

cervídeos (GRAZZIOTIN et al., 2011).  

 

2.3.1 Morfologia 

 

Os hemoplasmas são organismos muito pequenos, medindo de 0,3 a 0,8 µm 

de diâmetro (HOLT et al., 1994), que podem ser visualizados ao microscópio ótico 

em extensões sanguíneas coradas por corantes do tipo Romanowsky (FIGURA 6 e 

7) como estruturas basofílicas, de forma esférica, em bastão ou anel e são 

encontrados individualmente, agrupados ou em cadeias ao longo da superfície de 

glóbulos vermelhos (VENABLE; EWING, 1968; NEIMARK et al., 2001).  
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FIGURA 6 - HEMOPLASMA EM IMAGEM DE MICROSCOPIA ÓTICA. Extensão sanguínea corada 
com Giemsa. Sangue de macaco-da-noite (Aotus trivirgatus). As setas indicam hemoplasmas sobre a 
membrana de eritrócitos. As pontas de setas sinalizam trofozoítos de Plasmodium falciparum. 
Aumento de 1000x. 
FONTE: Barker et al., 2011 
 
 
 

 
 
FIGURA 7 - HEMOPLASMA EM IMAGEM DE MICROSCOPIA ÓTICA. Extensão sanguínea corada 
com Giemsa. Sangue de macaco-de-cheiro (Saimiri sciureus). 100% dos eritrócitos estão parasitados. 
Barra = 7µm 
FONTE: Neimark et al., 2002a 
 
 

Geralmente estão localizados em depressões e invaginações na membrana 

dos eritrócitos e aderidos a esta por delicadas fibrilas (TANAKA et al., 1965; 

AIKAWA; NUSSENZWEIG, 1972; PETERS; MOLYNEUX; HOWELLS, 1974; 

ADAMS; LEWIS; BULLOCK, 1984; ZACHARY; BASGALL, 1985; DILLBERGER et 

al., 1994; NEIMARK; KOCAN, 1997; MESSICK et al., 2002; NEIMARK et al., 2002a; 

NEIMARK; HOFF; GANTER, 2004).   
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Sua morfologia e localização epieritrocítica podem ser observadas mediante 

imagens de microscopia eletrônica de transmissão (FIGURA 8) e de varredura 

(FIGURA 9), nas quais é possível visualizar a ausência de parede celular e a 

presença de fibrilas entre a célula bacteriana e a hemácia (NEIMARK et al., 2002a; 

NEIMARK; HOFF; GANTER, 2004).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - HEMOPLASMA EM IMAGEM DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO. 
Sangue de macaco-de-cheiro (Saimiri sciureus). (A) Hemoplasmas localizados em depressões na 
superfície da membrana dos eritrócitos. Barra=1µm. (B) Fibrilas entre o hemoplasma e a depressão 
na superfície do eritrócito. Barra = 500nm 
FONTE: Neimark et al., 2002a 
 

 

 
FIGURA 9 - HEMOPLASMA EM IMAGEM DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA. 
Sangue de carneiro com hemoplasmas na superfície da hemácia. Fibrilas são visíveis entre algumas 
bactérias e a membrana do eritrócito. Barra=0,5µm.  
FONTE: Neimark; Hoff; Ganter, 2004 
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2.3.2 Ocorrência  

 

Os hemoplasmas estão distribuídos mundialmente, infectando uma ampla 

variedade de vertebrados (MESSICK, 2004). Já foram descritos em 

aproximadamente 30 diferentes tipos de hospedeiros, mediante observações 

microscópicas de extensões sanguíneas, variando de peixes a primatas (TYZZER2, 

1942; WEINMAN3, 1944; KREIER4 et al., 1981 apud NEIMARK; HOFF; GANTER, 

2004). Embora esses hemoparasitas possam ser confundidos com artefatos de 

coloração ou inclusões eritrocíticas como corpúsculos de Pappenheimer, Heinz ou 

Howell-Jolly (grânulos de ferro, precipitados de hemoglobina oxidada e restos 

nucleares, respectivamente) (WEISS; WARDROP, 2010), é provável que a maioria 

dessas observações realmente tenham sido bactérias hemotrópicas, pois estas vêm 

sendo confirmadas por técnicas moleculares e por microscopia eletrônica 

(NEIMARK; HOFF; GANTER, 2004). 

Como já mencionado, acreditava-se que uma espécie de hemoplasma que 

fosse detectado em um dado hospedeiro somente seria infectante para espécies 

estreitamente próximas (NEIMARK; KOCAN, 1997), porém muitos trabalhos têm 

demonstrado que a gama de hospedeiro é maior do que se pensava (NEIMARK et 

al., 2001). 

Em felinos são descritos três espécies principais de hemoplasmas, 

Mycoplasma haemofelis, 'Candidatus Mycoplasma haemominutum' e 'Candidatus 

Mycoplasma turicensis' (WILLI et al., 2007b; SYKES, 2010a, 2010b), mas também já 

foi identificada ‘Candidatus Mycoplasma haematoparvum’-like (SYKES et al., 2007).  

Em cães, duas espécies são conhecidas, Mycoplasma haemocanis e 

'Candidatus Mycoplasma haematoparvum' (KENNY et al., 2004; SYKES et al., 

2005), mas a espécie ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’, comumente 

                                                 
2 TYZZER, E.E. A comparative study of grahamellae, haemobartonellae, and eperythrozoa in small 
mammals. Proc. Am. Philos. Soc. , v. 85, p. 359–398, 1942. 
 
3  WEINMAN, D. Infectious anemias due to Bartonella and  related red cell parasites. Trans. Am. 
Philos. Soc. , v. 33, p. 243–338, 1944.  
 
4  KREIER, J.P.; DOMINGUEZ, N.; KRAMPITZ, H.E.; GOTHE, R; RISTIC, M. The haemotrophic 
bacteria: the families bartonellaceae and anaplasmataceae. In: STARR, M.P.; STOLP, H.; TRÜPER, 
H.G.; BALOWS, A.; SCHLEGEL, H.G. (Ed). The Prokaryotes . Berlin: Springe, 1981. p. 2189–2209. 
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encontrada em gatos, tem sido relatada (ZHUANG et al., 2009; OBARA et al., 2011). 

Mycoplasma suis, Mycoplasma wenyonii, Mycoplasma haemomuris, 

Mycoplasma coccoides, ‘Candidatus Mycoplasma haemolamae’, ‘Candidatus 

Mycoplasma haemodidelphidis’, 'Candidatus Mycoplasma haemozalophi', 

'Candidatus Mycoplasma kahanei' e ‘Candidatus Mycoplasma aoti’ foram 

identificados em suínos, bovinos, roedores, camundongos, alpacas, gambás, leão-

marinho, macaco-de-cheiro e macaco-da-noite, respectivamente (NEIMARK; 

KOCAN, 1997, RIKIHISA et al., 1997; NEIMARK et al., 2001, 2002b; MESSICK et 

al., 2002; NEIMARK; HOFF; GANTER, 2004; NEIMARK et al., 2005; HOELZLE, 

2008; VOLOKHOV et al., 2010; BARKER et al., 2011).  

Mycoplasma ovis foi detectado primeiramente em ovinos, mas também já foi 

encontrado em caprinos e cervídeos (NEIMARK et al., 2001, 2002b; NEIMARK; 

HOFF; GANTER, 2004; GRAZZIOTIN et al., 2011). Em seres humanos, foi relatada 

infecção por Mycoplasma haemofelis-like (SANTOS et al., 2008), Mycoplasma ovis 

(SYKES et al., 2010), Mycoplasma suis, Mycoplasma wenyonii (YUAN et al., 2009; 

CONGBIN et al., 2010) e recentemente por uma nova espécie, 'Candidatus 

Mycoplasma haemohominis' (STEER et al., 2011). Estes são apenas alguns 

exemplos da variedade de espécies que vêm sendo descritas e da possibilidade de 

infecção de mais de um tipo de hospedeiro pelo mesmo hemoplasma.  

 

2.3.3 Patogenia 

 

Anteriormente, todos os micoplasmas de animais que se conheciam eram 

parasitas de membranas mucosas de vertebrados. A reclassificação dos gêneros 

Haemobartonella e Eperythrozoon em Mycoplasma revelou uma forma de 

parasitismo ainda desconhecido para organismos da classe Mollicutes (NEIMARK; 

HOFF; GANTER, 2004). 

Micoplasmas hemotrópicos são agentes causais de anemia infecciosa séria 

em várias espécies de mamíferos (WILLI et al., 2007a). A infecção varia de 

assintomática a grave, com risco de óbito.  O desenvolvimento de uma anemia 

hemolítica aguda ou de um quadro crônico depende da susceptibilidade do animal, 

da espécie de micoplasma envolvida, da rota de infecção e da dose do inóculo 

(MESSICK, 2004). 

A infecção por micoplasmas hemotrópicos pode levar a uma hemólise 
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extravascular, ocorrendo principalmente no baço e fígado, mas também nos pulmões 

e medula óssea. Também pode ocorrer hemólise intravascular devido a um aumento 

na fragilidade osmótica das hemácias infectadas pelas bactérias (TASKER, 2010). 

Hemoplasmas não são encontrados livres na natureza, dependendo de uma 

célula hospedeira para adquirirem compostos essenciais que não são capazes de 

produzir, como aminoácidos, ácidos graxos, colesterol e vitaminas (MESSICK, 

2004). Para isso a bactéria se adere às hemácias, formando uma depressão na 

superfície da mesma, provocando dano à membrana da célula (WILLI et al., 2007a).  

Vários mecanismos foram propostos para explicar a patogenicidade de 

micoplasmas, como a produção bacteriana de radicais livres e enzimas, e a 

depleção de nutrientes ou precursores biossintéticos na célula parasitada. Além 

disso, a produção de autoanticorpos contra antígenos expressos pelos eritrócitos, 

devido à ligação da bactéria à membrana da célula hospedeira, desencadeia uma 

desordem imunológica (MESSICK, 2004).  

Devido à falta de um sistema que permita o cultivo de hemoplasmas, é 

impossível obter células bacterianas isoladas e isso representa uma barreira para 

estudos in vitro e in vivo que forneçam um melhor entendimento de suas 

características biológicas vitais, assim como dos mecanismos patogênicos e 

imunogênicos. As técnicas baseadas em PCR fornecem uma visão básica sobre a 

diversidade filogenética e epidemiológica dos hemoplasmas, mas não auxiliam na 

compreensão da fisiologia desses micro-organismos, do mecanismo de infecção e 

de resposta imune do hospedeiro. Assim, não se sabe precisamente como é o 

mecanismo de adesão, replicação e de trocas metabólicas entre os hemoplasmas e 

as hemácias (HOELZLE, 2008). 

 

2.3.3.1 Infecção aguda 

 

A predisposição à infecção aguda é influenciada pela idade, doenças 

concomitantes, imunossupressão e estresse. Animais esplenectomizados também 

demonstram maior tendência à doença (NEIMARK et al., 2001). Em gatos a 

hemoplasmose aguda está associada à parasitemia massiva dos eritrócitos, 

causando severa anemia hemolítica, algumas vezes fatal.  Ocorre redução brusca 

do hematócrito e sinais clínicos incluem palidez, letargia, fraqueza, taquicardia, 

taquipnéia, esplenomegalia, linfadenopatia e ocasionalmente icterícia (WILLI et al., 
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2007a). Em cães, a infecção pode causar anemia severa, geralmente em animais 

esplenectomizados, imunossuprimidos ou com infecções concomitantes (NEIMARK 

et al., 2001; MESSICK, 2003), mas ocorrendo também em animais não 

esplenectomizados (NORTH,1978; AUSTERMAN, 1979). Estes apresentam sinais 

clínicos como anorexia, letargia, perda de peso e febre e em casos severos pode 

levar o animal a óbito (MESSICK, 2003). Em suínos, causa febre, anorexia, 

depressão e doença hemolítica aguda. Ovinos demonstram palidez ou mucosas 

ictéricas causadas pela anemia e diminuição da tolerância ao exercício, enquanto 

que camelídeos apresentam anemia, hipoglicemia e sinais clínicos que incluem 

colapso agudo, perda de peso, depressão e letargia (MESSICK, 2004).  

 

2.3.3.2 Infecção crônica 

 

Em hospedeiros saudáveis, a hemoplasmose raramente é fulminante, 

causando infecções crônicas com uma diversidade de sinais clínicos (NEIMARK et 

al., 2001). Gatos que apresentam infecção crônica por hemoplasmas associada a 

infecções retrovirais podem desenvolver doença mieloproliferativa ou transformação 

neoplásica de células hematopoiéticas. Em cães pode ocorrer anemia leve, 

leucopenia e apatia (MESSICK, 2003).  Em suínos, a baixa reprodutividade, morte 

embrionária, abortos, assim como perda de peso e maior incidência de infecções 

respiratórias e entéricas são associadas com infecção crônica por hemoplasma. 

Bovinos têm redução na produção de leite, perda de peso e baixa reprodutividade , 

enquanto que ovinos apresentam anemia leve, perda de peso, diminuição na 

produção de lã e intolerância a exercícios (MESSICK, 2004).  Animais podem ser 

portadores crônicos por meses a anos, mesmo após tratamento com antibióticos 

(WILLI et al., 2007a).  

 

2.3.4 Hemoplasmas em primatas não humanos 

 

Em relação aos primatas não humanos, hemoplasmas já foram identificados 

em algumas espécies como, macaco-de-cheiro (Saimiri sciureus), macaco 

cynomolgus (Macaca fascicularis) e macaco-da-noite (Aotus trivirgatus), sendo 

esses animais pertencentes criadouros de primatas ou macacos utilizados como 

animais de experimentação (AIKAWA; NUSSENZWEIG, 1972; PETERS; 
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MOLYNEUX; HOWELLS, 1974; ADAMS; LEWIS; BULLOCK,1984; DILLBERGER et 

al., 1994; CONTAMIN; MICHEL, 1999; BARNAUD; MICHEL; CONTAMIN, 2001).  

Ainda com a denominação anterior, Haemobartonella sp. foi identificada em 

extensão sanguínea de macaco-de-cheiro (Saimiri sciureus), após realização de 

esplenectomia e inoculação de sangue de macaco infectado com Plasmodium 

brasilianum (AIKAWA; NUSSENZWEIG, 1972). Também foi descrito em macacos-

de-cheiro de cativeiro que apresentavam anemia normocítica e normocrômica 

(ADAMS; LEWIS; BULLOCK,1984). Hemobartonella-like foi identificado em sangue 

de macaco cynomolgus (Macaca fascicularis) levado das Filipinas para estudos 

sobre toxicidade nos Estados Unidos (DILLBERGER et al., 1994).  

Hemoplasmas também foram responsáveis por infecção assintomática em 

macacos-de-cheiro de um criadouro da Guiana Francesa. Alguns desses animais 

apresentaram uma infecção patente, com anemia moderada e monocitose após 

esplenectomia (CONTAMIN; MICHEL, 1999; BARNAUD; MICHEL; CONTAMIN, 

2001). Em posterior estudo filogenético com amostras de alguns dos macacos desse 

mesmo criadouro revelou-se a nova espécie ‘Candidatus Mycoplasma kahanei’ 

(NEIMARK et al., 2002a).  

 Eperythrozoon foi relatado em um macaco-da-noite (Aotus trivirgatus) de 

cativeiro, importado da Colômbia para o Reino Unido, onde foi esplenectomizado e 

infectado experimentalmente com Plasmodium falciparum (PETERS; MOLYNEUX; 

HOWELLS, 1974). Este caso foi confirmado molecularmente, sendo descrita a nova 

espécie de hemoplasma ‘Candidatus Mycoplasma aoti’ (BARKER et al., 2011).   

Estes trabalhos sugerem que os macacos podem ser hospedeiros de 

micoplasmas hemotrópicos ou serem afetados por estes em algumas ocasiões, 

geralmente sendo detectados após a retirada do baço (AIKAWA; NUSSENZWEIG, 

1972; PETERS; MOLYNEUX; HOWELLS, 1974; ADAMS; LEWIS; BULLOCK, 1984; 

CONTAMIN; MICHEL, 1999; BARNAUD; MICHEL; CONTAMIN, 2001). Alguns 

macacos desenvolveram uma leve anemia (CONTAMIN; MICHEL, 1999), enquanto 

outros morreram durante os episódios de anemia (DILLBERGER et al., 1994). Na 

maioria dos casos de macacos-de-cheiro, foi observada uma redução moderada de 

hemácias durante a fase aguda da infecção, mas que foi rapidamente compensada 

(BARNAUD; MICHEL; CONTAMIN, 2001).  
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2.3.5 Hemoplasmas em seres humanos 

 

Seres humanos podem ser assintomáticos ou apresentar variadas 

alterações clínicas como febre aguda, anemia e icterícia, principalmente neonatos 

(HU et al., 2009; CONGBIN et al., 2010). Um trabalho realizado na China relatou alta 

prevalência de infecções humanas naquele país, principalmente entre gestantes e 

recém-nascidos de mães positivas para hemoplasmas (HU et al., 2009).  

Em infecções latentes o paciente não apresenta sintomas ou sinais clínicos, 

com exceção de alguns indivíduos que  relatam leve fadiga. O quadro agudo resulta 

em anemia imuno-hemolítica, icterícia e febre contínua. Em relação aos parâmetros 

laboratoriais, pode ocorrer redução da hemoglobina, aumento da bilirrubina total e 

indireta e reticulocitose (CONGBIN et al., 2010). Recentemente foi descrito um caso 

de hemoplasmose em uma paciente com neutropenia crônica, hemólise aguda e 

febre, causado pela nova espécie ‘Candidatus Mycoplasmas haemohominis’ 

(STEER et al., 2011). 

Em 1992, pesquisadores brasileiros observaram micoplasmas no sangue de 

pacientes anêmicos com AIDS (DUARTE et al., 1992) e mais recentemente, foram 

relatados dois casos em pacientes HIV positivos (DOS SANTOS et al., 2008; 

TASKER et al., 2010). 

Um estudo epidemiológico sobre a prevalência de M. suis mostrou grande 

semelhança filogenética entre cepas encontradas em suínos, veterinários e outros 

funcionários que trabalhavam com os animais, sugerindo uma possível transmissão 

interespécies (CONGBIN et al., 2010). Outros trabalhos também relataram casos de 

infecção em veterinários e trabalhadores de fazendas (YUAN et al., 2009; SYKES et 

al., 2010). A ocorrência de hemoplasmas em pessoas que mantêm contato próximo 

com animais sugere a possibilidade de infecções zoonóticas (HU et al., 2009; 

TASKER et al., 2010), contudo, poucos são os relatos de hemoplasmose em seres 

humanos, já que os sintomas clínicos são semelhantes aos de outras doenças e por 

isso pode ser facilmente confundida com outras doenças (CONGBIN et al., 2010). 

  

2.3.6 Transmissão 

 

O modo de transmissão dos micoplasmas hemotrópicos ainda é pouco claro. 

Sabe-se que são transmitidos por vetores hematófagos, sendo esta a forma 
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proposta como natural de transmissão, mas também já foi observada a transmissão 

direta, descrita entre gatos, e a transmissão entre espécies (WILLI et al., 2007a).  

Em relação à transmissão via vetores artrópodes, suspeita-se que a 

hemoplasmose possa ser propagada por piolhos como Polyplax spinulosa,  pulgas 

como Ctenocephalides felis e Xenosylla cheopis  e carrapatos como Ixodes ricinus, 

Ixodes ovatus e Rhipicephalus sp.(MESSICK, 2004; WILLI et al., 2007a; HOELZLE, 

2008; SYKES, 2010b, TASKER, 2010). Certas espécies de mosquitos também 

parecem estar envolvidas na transmissão de hemoplasmas. A provável transmissão 

via vetores artrópodes ainda é reforçada pelo fato de que a prevalência da infecção 

varia em localidades onde ocorre o mesmo tipo de exposição, mas com diferentes 

graus de infestação por artrópodes (SYKES et al., 2007) ou onde as temperaturas 

médias anuais são mais elevadas, com maior número de artrópodes hematófagos 

(WILLI et al., 2007a). Apesar das evidencias de transmissão via artrópodes, a 

infecção também é prevalente em regiões onde a ocorrência destes é incomum, logo 

outros meios de transmissão devem existir (WILLI et al., 2007a; SYKES, 2010b, 

TASKER, 2010).  

Experimentalmente a hemoplasmose pode ser propagada por inoculação via 

subcutânea, intravenosa, intraperitoneal e oral de sangue contaminado por 

hemoplasmas (WILLI et al., 2007a; HOELZLE, 2008; TASKER, 2010). Já foram 

descritos casos de contágio através de transfusão sanguínea (WILLI et al., 2006a; 

WILLI et al., 2007a) e por transmissão vertical, durante a gestação, parto ou por 

meio da lactação (WILLI et al., 2007a; HOELZLE, 2008; HU et al., 2009; TASKER, 

2010). Além disso, existe a possibilidade de contaminação de animais durante 

vacinação, aplicação de brincos de identificação e outros procedimentos nos quais 

ocorram sangramentos (MESSICK, 2004), ou ainda por instrumentos ou 

equipamentos médicos sem adequada esterilização (TASKER, 2010). 

A presença de material genético de hemoplasmas em saliva, glândulas 

salivares e fezes de gatos dão evidências de uma provável transmissão direta entre 

esses animais, mediante mordidas e contato agressivo, o que também facilita a 

exposição a sangue contaminado (WILLI et al., 2006a; WILLI et al., 2007b; TASKER, 

2010). A presença de hemoplasmas filogeneticamente semelhantes em diferentes 

espécies de hospedeiros sugere possível transmissão interespécies, e nesse caso 

alguns animais podem desenvolver a doença enquanto outros atuam apenas como 

transmissores (WILLI et al., 2007a).  
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2.3.7 Diagnóstico 

 

Historicamente, devido à dificuldade de crescimento em meios de cultura, o 

diagnóstico de hemoplasmas era baseado na observação das estruturas em 

extensões sanguíneas coradas com corantes tipo Romanowsky (TASKER et al., 

2010). Nas lâminas, os hemoplasmas são visualizados geralmente associados à 

membrana das hemácias e algumas vezes soltos no plasma, que pode ocorrer 

devido à presença do anticoagunte EDTA, que provoca sua dissociação da 

membrana (WEISS; WARDROP, 2010). Por isso a confecção da extensão 

sanguínea deve ser realizada imediatamente após a coleta do sangue (SYKES, 

2010b). Algumas espécies só são observadas nas extensões durante a fase aguda, 

pois a bactéria desaparece e reaparece no decorrer da infecção (SYKES, 2010b). 

Além disso, hemoplasmas podem ser confundidos com precipitados de corante, 

pontilhados basófilos, corpúsculos de Howell-Jolly, Pappenheimer ou Heinz 

(NEIMARK; HOFF; GANTER, 2004; SYKES, 2010b). 

O desenvolvimento de técnicas de PCR, mais sensiveis e capazes de 

diferenciar entre várias espécies de hemoplasmas, melhorou muito o diagnóstico 

destes parasitas e tem levado à identificação de várias espécies novas de 

Mycoplasma (TASKER et al., 2010). Este método se baseia na detecção do gene 

16S rRNA, no qual também pode ser utilizado material seco de extensões 

sanguíneas, apesar de menos sensível. A coleta de sangue para a realização da 

PCR deve ser feita antes da administração de antibióticos para evitar resultado falso 

negativo (SYKES, 2010b).  

 

2.3.8 Tratamento 

 

 O tratamento de escolha para hemoplasmose em gatos é a doxiciclina 

(10mg/kg/dia, via oral), por no mínimo duas semanas e transfusão de sangue, 

quando necessário. Como alternativa pode ser utilizada a enrofloxacina (5mg/kg/dia, 

via oral). A azitromicina não se mostrou efetiva no tratamento de felinos. Em casos 

de falha terapêutica com a utilização de antimicrobianos ou quando o diagnóstico é 

incerto, pode-se optar por associação de glicocorticóides, porém deve ser realizada 
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com cautela, já que pode causar a reativação de uma infecção latente.  Para gatos, 

o tratamento só é indicado para aqueles com sinais clínicos e alterações 

laboratoriais. Para animais com PCR positiva, mas assintomáticos, não é 

recomendado, pois não há tratamento que reconhecidamente elimine o micro-

organismo. Da mesma forma, não há terapia antimicrobiana que possa ser utilizada 

com segurança em potenciais doadores de sangue (SYKES, 2010b).  

Em macacos-de-cheiro, o tratamento profilático com oxitetraciclina não foi 

efetivo na prevenção da infecção por hemoplasmas em animais de experimentação, 

enquanto que o derivado de arsênico, neoarsfenamina, foi utilizado com sucesso na 

cura de infecções agudas e crônicas (MICHEL; THOISY; CONTAMIN, 2000).   

A doxiciclina também parece ser eficaz em seres humanos. No recente caso 

de anemia hemolítica infecciosa por hemoplasma, o paciente mostrou uma notável 

resposta clínica à doxiciclina. Após o tratamento por seis meses em associação com 

moxifloxacina, os resultados de PCR quantitativa, realizada para monitoramento da 

resposta ao tratamento, foram negativos para hemoplasmas (STEER et al., 2011). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 AMOSTRAS 

 

Anualmente são coletadas, pela equipe de médicos veterinários do Refúgio 

Biológico Bela Vista da Usina Hidrelétrica de Itaipu, amostras dos animais em 

cativeiro, que são submetidas a análises laboratoriais para controle da manutenção 

da sanidade animal, realizados por recomendação do IBAMA nos animais do 

Criadouro de Animais Silvestres (registro no IBAMA nº 1286483) e Zoológico 

Roberto Ribas Lange (registro no IBAMA 598835), localizados em Foz do Iguaçu, 

Paraná, Brasil. Além disso, algumas amostras são coletadas durante a investigação 

de alguma condição patológica.  

Após a realização dos exames laboratoriais de rotina, os resíduos de sangue 

coletados com EDTA de todas as amostras de macacos, coletadas de outubro de 

2007 a outubro de 2010, foram armazenados à temperatura de -70ºC. Um total de 

22 amostras foi analisado, 11 de bugio-preto (Alouatta caraya) e 11 de macaco-

prego (Cebus apella). Além disso, lâminas de extensão sanguínea coradas com 

May-Grünwald-Giemsa, previamente utilizadas para análise morfológica no 

hemograma e conservadas em laminoteca, foram examinadas microscopicamente.  

Conforme correio eletrônico do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (ANEXO 1), a utilização do referido material  

prescinde de autorização, de acordo com o art. 10 da Instrução Normativa do IBAMA 

nº 154, de 01 de março de 2007. A utilização das amostras para a realização do 

presente projeto pesquisa foi autorizada pela Diretoria de Coordenação da Usina 

Hidrelétrica de Itaipu, em 19 de maio de 2011 (documento E/CD/017440/11) 

(ANEXO 2). Ademais, o projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais do Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná, em 

reunião realizada dia 29 de junho de 2011 (protocolo nº 002/2011) (ANEXO 3). 

Conforme o registro dos animais, os mesmos foram identificados quanto à 

espécie, idade, sexo e origem, conforme apresentado a seguir (QUADRO 1). 
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Identificação Espécie  Idade Sexo Origem 

M01 Alouatta caraya Adulto Macho Vida livre 

M02 Cebus apella Adulto Macho Cativeiro (nascido em cativeiro) 

M03 Cebus apella Adulto Macho Cativeiro (nascido em cativeiro) 

M04 Alouatta caraya Adulto Fêmea Cativeiro (nascido em cativeiro) 

M05 Alouatta caraya Adulto Macho Cativeiro (origem vida livre) 

M06 Alouatta caraya Adulto Fêmea Cativeiro (origem vida livre) 

M07 Alouatta caraya Adulto Fêmea Cativeiro (nascido em cativeiro) 

M08 Cebus apella Adulto Macho Vida livre  

M09 Cebus apella Adulto Macho Vida livre  

M10 Cebus apella Adulto Macho Cativeiro (nascido em cativeiro) 

M11 Cebus apella Adulto Macho Cativeiro (nascido em cativeiro) 

M12 Cebus apella Adulto Macho Cativeiro (nascido em cativeiro) 

M13 Cebus apella Adulto Fêmea Vida livre 

M14 Alouatta caraya Adulto Macho Vida livre 

M15 Alouatta caraya Adulto Macho Vida livre 

M16 Alouatta caraya Adulto Fêmea Vida livre 

M17 Alouatta caraya Adulto Fêmea Cativeiro (nascido em cativeiro) 

M18 Alouatta caraya Adulto Macho Cativeiro (origem vida livre) 

M19 Alouatta caraya Adulto Macho Cativeiro (origem vida livre) 

M20 Cebus apella Adulto Fêmea Cativeiro (origem vida livre) 

M21 Cebus apella Adulto Macho Cativeiro (nascido em cativeiro) 

M22 Cebus apella Adulto Macho Cativeiro (nascido em cativeiro) 

QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS DE PRIMATAS NÃO HUMANOS UTILIZADAS NO 
ESTUDO, CONFORME A ESPÉCIE, IDADE, SEXO E ORIGEM 
FONTE: O autor (2011) 

 

3.2 DADOS CLINICOS E LABORATORIAIS 

 

Para cada amostra, dados referente a idade (jovem ou adulto), sexo e 

origem do animal (vida livre ou cativeiro), assim como os resultados dos 

hemogramas (número de hemácias por milímetro cúbico de sangue, hematócrito, 

hemoglobina, índices hematimétricos, número de leucócitos, valores absolutos e 

relativos de neutrófilos bastonetes, neutrófilos segmentados, eosinófilos, basófilos, 

linfócitos e monócitos) e de exames bioquímicos (glicose, proteína plasmática total, 
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proteína sérica total, albumina, cálcio e uréia), foram disponibilizados.  

 

3.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

3.3.1 Pesquisa microscópica de hemoplasmas  

 

As extensões sanguíneas coradas por May-Grünwald-Giemsa, das amostras 

em estudo, que se encontravam na laminoteca do Laboratório Ambiental da Usina 

Hidrelétrica de Itaipu, foram percorridas cuidadosamente para a pesquisa de 

hemoplasmas. A observação foi realizada utilizando-se microscópio ótico Olympus 

CX31, equipado com objetiva de 100X de imersão a óleo.  Realizou-se também a 

observação de uma das lâminas de sangue de macaco-prego em microscópio 

confocal Leica TCS SP5, equipado com objetiva HCX PL APO CS 100.0x1.40 óleo, 

no Instituto Carlos Chagas ICC/FIOCRUZ - Curitiba - Paraná. 

 

3.3.2 Determinação molecular 

 

3.3.2.1 Extração do DNA 

 

O DNA de 100 µL das amostras de sangue com EDTA, mantidos a -70ºC, foi 

extraído utilizando o kit comercial Quick-gDNATM MiniPrep (Zymo Research Corp., 

Orange, CA, USA), segundo as instruções do fabricante. Como controle positivo, foi 

utilizado amostra com hemoplasma previamente identificado.  

 

3.3.2.2 Detecção de hemoplasmas por PCR 

 

As amostras foram avaliadas por técnica de PCR tradicional utilizando 

iniciadores de amplo espectro para detecção de hemoplasmas. Os iniciadores, 

complementares a sequências do gene 16S rRNA, foram: senso 5'-ACG AAA GTC 

TGA TGG AGC AAT A-3' e antisenso 5'-ACG CCC AAT AAA TCC G(A/G)AT AAT-3',  

que amplificam um fragmento de 159 bp, conforme descrito por Jensen et al. (2001).  

A amplificação foi realizada conforme Sykes et al. (2010). Cada 50 µl da reação 

continha 1X tampão de reação, 1,5 mM MgCl2, 200 µM  de cada deoxinucleosídeo 

trifosfato (dNTP), 1 µM de cada iniciador, 2,5 unidades de Taq polimerase e 5 µl do 
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DNA molde. O protocolo no termociclador consistiu de 5 minutos de desnaturação a 

95ºC, seguidos por 45 ciclos de amplificação (1 minuto de desnaturação a 95 ºC, 1 

minuto de anelamento a 60ºC e 30 segundos extensão a 72ºC), realizado em 

termocilador Dyad thermocycler (MJ Research Inc., Waltham, MA, USA).  

Como controle positivo utilizou-se DNA extraído de 'Candidatus Mycoplasma 

haemominutum' e para o controle negativo utilizou-se água ultrapura. Os produtos 

de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2,5%, corados com 

brometo de etídeo e visualizados em transiluminador. 

 

3.3.2.3 Sequenciamento do 16S rRNA 

 

Para o sequenciamento das amostras, um fragmento do 16S rRNA de 

aproximadamente 1450 bp foi amplificado utilizando o iniciador 8F (5′-AGA GTT TGA 

TCC TGG CTC AG-3′) (SYKES et al., 2005). Os sequenciamentos foram realizados 

mediante métodos automatizados (College of Biological Sciences UCDNA Davis 

Sequencing Facility, University of California, Davis, CA, USA). 

As sequências encontradas dos hemoplasmas foram submetidas ao banco 

de dados do Genbank. 

 

3.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

Os dados clínicos e laboratoriais obtidos foram analisados usando os 

programas BioEstat 5.0 (AYRES et al., 2007) e Epi Info 7 (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, ATLANTA, GA, EUA). As variáveis utilizadas foram 

espécie do macaco, sexo, origem do animal (vida-livre, cativeiro-proveniente de vida-

livre ou cativeiro-nascido em cativeiro), infecção por hemoplasma e resultados dos 

exames hematológicos e bioquímicos.  

Para a análise das variáveis nominais foi utilizado o teste do Qui-quadrado 

(com correção de Yates quando pelo menos uma das freqüências esperadas fosse 

inferior a 5) ou o teste exato de Fisher (quando o tamanho da amostra fosse inferior 

a 20). Quando aplicável, o teste de Mann-Whitney foi usado para comparar as 

medianas dos valores hematológicos e bioquímicos entre animais positivos e 

negativos para hemoplasma. Parâmetros hematológicos e bioquímicos foram 

classificados como diminuídos ou aumentados de acordo com o intervalo de 
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referência estabelecido para cada espécie e foram analisados pelo teste exato de 

Fisher em associação com a infecção por hemoplasma. O nível de significância 

estatística foi estabelecido em 0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

4.1 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

4.1.1 Pesquisa microscópica de hemoplasmas 

 

Na análise microscópica das extensões sanguíneas coradas por May-

Grünwald-Giemsa, foram encontradas estruturas compatíveis com micoplasmas 

hemotrópicos em 5 (22,72%) das 22 amostras. As estruturas eram basofílicas, 

predominantemente esféricas, mas também em forma de bastão, estando em 

cadeias ou individualmente sobre as hemácias (FIGURAS 10 e 11), conforme 

previamente descrito (NEIMARK et al., 2001; MESSICK, 2004), e semelhante ao 

apresentado em imagens de publicações de Messick et al. (2000), Messick (2004), 

Hulme-Moir et al. (2010), Barker et al. (2011) (FIGURA 6) e Neimark et al. (2002a) 

(FIGURA 7). Este último trabalho mostra a imagem de extensão sanguínea de um 

macaco-de-cheiro (Saimiri sciureus), espécie pertencente à família Cebidae, a 

mesma do macaco-prego (NATIONAL PRIMATE RESEARCH CENTER, 2010).  

 

 
FIGURA 10 - EXTENSÃO SANGUÍNEA DE BUGIO-PRETO (Alouatta caraya). As setas indicam as 
estruturas basofílicas compatíveis com hemoplasmas sobre as hemácias. Coloração de May-
Grünwald-Giemsa. Imagem de microscópio ótico Olympus CX31. Barra = 6µm 
Fonte: Cubilla; Santos, (2010) 
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FIGURA 11 - EXTENSÃO SANGUÍNEA DE MACACO-PREGO (Cebus apella). As setas indicam as 
estruturas basofílicas compatíveis com hemoplasmas sobre as hemácias. Coloração de May-
Grünwald-Giemsa. Imagem de microscópio ótico Olympus CX31. Barra = 6µm 
Fonte: Cubilla; Santos, (2010) 
 

 

Na observação de uma das lâminas em microscópio confocal, (FIGURA 12 e 

13), foi possível visualizar as estruturas suspeitas em depressões na membrana do 

eritrócito, conforme descrito por vários autores (TANAKA et al., 1965; AIKAWA; 

NUSSENZWEIG, 1972; MESSICK et al., 2000; MESSICK et al., 2002; NEIMARK et 

al., 2002a; MESSICK, 2004). A imagem também foi capturada sequencialmente em 

diferentes profundidades (APÊNDICE 1). A leitura dessa sequência permitiu 

observar que a estrutura visualizada em um plano como esférica possivelmente teria 

a forma de bastão. 

 

 

FIGURA 12 - IMAGEM DE MICROSCOPIA CONFOCAL DE ERITRÓCITOS DE MACACO-PREGO 
(Cebus apella). Extensão sanguínea corada com May-grünwald-Giemsa. Imagem confocal Leica TCS 
SP5 (100.0x1.40 óleo). Estrutura compatível com micoplasma hemotrópico em depressão na 
membrana do eritrócito.  
Fonte: Soares; Cubilla, 2010 
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FIGURA 13 - IMAGEM DE MICROSCOPIA CONFOCAL DE ERITRÓCITOS DE MACACO-PREGO 
(Cebus apella). Extensão sanguínea corada com May-grünwald-Giemsa. Imagem confocal Leica TCS 
SP5 (100.0x1.40 óleo). Estrutura compatível com micoplasma hemotrópico em depressão na 
membrana do eritrócito.  
Fonte: Soares; Cubilla, 2010 
 

4.1.2 Determinação molecular 

 

4.1.2.1 Detecção de hemoplasmas por PCR 

 

Dez (45,45%) das 22 amostras foram positivas na PCR para hemoplasmas 

(FIGURA 14), incluindo 8 (72,73%) de 11 Alouatta caraya e 2 (18,18%) de 11 Cebus 

apella. Em 5 (50,00%) das 10 amostras positivas na PCR, foram visualizadas 

estruturas compatíveis com hemoplasmas na observação microscópica. Os 

resultados estão apresentados no quadro 2. 

 

 
FIGURA 14 - GEL DE AGAROSE COM BROMETO DE ETÍDEO. Amplificações do gene 16S rRNA de 
micoplasmas hemotrópicos. PM corresponde a marcador de peso molecular de 100 pb. M1-M22 
correspondem aos DNAs extraidos das 22 amostras de sangue de macacos  
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Identificação Espécie  Análise 
microscópica PCR  

M01 Alouatta caraya Positivo Positivo 

M02 Cebus apella Negativo Negativo 

M03 Cebus apella Negativo Negativo 

M04 Alouatta caraya Positivo  Positivo 

M05 Alouatta caraya Negativo Positivo 

M06 Alouatta caraya Negativo Negativo 

M07 Alouatta caraya Negativo Negativo 

M08 Cebus apella Negativo Negativo 

M09 Cebus apella Negativo Negativo 

M10 Cebus apella Negativo Negativo 

M11 Cebus apella Negativo Negativo 

M12 Cebus apella Negativo Negativo 

M13 Cebus apella Negativo Positivo 

M14 Alouatta caraya Negativo Positivo 

M15 Alouatta caraya Negativo Positivo 

M16 Alouatta caraya Negativo Positivo 

M17 Alouatta caraya Negativo Negativo 

M18 Alouatta caraya Positivo Positivo 

M19 Alouatta caraya Positivo Positivo 

M20 Cebus apella Negativo Negativo 

M21 Cebus apella Negativo Negativo 

M22 Cebus apella Positivo Positivo 

 
QUADRO 2 – RESULTADOS DA ANÁLISE MICROSCÓPICA E DA PCR PARA HEMOPLASMAS 
FONTE: O autor (2011) 

 

4.1.2.2 Sequenciamento do 16S rRNA 

 

As amostras positivas foram identificadas como 'Candidatus Mycoplasma 

kahanei', apresentando 94% de identidade com o fragmento correspondente de 

'Candidatus Mycoplasma kahanei', cujo número de acesso no GenBank é 

AF38269.1. 
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A espécie ‘Candidatus Mycoplasma kahanei’ foi descrita por primeira vez em 

macacos-de-cheiro (Saimiri sciureus) do criadouro de primatas não humanos do 

Instituto Pasteur, na Guiana Francesa (NEIMARK et al., 2002a). Neimark e 

colaboradores (2002) realizaram a caracterização filogenética desse hemoplasma 

após o relato da observação microscópica por Contamin e Michel (1999). Estes 

observaram que os macacos, que eram utilizados em pesquisas sobre a malária, 

desenvolviam anemia após esplenectomia, associada à presença de micro-

organismos Gram negativos nas hemácias (CONTAMIN; MICHEL, 1999). 

Não foram encontrados outros relatos dessa espécie de hemoplasma em 

outros hospedeiros em buscas realizadas no Pubmed e Genbank.  

 

4.2 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As características referentes às amostras dos macacos encontram-se 

resumidas na Tabela 1.  

 
TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS DAS 22 AMOSTRAS DE MACACOS COM RESULTADOS 
POSITIVOS E NEGATIVOS PARA HEMOPLASMAS POR PCR 

Variável Categoria 
Número (%) de amostras 

p-valor 
Positivos Negativos 

Espécie Alouatta caraya 8 (72,73) 3 (27,27) pChi = 0,0322 
Cebus apella 2 (18,18) 9 (81,82) 

Sexo Fêmea 3 (42,86) 4 (57,14) pF = 1,0000 
Macho 7 (46,67) 8 (53,33) 

Origem 
Vida livre 5 (71,43) 2 (28,57) pChi = 0,0844 

pF = 0,0427(1) 
pF = 0,1718(2) 

Cativeiro – origem vida livre 3 (60,00) 2 (40,00) 

Cativeiro – nascido em cativeiro 2 (20,00) 8 (80,00) 

Fonte: O autor (2011) 
Nota:  pChi = p-valor do teste Qui-Quadrado. 

pF = p-valor do teste Exato de Fisher. 
(1) Animal de vida livre e de cativeiro de origem de vida livre x nascido em cativeiro. 
(2) Animal de vida livre x cativeiro de origem de vida livre e nascido em cativeiro. 
 

Dentre as 22 amostras analisadas, 10 (45,45%) tiveram resultado positivo 

para hemoplasma pelas técnicas de PCR. A infecção foi significativamente mais 

freqüente em Alouatta caraya (72,73%) do que em Cebus apella (18,18%) (pChi= 

0,0323).  

 De acordo com os resultados, a infecção por hemoplasma não estava 
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associada ao sexo dos macacos investigados (pF=1,0000). Em relação a origem, o 

número de animais infectados foi maior dentre aqueles que eram de vida livre e os 

de cativeiro capturados na natureza, quando comparados agrupadamente com os 

macacos nascidos e mantidos em cativeiro (pF=0,0427).  

Em estudos com  animais silvestres, felinos de vida livre de três continentes 

apresentaram maior frequência de infecção por hemoplasmas do que os felinos 

silvestres de cativeiro (WILLI et al., 2007b), assim como capivaras (Hydrochaeris 

hydrochaeris) de vida livre (80%) apresentaram maior ocorrência de infecção do que 

as de cativeiro (20%) (VIEIRA et al., 2009). Animais de vida livre podem tem maior 

risco de infecção por hemoplasmas por estarem mais expostos a artrópodes 

hematófagos, além de terem maior atividade de combate do que animais que se 

encontram em um ambiente de cativeiro, como por exemplo, um jardim zoológico 

(WILLI et al., 2007b). Animais domésticos que têm acesso ao exterior também 

apresentam maior risco de infecção do que os restritos ao ambiente interno de seus 

lares (WILLI et al., 2006b; ROURA et al., 2010). 

Os dados hematológicos e bioquímicos referentes aos macacos Alouatta 

caraya estão apresentados nas tabelas 2 e 3 e aos Cebus apella nas tabelas 4 e 5. 

Os resultados foram classificados como alterados (diminuídos ou aumentados) 

utilizando como referência a faixa estabelecida para Alouatta sp. e Cebus apella 

saudáveis, em cativeiro no Criadouro de Animais Silvestres da Itaipu Binacional 

(SANTOS, 1999) e no caso do valor de proteínas plasmáticas, não determinada para 

os bugios do CASIB, foi utilizada a faixa estabelecida para bugios-pretos (Alouatta 

caraya) de vida livre, adultos, aparentemente saudáveis, da região do Alto Rio 

Paraná - Paraná - Brasil (FLAIBAN et al., 2008). 
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TABELA 2 – DADOS REFERENTES ÀS VARIÁVEIS HEMATOLÓGICAS DOS BUGIOS-PRETOS (Alouatta caraya), POSITIVOS E NEGATIVOS PARA 
HEMOPLASMA. MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS VALORES, FAIXA DE VARIAÇÃO (VALOR MÁXIMO E MÍNIMO ENCONTRADO), NÚMERO DE 
RESULTADOS ABAIXO E ACIMA DA FAIXA DE REFERÊNCIA. 
                                          (continua) 

Variável 
Mycoplasma 

spp. 

Amostras 
analisadas/ 

total de 
amostras 

Média ±DP 
Faixa de 
variação 

Número (%) de resultados Valores de referência (1) 

Diminuídos Aumentados Macho Fêmea 

Hemácias 
x106/mm3 

Positivo 8/8 3,54±0,75 2,40- 4,36 2(25,0) 0(0) 3,72-4,90 3,47-4,57 
Negativo 2/3 3,70±0,36 3,45- 3,96 1(50,0) 0(0) 

Hematócrito 
% 

Positivo 8/8 42,87±4,70 35-49 0(0) 3(37,5) 30-44 32-41 
Negativo 2/3 40,00±1,41 39-41 0(0) 0(0) 

Hemoglobina 
g/dL 

Positivo 8/8 12,95±1,36 11,44-15,58 0(0) 1(12,5) 10,04-13,96 9,05-12,41 
Negativo 2/3 11,32±0,85 10,72-11,92 0(0) 0(0) 

VCM 
µ3 

Positivo 8/8 125,12±23,91 92,63-166,66 0(0) 7(87,5) 72-102 81-98 
Negativo 2/3 108,66±14,40 98,48-118,84 0(0) 1(50,0) 

HCM 
µµg 

Positivo 8/8 38,31±10,07 27,17-55,83 0(0) 6(75) 25-31 23-29 
Negativo 2/3 30,81±5,29 27,07-34,55 0(0) 1(50,0) 

CHCM 
% 

Positivo 8/8 30,34±2,74 26,29-33,88 1(12,5) 1(12,5) 27-36 27-32 
Negativo 2/3 28,27±1,12 27,48-29,07 0(0) 0(0) 
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TABELA 2 – DADOS REFERENTES ÀS VARIÁVEIS HEMATOLÓGICAS DOS BUGIOS-PRETOS (Alouatta caraya), POSITIVOS E NEGATIVOS PARA 
HEMOPLASMA. MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS VALORES, FAIXA DE VARIAÇÃO (VALOR MÁXIMO E MÍNIMO ENCONTRADO), NÚMERO DE 
RESULTADOS ABAIXO E ACIMA DA FAIXA DE REFERÊNCIA. 

                                 (continuação) 

Variável 
Mycoplasma 

spp. 

Amostras 
analisadas/ 

total de 
amostras 

Média ±DP 
Faixa de 
variação 

Número (%) de resultados Valores de referência (1) 

Diminuídos Aumentados Macho Fêmea 

Leucócitos 
x103/mm3 

Positivo 8/8 10,06±2,83 5,60-14,00 1(12,5) 0(0) 
7,2-14,7 Negativo 2/3 11,05±6,58 6,40-15,70 1(50,0) 1(50,0) 

Bastonetes 
% 

Positivo 7/8 0,00±0,00 0,00-0,00 0(0) 0(0) 
0-2 

Negativo 2/3 0,00±0,00 0,00-0,00 0(0) 0(0) 

Bastonetes 
/mm3 

Positivo 7/8 0,00±0,00 0,00-0,00 0(0) 0(0) 
0-288 Negativo 2/3 0,00±0,00 0,00-0,00 0(0) 0(0) 

Segmentados 
% 

Positivo 7/8 40,14±13,11 29-64 3(42,8) 0(0) 
35-68 

Negativo 2/3 24,00±5,66 20-28 2(100,0) 0(0) 

Segmentados 
/mm3 

Positivo 7/8 4057,57±1469,42 2465-6300 2(28,6) 0(0) 
2601-9794 

Negativo 2/3 2466,00±953,18 1792-3140 1(50,0) 0(0) 

Eosinófilos 
% 

Positivo 7/8 9,00±6,38 1-20 0(0) 3(42,8) 
0-8 

Negativo 2/3 5,00±2,83 3-7 0(0) 0(0) 

Eosinófilos   
/mm3 

Positivo 7/8 925,43±565,05 56-1700 0(0) 3(42,8) 
0-899 

Negativo 2/3 645,50±641,34 192-1099 0(0) 1(50,0) 
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TABELA 2 – DADOS REFERENTES ÀS VARIÁVEIS HEMATOLÓGICAS DOS BUGIOS-PRETOS (Alouatta caraya), POSITIVOS E NEGATIVOS PARA 
HEMOPLASMA. MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS VALORES, FAIXA DE VARIAÇÃO (VALOR MÁXIMO E MÍNIMO ENCONTRADO), NÚMERO DE 
RESULTADOS ABAIXO E ACIMA DA FAIXA DE REFERÊNCIA. 

                               (conclusão) 

Variável 
Mycoplasma 

spp. 

Amostras 
analisadas/ 

total de 
amostras 

Média ±DP 
Faixa de 
variação 

Número (%) de resultados Valores de referência (1) 

Diminuídos Aumentados Macho Fêmea 

Basófilos 
% 

Positivo 7/8 0,57±1,13 0-3 0(0) 1(14,3) 
0-1 Negativo 2/3 1,50±0,71 1-2 0(0) 1(50,0) 

Basófilos 
/mm3 

Positivo 7/8 77,00±157,62 0-420 0(0) 2(28,6) 
0-55 

Negativo 2/3 142,50±20,51 128-157 0(0) 2(100,0) 

Linfócitos 
% 

Positivo 7/8 44,86±9,82 29-59 0(0) 1(14,3) 
22-53 Negativo 2/3 66,00±7,07 61-71 0(0) 2(100,0) 

Linfócitos 
/mm3 

Positivo 7/8 4779,14±1921,44 1629-7420 0(0) 2(28,6) 
1559-6281 

Negativo 2/3 7525,50±5121,57 3904-11147 0(0) 1(50,0) 

Monócitos 
% 

Positivo 7/8 5,43±3,78 1-13 0(0) 4(57,1) 
1-4 

Negativo 2/3 3,50±3,53 1-6 0(0) 1(50,0) 

Monócitos 
/mm3 

Positivo 7/8 511,57±319,73 140-1105 0(0) 3(42,8) 
35-68 

Negativo 2/3 270,50±160,51 157-384 0(0) 0(0) 

Fonte: O autor (2011) 
Nota:  VCM = Volume Corpuscular Médio.  

HCM = Hemoglobina Corpuscular Média.  
CHCM = Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média. 

 (1) Valores de referência de bugios (Alouatta sp.), saudáveis, em cativeiro no Criadouro de Animais Silvestres da Usina Hidrelétrica de Itaipu - Foz do Iguaçu   
- Paraná - Brasil (SANTOS, 1999).  
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TABELA 3 – DADOS REFERENTES ÀS VARIÁVEIS HEMATOLOGICAS DOS MACACOS-PREGO (Cebus apella), POSITIVOS E NEGATIVOS PARA 
HEMOPLASMA. MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS VALORES, FAIXA DE VARIAÇÃO (VALOR MÁXIMO E MÍNIMO ENCONTRADO), NÚMERO DE 
RESULTADOS ABAIXO E ACIMA DA FAIXA DE REFERÊNCIA. 
                                          (continua) 

Variável 
Mycoplasma 

spp. 

Amostras 
analisadas/ 

total de 
amostras 

Média ±DP 
Faixa de 
variação 

Número (%) de resultados Valores de referência (1) 

Diminuídos Aumentados Macho Fêmea 

Hemácias 
x106/mm3 

Positivo 2/2 4,37±1,63 4,26-4,49 1(50,0) 0(0) 
4,34-5,98 3,47-5,33 Negativo 7/9 4,63±0,96 2,95-6,08 1(14,3) 1(14,3) 

Hematócrito 
% 

Positivo 2/2 43,50±0,71 43-44 0(0) 0(0) 
39-47 35-45 

Negativo 7/9 42,57±3,31 36-46 0(0) 0(0) 

Hemoglobina 
g/dL 

Positivo 2/2 15,48±0,41 15,19-15,77 0(0) 0(0) 
12,24-16,78 11,23-15,71 Negativo 6/9 13,72±1,38 12,15-15,56 0(0) 0(0) 

VCM 
µ3 

Positivo 2/2 99,44±2,06 97,99-100,90 0(0) 1(50,0) 
73-97 83-116 

Negativo 7/9 95,76±23,70 70,70-145,76 1(14,3) 1(14,3) 

HCM 
µµg 

Positivo 2/2 35,38±0,37 35,12-35,65 0(0) 1(50,0) 
23-32 26-38 

Negativo 6/9 31,01±6,52 22,10-41,76 1(16,7) 1(16,7) 

CHCM 
% 

Positivo 2/2 32,07±5,33 28,30-35,84 1(50,0) 0(0) 
30-36 27-37 

Negativo 6/9 30,64±1,69 28,65-33,33 2(33,3) 0(0) 
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TABELA 3 – DADOS REFERENTES ÀS VARIÁVEIS HEMATOLOGICAS DOS MACACOS-PREGO (Cebus apella), POSITIVOS E NEGATIVOS PARA 
HEMOPLASMA. MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS VALORES, FAIXA DE VARIAÇÃO (VALOR MÁXIMO E MÍNIMO ENCONTRADO), NÚMERO DE 
RESULTADOS ABAIXO E ACIMA DA FAIXA DE REFERÊNCIA. 

                                 (continuação) 

Variável 
Mycoplasma 

spp. 

Amostras 
analisadas/ 

total de 
amostras 

Média ±DP 
Faixa de 
variação 

Número (%) de resultados Valores de referência (1) 

Diminuídos Aumentados Macho Fêmea 

Leucócitos 
x103/mm3 

Positivo 2/2 8,30±0,42 8,00-8,60 0(0) 0(0) 
4,5-10,8 Negativo 7/9 6,70±2,22 3,45-9,95 1(14,3) 0(0) 

Bastonetes 
% 

Positivo 2/2 0,50±0,71 0,00-1,00 0(0) 0(0) 
0-1 

Negativo 6/9 0,67±0,82 0,00-2,00 0(0) 1(16,7) 

Bastonetes 
/mm3 

Positivo 2/2 43,00±60,81 0-86 0(0) 1(50,0) 
0-68 Negativo 6/9 46,17±59,65 0-146 0(0) 2(33,3) 

Segmentados 
% 

Positivo 2/2 59,50±34,65 35-84 0(0) 1(50,0) 
29-68 

Negativo 6/9 51,17±24,13 24-85 1(16,7) 2(33,3) 

Segmentados 
/mm3 

Positivo 2/2 5012,00±3128,24 2800-7224 0(0) 1(50,0) 
1440-6823 

Negativo 6/9 3610,33±1636,93 1392-6216 1(16,7) 0(0) 

Eosinófilos 
% 

Positivo 2/2 6,00±8,48 0-12 0(0) 1(50,0) 
0-7 

Negativo 6/9 6,17±6,79 0-16 0(0) 2(33,3) 

Eosinófilos 
/mm3 

Positivo 2/2 480,00±678,82 0-960 0(0) 1(50,0) 
0-551 

Negativo 6/9 467,50±529,69 0-1293 0(0) 2(33,3) 
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TABELA 3 – DADOS REFERENTES ÀS VARIÁVEIS HEMATOLOGICAS DOS MACACOS-PREGO (Cebus apella), POSITIVOS E NEGATIVOS PARA 
HEMOPLASMA. MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS VALORES, FAIXA DE VARIAÇÃO (VALOR MÁXIMO E MÍNIMO ENCONTRADO), NÚMERO DE 
RESULTADOS ABAIXO E ACIMA DA FAIXA DE REFERÊNCIA. 

                                 (conclusão) 

Variável 
Mycoplasma 

spp. 

Amostras 
analisadas/ 

total de 
amostras 

Média ±DP 
Faixa de 
variação 

Número (%) de resultados Valores de referência (1) 

Diminuídos Aumentados Macho Fêmea 

Basófilos 
% 

Positivo 2/2 1,00±1,41 0-2 0(0) 1(50,0) 
0-1 Negativo 6/9 0,50±0,84 0-2 0(0) 1(16,7) 

Basófilos 
/mm3 

Positivo 2/2 80,00±113,14 0-160 0(0) 1(50,0) 
0-58 

Negativo 6/9 36,50±61,08 0-146 0(0) 2(33,3) 

Linfócitos 
% 

Positivo 2/2 26,00±24,04 9-43 1(50,0) 0(0) 
22-61 Negativo 6/9 32,17±14,39 11-53 1(16,7) 0(0) 

Linfócitos   
/mm3 

Positivo 2/2 2107,00±1885,15 774-3440 1(50,0) 0(0) 
810-5482 

Negativo 6/9 2393,17±1184,93 517-4080 1(16,7) 0(0) 

Monócitos 
% 

Positivo 2/2 7,00±1,41 6-8 0(0) 2(100,0) 
0-3 

Negativo 6/9 9,33±10,93 1-31 0(0) 4(66,7) 

Monócitos  
/mm3 

Positivo 2/2 578,00±87,68 516-640 0(0) 2(100,0) 
0-432 

Negativo 6/9 733,50±782,53 84-2263 0(0) 3(50,0) 

Fonte: O autor (2011) 
Nota:  VCM = Volume Corpuscular Médio.  

HCM = Hemoglobina Corpuscular Média.  
CHCM = Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média. 

 (1) Valores de referência de macacos-prego (Cebus apella), saudáveis, em cativeiro no Criadouro de Animais Silvestres da Usina Hidrelétrica de Itaipu - Foz 
do Iguaçu - Paraná - Brasil (SANTOS, 1999).   
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TABELA 4 – DADOS REFERENTES ÀS DOSAGENS BIOQUÍMICAS DOS BUGIOS-PRETOS (Alouatta caraya), POSITIVOS E NEGATIVOS PARA 
HEMOPLASMA. MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS VALORES, FAIXA DE VARIAÇÃO (VALOR MÁXIMO E MÍNIMO ENCONTRADO), NÚMERO DE 
RESULTADOS ABAIXO E ACIMA DA FAIXA DE REFERÊNCIA. 

                                         

Variável 
Mycoplasma 

spp. 

Amostras 
analisadas 

/total de 
amostras 

Média ±DP 
Faixa de 
variação 

Número (%) de resultados 
Valores de referência (1) 

Diminuídos Aumentados 

Glicose 
mg/dL 

Positivo 7/8 80,60±28,68 44,26-125,50 4(57,1) 1(14,3) 
81,24-122,54 

Negativo 2/3 59,95±2,24 58,37-61,54 2(100,0) 0(0) 

Proteínas 
plasmáticas 

g% 

Positivo 7/8 8,51±0,38 7,80-9,00 0(0) 4(57,1) 
7,38-8,44(2) 

Negativo 2/3 7,60±0,85 7,00-8,20 1(50,0) 0(0) 

Proteínas 
totais 
g/dL 

Positivo 7/8 6,80±2,56 1,62-9,55 1(14,3) 3(42,8) 
5,85-7,49 

Negativo 2/3 7,81±0,74 7,29-8,34 0(0) 1(50,0) 

Albumina 
g/dL 

Positivo 7/8 3,17±1,03 1,36-4,61 1(14,3) 0(0) 
2,43-4,67 

Negativo 2/3 3,54±0,26 3,36-3,73 0(0) 0(0) 

Cálcio 
mg/dL 

Positivo 5/8 8,48±1,00 7,38-9,72 2(40,0) 1(20,0) 
7,99-9,39 

Negativo 2/3 7,55±2,25 5,96-9,14 1(50,0) 0(0) 

Ureia 
mg/dL 

Positivo 4/8 53,56±22,55 30,57-83,41 0(0) 3(75,0) 
24,84-42,98 

Negativo 2/3 43,73±4,28 40,70-46,76 0(0) 1(50,0) 

Fonte: O autor (2011) 
(1) Valores de referência de bugios (Alouatta sp.), saudáveis, em cativeiro no Criadouro de Animais Silvestres da Usina Hidrelétrica de Itaipu - Foz do Iguaçu - 

Paraná - Brasil (SANTOS, 1999). 
(2) Valores de referência de bugios-pretos (Alouatta caraya) de vida livre, adultos, aparentemente saudáveis, da região do Alto Rio Paraná - Paraná - Brasil 

(FLAIBAN et al., 2008).  
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TABELA 5 – DADOS REFERENTES ÀS DOSAGENS BIOQUÍMICAS DOS MACACOS-PREGO (Cebus apella), POSITIVOS E NEGATIVOS PARA 
HEMOPLASMA. MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS VALORES, FAIXA DE VARIAÇÃO (VALOR MÁXIMO E MÍNIMO ENCONTRADO), NÚMERO DE 
RESULTADOS ABAIXO E ACIMA DA FAIXA DE REFERÊNCIA. 
                                         

Variável 
Mycoplasma 

spp. 

Amostras 
analisadas 

/total de 
amostras 

Média ±DP 
Faixa de 
variação 

Número (%) de resultados 
Valores de referência (1) 

Diminuídos Aumentados 

Glicose 
mg/dL 

Positivo 1/2 152,60 152,60-152,60 0(0) 1(100,0) 
97,99-151,79 Negativo 5/9 81,00±25,60 41,12-108,00 4(80,0) 0(0) 

Proteínas 
plasmáticas 

g% 

Positivo 2/2 8,50±0,71 8,00-9,00 0(0) 1(50,0) 
7,2-8,7 

Negativo 7/9 8,33±0,43 7,60-8,80 0(0) 2(28,6) 

Proteínas 
totais 
g/dL 

Positivo 1/2 7,15 7,15-7,15 0(0) 0(0) 
6,24-8,50 

Negativo 5/9 7,21±0,51 6,77-8,02 0(0) 0(0) 

Albumina 
g/dL 

Positivo 1/2 2,96 2,96-2,96 1(100,0) 0(0) 
3,45-5,27 

Negativo 4/9 3,70±0,94 2,71-4,84 2(50,0) 0(0) 

Cálcio 
mg/dL 

Positivo 1/2 7,26 7,26-7,26 0(0) 0(0) 
6,76-9,12 

Negativo 3/9 8,91±0,42 8,42-9,18 0(0) 0(0) 

Ureia 
mg/dL 

Positivo 1/2 30,74 30,74-30,74 0(0) 0(0) 
15,63-45,75 

Negativo 5/9 32,78±10,77 14,32-41,47 1(20,0) 0(0) 

Fonte: O autor (2011) 
(1) Valores de referência de macacos-prego (Cebus apella), saudáveis, em cativeiro no Criadouro de Animais Silvestres da Usina Hidrelétrica de Itaipu – Foz 

do Iguaçu – Paraná – Brasil (SANTOS, 1999). 
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TABELA 6 – AMOSTRAS COM RESULTADOS ABAIXO E ACIMA DOS RESPECTIVOS VALORES 
DE REFERÊNCIA, AGRUPANDO-SE AS 22 AMOSTRAS DE MACACOS COM RESULTADOS 
POSITIVOS E NEGATIVOS PARA HEMOPLASMA. 

                     (continua) 

  

Variável 
Mycoplasma 

spp. 

Amostras 
analisadas 

/total de 
amostras 

nº  (%) de 
resultados 
diminuídos 

p-valor 
nº (%) de 
resultados 

aumentados 
p-valor 

Hemácias 
x106/mm3 

Positivo 10 3(30.0) 
1,0000 

0(0) 
0,4737 

Negativo 9 2(22.2) 1(11.1) 

Hematócrito 
% 

Positivo 10 0(0) 
1,0000 

3(30.0) 
0,2105 

Negativo 9 0(0) 0(0) 

Hemoglobina 
g/dL 

Positivo 10 0(0) 
1,0000 

1(10.0) 
1,0000 

Negativo 8 0(0) 0(0) 

VCM 
µ3 

Positivo 10 0(0) 
0,4737 

8(80.0) 
0,0230 

Negativo 9 1(11.1) 2(22.2) 

HCM 
µµg 

Positivo 10 0(0) 
0,4444 

7(70.0) 
0,0843 

Negativo 8 1(12.5) 2(25.0) 

CHCM 
% 

Positivo 10 2(20.0) 
1,0000 

1(10.0) 
1,0000 

Negativo 8 2(25.0) 0(0) 

Leucócitos 
x103/mm3 

Positivo 10 1(10.0) 
0,5820 

0(0) 
0,4737 

Negativo 9 2(22.2) 1(11.1) 

Bastonetes 
% 

Positivo 9 0(0) 
1,0000 

0(0) 
0,4706 

Negativo 8 0(0) 1(12.5) 

Bastonetes 
/mm3 

Positivo 9 0(0) 
1,0000 

1(11.1) 
0,5765 

Negativo 8 0(0) 2(25.0) 

Segmentado
s 
% 

Positivo 9 3(33.3) 
1,0000 

1(11.1) 
0,5765 

Negativo 8 3(37.5) 2(25.0) 

Segmentado
s 

/mm3 

Positivo 9 2(22.2) 
1,0000 

1(11.1) 
1,0000 

Negativo 8 2(25.0) 0(0) 

Eosinófilos 
% 

Positivo 9 0(0) 
1,0000 

4(44.4) 
0,6199 Negativo 8 0(0) 2(25.0) 

Eosinófilos 
/mm3 

Positivo 9 0(0) 
1,0000 

4(44.4) 
1,0000 

Negativo 8 0(0) 3(37.5) 
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TABELA 6 – AMOSTRAS COM RESULTADOS ABAIXO E ACIMA DOS RESPECTIVOS VALORES 
DE REFERÊNCIA, AGRUPANDO-SE AS 22 AMOSTRAS DE MACACOS COM RESULTADOS 
POSITIVOS E NEGATIVOS PARA HEMOPLASMA. 

                     (conclusão) 

Fonte: O autor (2011) 
Nota:  VCM = Volume Corpuscular Médio.  

HCM = Hemoglobina Corpuscular Média.  
CHCM = Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média. 

 
Comparando-se as medianas dos resultados das análises hematológicas e 

bioquímicas de cada espécie de primatas separadamente, entre os animais com 

PCR positiva e negativa para hemoplasma, só houve diferença significativa nas 

distribuições de dois parâmetros da espécie Alouatta caraya. A mediana dos valores 

absolutos de neutrófilos segmentados (segmentados/mm3) foi maior em Alouatta 

Variável 
Mycoplasma 

spp. 

Amostras 
analisadas 

/total de 
amostras 

nº (%) de 
resultados 
diminuídos 

p-valor 
nº (%) de 
resultados 

aumentados 
p-valor 

Basófilos 
% 

Positivo 9 0(0) 
1,0000 

2(22.2) 
1,0000 

Negativo 8 0(0) 2(25.0) 

Basófilos 
/mm3 

Positivo 9 0(0) 
1,0000 

3(33.3) 
0,6372 

Negativo 8 0(0) 4(50.0) 

Linfócitos 
% 

Positivo 9 1(11.1) 
1,0000 

1(11.1) 
0,5765 Negativo 8 1(12.5) 2(25.0) 

Linfócitos 
/mm3 

Positivo 9 1(11.1) 
1,0000 

2(22.2) 
1,0000 

Negativo 8 1(12.5) 1(12.5) 

Monócitos 
% 

Positivo 9 0(0) 
1,0000 

6(66.6) 
1,0000 

Negativo 8 0(0) 5(62.5) 

Monócitos 
/mm3 

Positivo 9 0(0) 
1,0000 

5(55.5) 
0,6372 Negativo 8 0(0) 3(37.5) 

Glicoses 
mg/dL 

Positivo 8 4(50.0) 
0,2821 

2(25.0) 
0,4667 

Negativo 7 6(85.7) 0(0) 

Proteínas 
plasmáticas 

g% 

Positivo 9 0(0) 

1,0000 

5(55.5) 

0,3348 
Negativo 9 1(11.1) 2(22.2) 

Proteínas 
totais 
g/dL 

Positivo 8 1(12.5) 

1,0000 

3(37.5) 

0,5692 
Negativo 7 0(0) 1(14.3) 

Albumina 
g/dL 

Positivo 8 2(25.0) 
1,0000 

0(0) 
1,0000 

Negativo 6 2(33.3) 0(0) 

Cálcio 
mg/dL 

Positivo 6 2(33.3) 
1,0000 

1(16.6) 
1,0000 

Negativo 5 1(20.0) 0(0) 

Ureia 
mg/dL 

Positivo 5 0(0) 
1,0000 

3(60.0) 
0,2222 

Negativo 7 1(14.3) 1(14.3) 
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caraya infectados (p=0,0396) e o valor absoluto de linfócitos (linfócitos/mm3)  foi 

maior em Alouatta caraya não infectados (p=0,0404). De forma semelhante, gatos 

com resultados positivos para 'Candidatus Mycoplasma haemominutum',  foram 

menos propensos a apresentar linfocitose do que os gatos com resultados negativos 

(SYKES et al., 2007). 

Não houve diferenças significativas entre os resultados dos exames dos 

Cebus apella infectados e não infectados. 

Ao agrupar os resultados das duas espécies de macacos, observou-se que, 

estatisticamente, os animais infectados por hemoplasmas apresentaram aumento do 

volume corpuscular médio (VCM) (pF=0,0230) (Tabela 6). O VCM elevado também 

foi relatado em gatos infectados com Mycoplasma haemofelis (SYKES et al., 2008; 

TASKER et al., 2009) e com 'Candidatus Mycoplasma haemominutum' (SYKES et 

al., 2008; SYKES, 2010a), podendo estar relacionado com a presença de 

macrocitose devido a uma indução da reposição de eritrócitos.  

Não houve diferença estatisticamente significante dos parâmetros 

bioquímicos analisados (glicose, proteínas plasmáticas, proteínas totais, albumina, 

cálcio e ureia), entre os animais infectados e não infectados. 

Alguns macacos-de-cheiro infectados por 'Candidatus Mycoplasma kahanei' 

desenvolveram um quadro agudo com anemia moderada e as alterações 

observadas foram monocitose e eritrofagocitose. Isto ocorreu apenas após a 

remoção do baço e apesar da alta parasitemia, esses animais não apresentaram 

sinais clínicos de doença. Outros animais do grupo não manifestaram alterações e 

permaneceram com uma infecção latente mesmo após a esplenectomia, sugerindo 

que haja heterogeneidade na reatividade imune do hospedeiro frente à bactéria 

(CONTAMIN; MICHEL, 1999). 

Certas espécies de hemoplasmas são conhecidas por causarem infecção 

crônica e assintomática em alguns animais e o desenvolvimento de um quadro 

anêmico parece estar condicionado a um estado de imunossupressão ou a presença 

de coinfecção (WILLI et al., 2007a; SYKES, 2010a, 2010b; TASKER, 2010). A 

patogenicidade dessas espécies é controversa (SYKES, 2010b). Nesse sentido, é 

possível que diferentes cepas da mesma espécie tenham diferentes potenciais 

patogênicos (REYNOLDS; LAPPIN, 2007). Além disso, uma condição aguda 

depende da predisposição causada por fatores como idade e imunossupressão 

(TASKER, 2010).   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em relação aos objetivos do referente trabalho, foi possível obter as 

seguintes conclusões:  

 

a) Observou-se a presença de micoplasmas hemotrópicos em extensões 

sanguíneas coradas de 5 (22,72%) das 22 amostras de primatas não 

humanos; 

b) Verificou-se a presença de micoplasmas hemotrópicos em 10 (45,45%) 

das 22 amostras primatas não humanos por técnicas moleculares;  

c) O sequenciamento das amostras revelou a presença da espécie 

'Candidatus Mycoplasma kahanei'; 

d) Observou-se que os animais mais susceptíveis a infecção foram da 

espécie Alouatta caraya e os primatas não humanos de origem de vida 

livre ou capturado da natureza; 

e) Os macacos da espécie Alouatta caraya infectados com hemoplasmas 

apresentaram maiores valores absolutos de neutrófilos segmentados, 

enquanto que os não infectados tiveram maiores valores absolutos de 

linfócitos; 

f) Não houve diferenças significativas entre os resultados dos exames dos 

macacos da espécie Cebus apella infectados e não infectados; 

g) Ao agrupar os resultados das duas espécies de macacos, os animais 

infectados por hemoplasmas apresentaram aumento do volume 

corpuscular médio; 

h) Não houve diferença estatisticamente significante de nenhum parâmetro 

bioquímico entre os animais infectados e não infectados. 

 

Este é o primeiro estudo sobre a infecção por micoplasma hemotrópicos em 

primatas não humanos do gênero Alouatta e Cebus usando técnicas de PCR. 

Ademais, é a segunda vez que a espécie 'Candidatus Mycoplasma kahanei' é 

relatada no mundo e mostra que ela é capaz de infectar macacos de outras 

espécies, além do Saimiri sciureus. Durante esse estudo também foi detectado 

'Candidatus Mycoplasma kahanei' em macacos da espécie Ateles paniscus, 

pertencentes ao Zoológico de São Paulo. Assim, a presença de hemoplasmas 
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filogeneticamente semelhantes em diferentes espécies de hospedeiros sugere 

possível transmissão interespécies (WILLI et al., 2007a).  

Como macacos podem ser hospedeiros de micoplasmas hemotrópicos ou 

serem afetados por eles (AIKAWA; NUSSENSWEIG, 1972; ADAMS; LEWIS; 

BULLOCK, 1984; DILLBERGER et al., 1994; CONTAMIN; MICHEL, 1999; 

BARNAUD; MICHEL; CONTAMIN, 2001), estes agentes devem ser objetos de 

estudos em animais anêmicos ou imunossuprimidos.  

Além disso, devido às semelhanças entre os seres humanos e os primatas 

não humanos (CASTRO, 2010) e a facilidade, já conhecida, de transmissão de 

micro-organismos entre esses dois mamíferos (BRASIL, 2005; VIRGINIA 

DEPARTMENT OF HEALTH, 2011), sugere-se a pesquisa de micoplasmas 

hemotrópicos em seres humanos e a investigação de infecções zoonóticas.  

Em relação à transmissão, como já mencionado, estes animais são 

susceptíveis a micro-organismos veiculados por mosquitos e carrapatos (CATÃO-

DIAS, 2001; BRASIL, 2005), artrópodes nos quais já foi detectado DNA de 

hemoplasmas (NEIMARK et al., 2001, WILLI et al., 2007a). Além disso, os macacos 

da espécie Cebus apella, assim como os Alouatta caraya, se alimentam 

ocasionalmente ou acidentalmente de artrópodes (SANTINI, 1983; NEVILLE et al., 

1988) e este fato deve ser investigado, já que existem relatos de contaminação por 

hemoplasma via oral (WILLI et al., 2007a; HOELZLE, 2008; TASKER, 2010). 

Além da necessidade de métodos de diagnósticos mais acessíveis e da 

padronização do tratamento, é imprescindível o estudo das formas de transmissão 

dos hemoplasmas para que métodos de prevenção possam ser estabelecidos. Os 

vetores devem ser melhor identificados e combatidos, assim como medidas de 

proteção individual devem ser adotadas, já que além da problemática envolvendo 

animais, existe a suspeita de que estes parasitas estejam relacionados a estados 

patológicos em seres humanos.  

Maiores estudos sobre a patogenicidade dos hemoplasmas e suas 

diferentes espécies também são necessários, permitindo uma avaliação do 

prognóstico para determinado grupo de indivíduos e fornecendo medidas para 

assegurar a qualidade de vida dos mesmos.  

Micoplasmas hemotrópicos já foram detectados em outras espécies em Foz 

do Iguaçu, como em um gato-maracajá de cativeiro (Leopardus wiedii) 

(GUIMARÃES, 2008), capivaras de vida livre e de cativeiro (Hydrochaeris 
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hydrochaeris) (VIEIRA et al., 2009) e em cervídeos de cativeiro (Blastocerus 

dichotomus, Mazama nana e Mazama americana) (GRAZZIOTIN et al., 2011). 

Também foi observado em um cão de companhia (CUBAS, Z.S. et al., dados não 

publicados). Estes achados sugerem que os hemoplasmas possivelmente sejam 

endêmicos na região. Assim, a epidemiologia deste agente infeccioso precisa ser 

investigada.  

O presente estudo deu origem a dois manuscritos a serem submetidos aos 

periódicos internacionais Journal of Wildlife Diseases e Veterinary Microbiology. 

Os resultados e conclusões deste trabalho não representam a opinião da 

Usina Hidrelétrica de Itaipu. 
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