
 

GLÁUCIA PEREIRA DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigação de infecções por Brucella e Morbillivirus em cetáceos e 

sirênios nas regiões Norte e Nordeste do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  
2019 

 



 

 

GLÁUCIA PEREIRA DE SOUSA 

 

 

 

Investigação de infecções por Brucella e Morbillivirus em cetáceos e sirênios nas 
regiões Norte e Nordeste do Brasil 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Ep e iologia 
Experimental Aplicada às Zoo oses da 
Faculdade de Medicin  Veterinária e 
Zootecnia da Univ rsidade de São Paulo 
para a obtenção o títul  de Mestre em 
Ciências. 

 

 

 Departamen o  

 

Medi na Veterinária Preventiva e Saúde 

Animal 

 

Área de concentração: 

Epidemiologia Experimental Aplicada às 

Zoonoses  

 

Orientador: 

Profa. Dra. Lara Borges Keid 

 

 

De acordo:______________________ 

Orientador 

 
 

São Paulo 
2019 

 
 

Obs: A versão original encontra-se disponível na Biblioteca da FMVZ/USP 
 



Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO 
 
 

(Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo) 

 
Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Maria Aparecida Laet, CRB 5673-8, da FMVZ/USP.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

T. 3849 Sousa, Gláucia Pereira de 
FMVZ      Investigação de infecções por Brucella e Morbillivirus em cetáceos e sirênios nas 

regiões Norte e Nordeste do Brasil / Gláucia Pereira de Sousa. – 2019. 
    123 f. : il. 
 

    
    Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia. Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde 
Animal, São Paulo, 2019. 

 

   Programa de Pós-Graduação: Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses. 

    Área de concentração: Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses. 

   Orientadora: Profa. Dra. Lara Borges Keid. 
         
  
            1. Brucella. 2. Morbillivirus. 3. Sirênios. 4. Cetáceos. 5. Brasil. I. Título. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Autor:  SOUSA, Gláucia Pereira de    

 

Título: Investigação de infecções por Brucella e Morbillivirus em cetáceos e   
sirênios nas regiões Norte e Nordeste do Brasil 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Epidemiologia 
Experimental Aplicada às Zoonoses da 
Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Mestre em 
Ciências.  

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

Banca Examinadora 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________ 

 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________ 

 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha amada família e aos mamíferos aquáticos, seres 

maravilhosos que guardarei sempre em meu coração.



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus que sempre esteve ao meu lado e, mesmo diante das dificuldades, me 

conduziu à realização de mais esse sonho em minha vida.  

Aos meus pais, José Raimundo Vieira e Jussara Pereira, pelo amor, dedicação, 

confiança e incentivo em todos os momentos da minha existência. 

Aos meus irmãos Tatiana Pereira, Angélica Pereira e Thiago Pereira por todo o 

carinho e conselhos que me deram ao longo desses anos. 

À Universidade de São Paulo (USP) pela concretização do meu sonho. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo auxílio 

à pesquisa para o desenvolvimento do projeto “Avaliação Sanitária de Sirênios 

Brasileiros” (processo FAPESP número 2017/19760-6), do qual o presente trabalho é 

parte. 

À Profa Dra Lara Keid por ter aceitado me orientar, pela amizade, pelo aprendizado, 

por ter me ajudado em todas as etapas desse trabalho e pela enorme paciência. 

Ao Prof Dr Rodrigo Soares pelo apoio em várias situações, pelos ensinamentos e 

dedicação. 

À Fernanda Niemeyer e Fábia Luna pelos anos de atividades juntas, pela amizade, 

incentivo para ingressar no mestrado e apoio nessa jornada. 

À equipe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos 

Aquáticos-ICMBio/CMA pelo apoio e companheirismo. 

À Acadebio e à Sede do ICMBio (CGGP, Coordenações e DIBIO) por concederem 

a licença capacitação para finalizar as análises laboratoriais e créditos do mestrado.  

Às minhas amigas Daniella Ribeiro, Thalita Faita e Jaqueline Diniz pelo carinho, 

cooperação no laboratório, conselhos, aprendizagem e pelos momentos felizes que 

estivemos juntas.  

Às amigas Shara Farias e Vanessa Reis pelo carinho, conselhos e por estarem 

presentes em grandes momentos da minha estadia em Pirassununga. 

Aos amigos Alex, Leandro, Marissol e todos do CECSBE pela amizade e apoio 

durante minha permanência na cidade. 

Ao Danival Lopes, da Secretaria do VPS/FMVZ a Pós-Graduação pela paciência, 

dedicação e gentileza. 

Ao João Metzner do VPS e Ni Devitto pela amizade, apoio e pelos momentos de 

descontração. 



 

 

Aos servidores, técnicos e tratadores do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste-ICMBio/CEPENE em 

Itamaracá-PE pelo carinho e apoio durante esses anos e pelo envolvimento na 

conservação dos peixes-bois-marinhos. 

Aos servidores, técnicos e tratadores do ICMBio/Apa Costa dos Corais em 

Alagoas por todo o apoio ao longo desses anos e empenho nas questões relacionadas 

aos peixes-bois-marinhos. 

À equipe do Centro de Preservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos 

(CPPMA) localizado na usina hidrelétrica de Balbina-AM pelo apoio nas coletas, envio 

de amostras e envolvimento na conservação dos peixes-bois-da-amazônia. 

Aos veterinários João Carlos Borges e Vanessa Rebelo e a toda a equipe da 

Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) pela dedicação nas atividades envolvendo 

os peixes-bois-marinhos, apoio nas coletas e envio de amostras. 

Aos servidores, técnicos e tratadores do ICMBio/APA Barra de Mamanguape-PB 

pelo apoio e dedicação aos peixes-bois-marinhos da Paraíba. 

Aos veterinários Jairo Moura e Ianny Posiadlo, técnicos e tratadores do ZOOFIT/ 

UNAMA pela hospitalidade, apoio nas coletas de amostras e carinho pelos peixes-

bois-da-amazônia. 

À equipe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes 

Continentais-ICMBio/CEPTA pela gentileza, acolhimento e grande apoio ao CMA, 

disponibilizando laboratórios e alojamento sempre que foi solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

SOUSA, G.P. Investigação de infecções por Brucella e Morbillivirus em cetáceos 
e sirênios nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 2019. 123 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 
Os mamíferos aquáticos são susceptíveis a infecções por uma ampla variedade de 

microrganismos, incluindo bactérias, fungos, vírus e parasitas, com destaque às 

infecções por Brucella e Morbillivirus, as quais vêm sendo evidenciadas em uma 

ampla variedade de espécies de mamíferos marinhos em diversas localidades 

geográficas. Nos mamíferos marinhos, a brucelose é causada pelas espécies Brucella 

ceti e Brucella pinnipedialis, tendo os cetáceos e os pinípedes como hospedeiros 

preferenciais, respectivamente. A estirpe 27 (ST27) de Brucella ceti é considerada 

zoonótica. Nos cetáceos e pinípedes, os morbillivirus têm o potencial de causar 

grandes epidemias com mortalidade em massa das espécies acometidas, podendo 

ocasionar extinções locais em virtude da tendência cíclica desta infecção. Ambas as 

infecções já foram registradas em cetáceos marinhos no Brasil, incluindo a recente 

descrição de epizootia associada a alta mortalidade de botos-cinza (Sotalia 

guianensis) no Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar 

a ocorrência de infecções por Brucella spp. e Morbillivirus em cetáceos e sirênios nas 

regiões Norte e Nordeste do Brasil. Foram analisados 57 peixes-boi marinhos 

(Trichechus manatus) incluindo animais cativos, reintroduzidos e de vida livre, 84 

peixes-boi amazônicos cativos (Trichechus inunguis) e 23 cetáceos, compreendendo  

amostras de animais vivos e provenientes do banco de amostras de instituições. 

Foram obtidas amostras de tecidos, swabs nasais, genitais, orais e anais e sangue, 

as quais foram utilizadas para o diagnóstico direto das infecções, pela reação em 

cadeia da polimerase (PCR). Amostras de soro foram submetidas ao teste sorológico 

do antígeno acidificado tamponado (AAT) para detecção de anticorpos anti-Brucella. 

Os animais com resultados positivos nos testes sorológicos e/ou moleculares para 

brucelose, tiveram suas amostras analisadas pelo cultivo microbiológico. Amostras 

positivas nas reações moleculares foram submetidas à caracterização molecular para 

a confirmação do resultado e caracterização da estirpe bacteriana e/ou viral. Todos 

os sirênios analisados apresentaram resultado negativo no teste do AAT para 

sorodiagnóstico de Brucella, bem como nas reações moleculares para detecção de 



 

 

Brucella e morbilivírus em amostras de swabs, tecidos e sangue. Dentre os cetáceos 

analisados, um espécime de boto-cinza (Sotalia guianensis), macho, encontrado 

encalhado em Pernambuco, apresentou resultado positivo na PCR para detecção de 

Brucella spp. em amostra de rim, tendo sido identificada a espécie B. ceti. O 

isolamento bacteriano não foi bem-sucedido. Num segundo espécime de boto-cinza 

(S. guianensis), fêmea, encalhada em Alagoas, foi detectado morbilivírus em amostras 

de fígado e rim. De acordo com os resultados obtidos, não foram verificadas evidência 

de infecções por Brucella e Morbillivirus em sirênios no Brasil. Este corresponde ao 

segundo relato no Brasil de infecção por Brucella nessa espécie de cetáceo, sendo o 

primeiro relato de infecção por morbillivirus em boto-cinza na região nordeste. Estes 

resultados alertam para a importância do monitoramento sanitário sistemático desses 

patógenos, particularmente nesta espécie de golfinho, em especial devido ao 

potencial zoonótico da brucelose e do morbillivirus de causar imunossupressão, o que 

predispõe a infecções secundárias, e epizootias com alta mortalidade. 
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ABSTRACT 

 

SOUSA, G.P. Investigation of Brucella and Morbillivirus infections in cetaceans 
and sirenians in northern and north-eastern Brazil. 2019. 123 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

Aquatic mammals are susceptible to infections by a variety of microorganisms, 

including bacteria, fungi, viruses and parasites, with emphasis on Brucella and 

Morbillivirus infections, which have been evidenced in a wide variety of marine 

mammal species in several geographical locations. In marine mammals, brucellosis is 

caused by Brucella ceti and Brucella pinnipedialis, having the cetaceans and pinnipeds 

as the preferred hosts, respectively. Strain 27 (ST27) of B. ceti is considered zoonotic. 

In cetaceans and pinnipeds, morbilliviruses have the potential to cause large 

epidemics with mass mortality of the affected species with potential to cause local 

extinctions due to the cyclic tendency of this infection. Both infections have been 

reported in marine cetaceans in Brazil, including a recent described morbillivirus 

infection associated with an unusual mass mortality of Guiana dolphins (Sotalia 

guianensis) in Rio de Janeiro, RJ, Brazil. The objective of the present study was to 

investigate the occurrence of Brucella spp. and Morbillivirus infections in cetaceans 

and sirenians in the northern and north-eastern regions of Brazil. Fifty-seven marine 

manatees (Trichechus manatus) were analysed including captive, reintroduced and 

free-living animals, 84 captive Amazonian manatees (Trichechus inunguis) and 23 

cetaceans were analysed, comprising samples from live animals and from the bank of 

samples from institutions. Tissue samples, nasal, genital, oral and anal swabs and 

blood, which were used for direct diagnosis of the infections using the polymerase 

chain reaction (PCR). Sera was used to detect anti-Brucella antibodies through the 

buffered acidified antigen test (BAAT). The animals with positive results in serological 

and/or molecular tests for brucellosis had their samples analysed by microbiological 

culturing. Positive samples in the molecular reactions were subjected to the 

sequencing of amplified products to confirm the results and characterize the detected 

bacterial and/or viral strain detected. All the sirenians analysed were negative in the 

BAAT test for Brucella serodiagnosis, as well as through the PCR for the detection of 

Brucella and morbillivirus. Among the cetaceans analysed, a specimen of male Guiana 

dolphin (S. guianensis), found stranded in Pernambuco, had a Brucella positive PCR 



 

 

result in a kidney sample, with the identification of B. ceti. Bacterial isolation was not 

successful. In a second specimen of female Guiana dolphin found stranded in Alagoas, 

morbillivirus was detected in liver and kidney samples. According to the results 

obtained, there was no evidence of Brucella and Morbillivirus infections in manatees 

in Brazil. Regarding the cetaceans, this is the second report in Brazil of Brucella 

infection in this cetacean species, and the first report of morbillivirus infection in Guiana 

dolphin in the north-eastern Brazilian regions. These results highlight for the 

importance of conducting systematic health monitoring of these pathogens, particularly 

in this dolphin species, because of the zoonotic nature of Brucella infections and the 

potential of morbilliviruses to cause immunosuppression, predisposing infected 

animals to secondary infections, and epizooties with high mortality. 

 

 

Keywords: Brucella. Morbillivirus. Manatees. Cetaceans. Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os mamíferos aquáticos compreendem os cetáceos, sirênios, mustelídeos e 

pinípedes. Os cetáceos agrupam os odontocetos (baleias com dentes e golfinhos) e 

os misticetos (baleias com barbatanas); os sirênios são os peixes-boi; os mustelídeos 

são as lontras e as ariranhas; e os pinípedes são os elefantes-marinho, leões-marinho, 

lobos-marinho e as focas (HETZEL; LODI, 1993; BARNES et al., 1985). 

A ordem Sirenia é composta por duas famílias: Dugongidae e Trichechidae. A 

família Dugongidae possui como representantes duas espécies: Hydrodamalis gigas 

(conhecida como vaca de Steller, extinta desde o século XVIII) e Dugong dugon 

(conhecido como Dugongo, existente nas regiões tropicais dos oceanos Índico e 

Pacífico); a família Trichechidae apresenta três espécies: Trichechus senegalensis 

(peixe-boi africano), que ocorre na costa africana entre os países do Senegal e 

Angola; Trichechus inunguis (peixe-boi-da-Amazônia), ocorrente em toda Bacia 

Amazônica; Trichechus manatus (peixe-boi-marinho), que se encontra dividida em 

duas subespécies: Trichechus manatus latirostris, presente na América do Norte e 

Trichechus manatus, que ocorre na América Central e América do Sul (PERRINE; 

RIPPLE, 2002; HARTMAN, 1979; POWELL, 2002). 

Os sirênios são animais herbívoros que habitam ambientes rasos de rios, 

estuários e mar (HARTMAN, 1979). De acordo com DEUTSCH et al. (2008), o peixe-

boi-marinho está classificado globalmente como “vulnerável à extinção” na The 

International Union for Conservation of Nature’s (IUCN) Red List of Threatened 

Species (IUCN, 2019) e consta no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção como espécie “em perigo” (ICMBio/MMA, 2018). O peixe-boi-da-Amazônia 

está atualmente classificado como vulnerável pela IUCN Red List of Threatened 

Species (MARMONTEL et al.,2016) e também consta no Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção como vulnerável à extinção (ICMBio/MMA, 2018).  

Os peixes-boi vêm sofrendo diversas pressões antrópicas, tais como pressão de caça, 

captura incidental em redes de pesca e redução de habitats, que podem ocasionar 

extinção próxima ou futura da espécie (IBAMA, 2001). 

Até o momento, foram registradas no Brasil 46 espécies de cetáceos, sendo 

oito de grandes baleias (misticetos) e 38 de odontocetos (MIRANDA et al., 2019). As 

espécies de misticetos são mais abundantes na costa brasileira nos meses de inverno 
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e primavera (WILLIAMSON, 1975; CÂMARA; PALAZZO, 1986; ZERBINI et al., 1996, 

1997; SICILIANO, 1997 apud ZERBINI et al.,2004). Segundo o ICMBio/MMA (2018) 

as espécies de cetáceos ameaçadas de extinção que ocorrem no Brasil são: baleia-

franca-do-sul (Eubalaena australis), baleia-sei (Balaenoptera borealis), baleia-azul 

(Balaenoptera musculus), baleia-fin (Balaenoptera physalus), boto-cinza (Sotalia 

guianensis), boto-vermelho (Inia geoffrensis), cachalote (Physeter macrocephalus) e 

toninha (Pontoporia blainvillei). 

Os mamíferos aquáticos são susceptíveis a infecções por uma ampla variedade 

de microrganismos, incluindo bactérias, fungos, vírus e parasitas (COWAN, 2002). 

Alguns são considerados patógenos oportunistas (HIGGINS, 2000). Os 

microrganismos essencialmente patogênicos se apresentam em quantidade reduzida, 

no entanto, ocasionam enfermidades com prognósticos desfavoráveis, sendo que 

muitos podem apresentar potencial zoonótico (GERACI; LOUNSBURY, 2005). 

Dentre as infecções que ocorrem nos mamíferos aquáticos, destacam-se a 

brucelose, que é uma zoonose já detectada na maioria das famílias de cetáceos 

(CASSLE et al., 2013) e as infecções por Morbillivirus pela elevada mortalidade que 

pode acarretar nas espécies acometidas. Nos cetáceos, as infecções por Brucella 

foram associadas a quadros clínicos reprodutivos, respiratórios, cutâneos, 

osteoarticulares e neurológicos, ocorrendo também infecções assintomáticas 

(GUZMÁN-VERRI et al., 2012). Já as infecções por Morbillivirus podem acarretar 

quadros respiratórios e neurológicos, podem levar à imunossupressão e 

consequentemente a infecções secundárias. (VAN BRESSEM et al., 2014). 

Os patógenos encontrados em mamíferos aquáticos podem afetar o 

crescimento de populações nativas e aumentar o risco de extinção de populações 

pequenas, que aliados a fatores antrópicos, podem provocar a perda de 

biodiversidade (VAN BRESSEM et al., 2009). Suspeita-se que causas ambientais e 

antropogênicas como interação com pesca, efluentes despejados na água como 

esgoto ou contaminantes químicos, mudanças climáticas e reduzida oferta de 

alimentos possam aumentar a propensão dos animais a doenças emergentes com a 

recorrência de epidemias (CUBAS et al., 2014). 

De acordo com HOWARD et al. (1983) e DUNN et al. (2001), as doenças 

bacterianas são as principais causas de morbidade e mortalidade de mamíferos 

marinhos, no entanto, pouco se conhece sobre o seu impacto nas populações de 

sirênios (ATTADEMO, 2014). A mortalidade de animais em cativeiro por enfermidades 
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infecciosas é geralmente atribuída a tratamentos inadequados da água ou alterações 

ambientais (HOWARD et al.,1983; CUBAS et al., 2014). 

As relações entre a saúde pública e a saúde dos oceanos são crescentes 

devido ao aumento contínuo do número de pessoas vivendo em áreas costeiras, 

principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Vários agentes infecciosos 

presentes em hospedeiros marinhos, incluindo agentes bacterianos, virais e 

protozoários podem resultar em doenças infecciosas em humanos (KNAP et al.,2002; 

SOSIN et al., 2006), podendo ter impactos na saúde pública. A presença de surtos de 

doenças e de grande mortalidade desses animais podem ser importantes indicadores 

de desequilíbrios ecológicos, de introdução de novas espécies ou enfermidades, de 

mudanças climáticas, alteração do habitat ou poluição local (TABOR, 2002). 

Com o atendimento de encalhes desses animais e sua manutenção em 

oceanários ou centros de reabilitação, os profissionais de saúde que realizam manejo 

ou pessoas que mantenham algum tipo de contato com os mamíferos aquáticos estão 

sujeitos à infecção com organismos estritamente patogênicos dos animais (STROUD; 

ROFFE, 1979; ODEGAARD; KROGSRUD, 1981) como também com microrganismos 

oportunistas, que podem fazer parte da microbiota do animal (JOHNSTON; FUNG, 

1969; SCHOROEDER et al., 1985; BUCK; SPOTTE, 1986) ou que se encontram no 

ambiente marinho ou de oceanários (WIEBE; LISTON,1972; SASAKI; MINETTE, 

1985; CHANG; PIEN, 1986). Algumas zoonoses documentadas em seres humanos 

foram ocasionadas por infecções adquiridas durante necropsia e/ou processamento 

subsequente de tecidos obtidos de animais infectados (WEBSTER et al., 1981; SMITH 

et al., 1978; SARGENT, 1980). 

As carcaças de mamíferos marinhos podem ser levadas pelas correntes 

marinhas para as regiões litorâneas e permanecer nestes locais por um longo período. 

Assim, há ainda a probabilidade de transmitirem enfermidades para animais 

domésticos e selvagens que habitam as áreas costeiras (FOSTER et al.,2002). 

A avaliação sanitária sistemática de mamíferos aquáticos poderá fornecer 

informações de relevância, possibilitando não só uma melhor compreensão de 

aspectos relacionados à imunopatogenia e epidemiologia de enfermidades 

transmissíveis que acometem estes animais, mas também auxiliar em programas de 

conservação, na manutenção da qualidade ambiental, além de proteção quanto à 

transmissão de zoonoses. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. BRUCELOSE 

 

A brucelose é uma zoonose que pode acometer os seres humanos e diversas 

espécies de animais domésticos e selvagens (NAVARRO et al., 2002; SZYFRES, 

2001; BRICKER, 2002).  

Atualmente, são reconhecidas doze espécies no gênero Brucella, incluindo as 

seis espécies clássicas e uma variedade de novas espécies e estirpes que foram 

descritas ao longo dos últimos anos. As espécies podem ser diferenciadas entre si 

com base nos seus hospedeiros preferenciais e em suas características fenotípicas e 

genotípicas. Com base nestas características, muitas espécies são ainda divididas em 

diferentes biovariantes.  

As seis espécies consideradas clássicas descritas são B. abortus, B. melitensis 

B. suis, B. ovis, B. canis e B. neotomae (CORBEL; BANAI, 2005). B. abortus é dividida 

em sete biovariantes sendo responsável pela brucelose nos bovinos e bubalinos 

(MEYER; SHAW, 1920); a B. melitensis, composta por três biovariantes, é 

responsável pela infecção nos caprinos e ovinos (MEYER; SHAW, 1920); no caso da 

B. suis, as biovariantes 1 e 3 causam brucelose nos suínos domésticos (Sus scrofa 

domesticus) e nos javalis (Sus scrofa scrofa), a variante 2 foi associada à lebre 

europeia (Lepus capensis), a biovariante  4 está associada a infecções em renas e 

caribus (Rangifer tarandus) e a biovariante 5 foi isolada de roedores silvestres 

(TRAUM, 1914; TESSARO; FORBES, 1986; CORBEL, 1997; KREIZINGER et al., 

2014); a B. neotomae foi isolada do roedor da espécie Neotoma lepida nos Estados 

Unidos (STOENNER; LACKMAN, 1957). Dentre as espécies clássicas, há ainda a B. 

canis e B. ovis que possuem como hospedeiros preferenciais, respectivamente, os 

cães e ovinos (BUDDLE, 1956; CARMICHAEL; BRUNER, 1968). 

Infecções por Brucella em mamíferos marinhos foram identificadas 

primeiramente em meados da década de 1990 e os isolados obtidos destes animais 

evidenciaram características fenotípicas e genotípicas distintas das seis espécies 

clássicas de Brucella até então descritas (FOSTER et al., 2002). Estas novas espécies 

foram denominadas Brucella ceti e Brucella pinnipedialis, tendo como hospedeiros 

preferenciais os cetáceos e pinípedes, respectivamente (FOSTER et al., 2007). 



22 

 

 

A espécie B. microti foi isolada de diversas espécies animais. Inicialmente foi 

identificada em Microtus arvalis, um roedor silvestre na República Tcheca (SCHOLZ 

et al., 2008b), posteriormente na raposa vermelha (Vulpes vulpes) e javalis na Europa 

(SCHOLZ et al., 2009; RÓNAI et al., 2015), além de ter sido isolada de amostras de 

solo (SCHOLZ et al., 2008a). A B. inopinata foi isolada de um implante mamário em 

um paciente humano, porém até o momento não foi identificado qual o hospedeiro 

animal desta espécie (SCHOLZ et al., 2010). B. papionis foi isolada de babuínos 

(Papio sp.) mantidos em cativeiro nos Estados Unidos e foi associada à ocorrência de 

episódios de abortamento e infertilidade nesta espécie (WHATMORE et al., 2014). 

Finalmente, a B. vulpis foi isolada de raposas vermelhas (V. vulpes) na Áustria 

(SCHOLZ et al., 2016a). As espécies B. microti, B. inopinata e B. vulpis são 

consideradas como pertencentes a um grupo de brucelas “atípicas” por exibirem 

características fenotípicas distintas e por se apresentarem geneticamente mais 

distantes em relação às demais espécies descritas. 

Outras variantes “atípicas” de Brucella, também foram isoladas de pacientes 

humanos que apresentavam quadros de pneumonia (TILLER et al., 2010b), de 

roedores silvestres (TILLER et al., 2010a), de diversas espécies de anfíbios de 

cativeiro provenientes de várias localidades na Europa, África, Ásia, América do Sul, 

Central e Oceania (SCHOLZ et al., 2016b), assim como de um espécime de cativeiro 

da arraia Taeniura lymma (EISENBERG et al., 2017). 

Muitas das espécies e variantes de Brucella recentemente descritas são 

caracterizadas por serem bactérias móveis, ativas metabolicamente, capazes de 

sobreviverem no solo e em condições ambientais desfavoráveis, resistentes a acidez 

elevada e apresentarem alta capacidade de se adaptarem em hospedeiros não 

específicos, como por exemplo em anfíbios (EL-SAYED; AWAD, 2018). 

O gênero Brucella abrange organismos na forma de pequenos cocobacilos 

Gram-negativos, medindo de 0,5-0,7 µm de diâmetro e 0,6-1,5 µm de comprimento, 

são imóveis (com exceção de algumas espécies e variantes atípicas), aeróbias ou 

capnofílicas, intracelulares facultativas, catalase-positivas, oxidase-positivas, 

redutoras de nitratos em nitritos, urease-positivas (exceto algumas espécies), indol-

negativas, negativas para a liquefação de gelatina e não produtoras de ácido a partir 

de carboidratos em meios convencionais (CORBEL; BANAI, 2005; FOSTER et al., 

2007; SCHOLZ et al., 2008b ; GUZMÁN-VERRI et al., 2012; WHATMORE et al., 2014; 

SCHOLZ et al., 2016a; SCHOLZ et al., 2016b; EISENBERG et al., 2017). 
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Por apresentarem características antigênicas distintas, as bactérias do gênero 

Brucella spp podem ser classificadas em dois grupos: lisas e rugosas, devido a 

composição do lipopolissacarídeo (LPS) da parede celular bacteriana. O LPS das 

estirpes lisas é composto por lipídeo A, núcleo oligossacarídeo e cadeia O, já no grupo 

das rugosas há somente o lipídeo A e o núcleo oligossacarídeo. Dentre as seis 

espécies clássicas de Brucella são classificadas como lisas B. melitensis, B. abortus, 

B. suis e B. neotomae e como rugosas B. ovis e B. canis (CORBEL, 1997; CORBEL; 

BANAI, 2005). Os isolados provenientes de mamíferos aquáticos foram classificados 

como cepas lisas (GUZMÁN-VERRI et al., 2012). 

As espécies do gênero Brucella apresentam elevada similaridade genética 

entre si, de maneira que a precisa identificação de isolados deve basear-se não só no 

perfil fenotípico dos mesmos, mas também no perfil demonstrado em inúmeros 

marcadores genéticos (VERGER et al.,1985). 

Assim, a caracterização genotípica dos isolados de Brucella pode ser feita por 

meio do sequenciamento multilocus (Multiloccus Sequence Typing – MLST) 

empregando protocolos que envolvem o sequenciamento de nove a 21 genes 

constitutivos da bactéria (WHATMORE et al., 2007, 2016), análise de restrição 

enzimática dos genes omp2a e omp2b (CLOECKAERT et al., 1995, 2001; DAWSON 

et al., 2008) e ainda pela análise de marcadores microssatélites (BRICKER et al., 

2003; LE FLÈCHE et al., 2006, MAQUART et al., 2009; WHATMORE et al., 2006). 

Os isolados de Brucella provenientes de mamíferos marinhos possuem

características genéticas e fenotípicas distintas em comparação com mamíferos 

terrestres (THAKUR et al.,2012). Estudos que realizaram a caracterização genotípica 

de isolados de Brucella provenientes destes animais por meio da técnica de MLST, 

na América do Norte, permitiram a identificação de diversos genótipos, relacionados 

à localidade geográfica e diferentes espécies de hospedeiro (WHATMORE et al., 

2017). 

Desde a década de 1990, inúmeras pesquisas vêm sendo desenvolvidas na 

tentativa de elucidar a epidemiologia da brucelose nos mamíferos aquáticos e alguns 

estudos indicam que 50% das famílias de cetáceos apresentam anticorpos 

mensuráveis para o antígeno de B. ceti. (CASSLE et al., 2013). 

Infecções por Brucella foram evidenciadas por métodos sorológicos em 

diversas espécies de cetáceos e pinípedes, em lontras, ursos polares e peixes-boi 

marinhos (GUZMÁN-VERRI et al., 2012; ATTADEMO, 2014; SÁNCHEZ-
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SARMIENTO, 2018). Além de evidências sorológicas, a infecção já foi confirmada por 

meio do isolamento bacteriano em diversas espécies de mamíferos marinhos. De 

acordo com FOSTER et al. (2007), os primeiros isolamentos de Brucella em 

mamíferos marinhos foram provenientes de focas comuns (Phoca vitulina), toninha 

(Phocoena phocoena) e golfinho comum (Delphinus delphis) na Escócia (ROSS et al., 

1994) e golfinho nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) nos EUA (EWALT et al., 1994). 

Desde esses primeiros relatos, houve outros isolamentos e o número de hospedeiros 

se expandiu significativamente, incluindo diversas espécies de cetáceos e pinípedes 

marinhos (FOSTER et al., 2002; GUZMAN-VERRI et al., 2012; SUÁREZ-ESQUIVEL 

et al., 2017). 

Estudos baseados em métodos moleculares de diagnóstico também vêm sendo 

utilizados para a investigação da infecção em cetáceos e pinípedes, utilizando-se a 

reação em cadeia da polimerase (PCR), possibilitando a confirmação da infecção em 

casos nos quais o isolamento bacteriano não foi possível (DUNCAN et al., 2014; 

BUCKLE et al., 2017; BURGESS et al., 2017; SANCHEZ-SARMIENTO et al., 2017; 

ATTADEMO et al., 2018). 

A infecção não foi relatada, até o momento, em golfinhos de água doce, peixes-

boi-amazônicos ou dugongos (GUZMÁN-VERRI et al., 2012). Em peixes-boi 

marinhos, houve apenas positividade em reações sorológicas, as quais não foram até 

o momento confirmadas por testes moleculares ou pelo isolamento da bactéria 

(ATTADEMO, 2014). 

Dentre os isolados de Brucella provenientes de mamíferos marinhos, a estirpe 

27 (ST27), identificada com base no sequenciamento multilocus (WHATMORE et al., 

2007) é considerada zoonótica, tendo sido associada a infecções humanas, inclusive 

em pacientes que não relataram contato direto com mamíferos aquáticos, mas sim a 

ingestão de frutos do mar crus (SOHN et al., 2003; MCDONALD et al., 2006). Também 

foi relatada uma infecção humana por Brucella de origem marinha devido a exposição 

laboratorial a culturas (BREW et al., 1999). 

Os isolados de Brucella spp. de mamíferos marinhos também têm potencial de 

ocasionar brucelose em animais terrestres. A doença foi induzida em leitões, bovinos 

e ovinos por meio de inoculações experimentais, utilizando-se cepas de Brucella 

provenientes de mamíferos marinhos (THAKUR et al.,2012). 

No Brasil a infecção por Brucella foi investigada em 161 botos-vermelhos de 

vida livre (Inia geoffrensis) provenientes da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
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de Mamirauá, Tefé, Amazonas, Brasil e não foram verificadas evidências sorológicas 

ou microbiológicas de infecção (ROCCA, 2014). Peixes-bois-amazônicos também 

foram negativos para a infecção por meio de testes sorológicos (SÁNCHEZ-

SARMIENTO et al., 2018). 

De acordo com ATTADEMO (2014), na pesquisa de anticorpos anti-Brucella 

lisa realizada em 58 peixes-boi marinhos, do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Mamíferos Aquáticos, localizado na Ilha de Itamaracá, Pernambuco, 

Brasil) e reintroduzidos nos Estados da Paraíba e Alagoas (animais soltos em 

ambiente natural após reabilitação em cativeiro), foi executada a triagem com o teste 

do antígeno acidificado tamponado (AAT) utilizando como antígeno Brucella abortus 

(cepa 1119-3). Dentre os peixes-boi avaliados, seis foram positivos no exame de 

triagem. Porém, no exame confirmatório, realizado com o teste de fixação de 

complemento, todas as amostras foram negativas. 

SÁNCHEZ-SARMIENTO et al. (2019) relataram a presença de anticorpos anti-

Brucella lisa nas seguintes espécies de cetáceos no Brasil: Feresa attenuata, 

Globicephala macrorhynchus, Tursiops truncatus, Stenella clymene e Peponocephala 

electra. 

Recentemente foi detectada infecção por Brucella spp. por meio da reação em 

cadeia da polimerase (PCR) em golfinhos clímene (Stenella clymene) encalhados nos 

Estados do Ceará e Alagoas, Brasil (SÁNCHEZ-SARMIENTO et al., 2017; 

ATTADEMO et al., 2018), sendo que no caso identificado no estado de Alagoas, foi 

possível realizar o sequenciamento de três dos nove genes analisados no ensaio de 

sequenciamento multilocus, possibilitando identificar a espécie como B. ceti 

(ATTADEMO et al., 2018). 

Num estudo posterior, SÁNCHEZ-SARMIENTO et al. (2019) também 

evidenciaram, por meio da PCR, infecções por Brucella spp. nas seguintes espécies 

de cetáceos no Brasil: Stenella clymene, Stenella longirostris, Sotalia guianensis e 

Pontoporia blainvillei, porém, a identificação das espécies de Brucella causadoras da 

infecção não foi realizada. 

Apesar das evidências sorológicas e moleculares, até o momento não houve 

isolamento de Brucella em mamíferos aquáticos brasileiros. 

Nos animais domésticos, os sinais clínicos mais comuns envolvem quadros de 

abortamento no terço final da gestação, a repetição de cio em fêmeas sadias, 

epididimite e orquite nos machos. Nos cetáceos, os sinais clínicos da infecção 
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dependem dos órgãos acometidos, suscetibilidade e presença de coinfecções 

(THAKUR et al., 2012) e os mesmos nem sempre são evidentes, apesar da alta 

soroprevalência detectada (BOSSART, 2011). Animais com diagnóstico sorológico 

positivo ou mesmo com isolamento de Brucella de tecidos podem não apresentar 

sinais clínicos óbvios ou patologia associada (FOSTER et al., 2002; HERNÁNDEZ-

MORA et al., 2009), indicando que possam atuar como portadores assintomáticos da 

infecção (GUZMÁN-VERRI et al., 2012). Em cetáceos, os sinais clínicos relatados 

foram relacionados a abortamentos, orquite e epididimite, infertilidade, alterações 

osteoarticulares e respiratórias, meningoencefalite, cardiopatias, lesões de pele e 

morte (GUZMÁN-VERRI et al., 2012). 

A forma de transmissão da Brucella entre os mamíferos marinhos é pouco 

conhecida, porém, há indícios de que a infecção pode ser propagada por via vertical 

e horizontal (EWALT et al., 1994; CFSPH, 2007). Uma sugestão seria que a Brucella 

seja transmitida por contato direto entre os animais, como no momento do 

acasalamento ou contato oronasal com fetos abortados e secreções provenientes do 

abortamento (GUSMÁN-VERRI et al., 2012).  B. ceti foi isolada dos sistemas 

reprodutivos de cetáceos infectados e de leite de fêmeas lactantes (HERNÁNDEZ-

MORA et al., 2008; MAQUART et al., 2009a; GONZÁLEZ-BARRIENTOS et al., 2010). 

Uma outra via corresponde à transmissão vertical da mãe ao feto, por terem sido 

identificadas grandes quantidades de Brucella em fetos e na placenta de animais 

infectados (HERNÁNDEZ-MORA et al., 2008; MAQUART et al., 2009a; GONZÁLEZ- 

BARRIENTOS et al., 2010). 

Uma outra hipótese seria a infecção por Brucella através da ingestão de peixes 

contaminados, uma vez que já foi provada a suscetibilidade de peixes a infecções por 

Brucella (EL TRAS et al., 2010; NYMO et al., 2016) ou vetores helmintos. Nematódeos 

pulmonares do gênero Pseudalius foram encontrados nos pulmões de toninha-comum 

(Phocoena phocoena) e continham grandes quantidades de Brucella em seus tecidos 

(DAWSON et al., 2008). 

O diagnóstico sorológico da infecção por Brucella é geralmente baseado na 

utilização de testes laboratoriais padronizados para o diagnóstico da infecção em 

animais domésticos (TRYLAND et al., 1999; TACHIBANA et al., 2006; SANCHEZ-

SARMIENTO et al., 2018, 2019). O perfil da resposta imune humoral à infecção por 

Brucella em mamíferos aquáticos ainda é pouco conhecido, de maneira que 

resultados falso-positivos e falso-negativos podem ocorrer e os resultados obtidos 
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nestes testes devem ser interpretados com cautela (MEEGAN et al., 2010, 2012). 

Alguns testes sorológicos foram desenvolvidos para diagnóstico da infecção em 

odontocetos, porém, não estão disponíveis comercialmente, o que dificulta seu 

emprego rotineiro (HERNÁNDEZ-MORA et al., 2009; MEEGAN et al., 2010, 2012). 

O diagnóstico direto é essencial para a confirmação de casos, os quais podem 

ser baseados no cultivo microbiológico e nos testes moleculares, como a PCR 

(GUZMÁN-VERRI et al., 2012; THAKUR et al.,2012). O isolamento da bactéria em 

cultivo é necessário para a adequada caracterização da estirpe de Brucella associada 

à infecção, o que pode trazer informações importantes sobre a epidemiologia da 

infecção (LOPEZ-GOÑI et al., 2008; WHATMORE et al., 2006, 2007; 2016). 

A brucelose é uma infecção de difícil tratamento, sendo o mesmo proibido nos 

animais de produção infectados, para os quais programas de controle determinam a 

eutanásia dos animais positivos no Brasil (LAGE et al., 2006). Os antibióticos precisam 

penetrar em quantidades adequadas nos macrófagos e serem estáveis no meio 

intracelular, para que o tratamento seja eficiente em eliminar a infecção (FUGIER et 

al., 2007). Usualmente são utilizados dois ou mais antibacterianos associados, os 

quais envolvem: doxiciclina, ciprofloxacina, trimetropim-sulfa-metoxazol, 

estreptomicina, gentamicina e rifampicina (PAPPAS et al., 2005; FUGIER et al., 2007). 

CASSLE et al. (2013) realizaram o tratamento utilizando rifampicina e 

doxiciclina em uma fêmea de T. truncatus com abscessos pulmonares decorrentes de 

infecção por Brucella, obtendo melhoria da condição clínica do animal e redução dos 

abscessos. 

Também foi realizado antibioticoterapia em um filhote de cachalote pigmeu 

(Kogia breviceps) e após dois meses de administração, o título de anticorpos diminuiu 

gradualmente, tornando-se não detectável (KATSUMATA et al.,2004). 

 

2.2. MORBILIVIROSE 

 

A família Paramyxoviridae, pertencente à ordem Mononegavirales, divide-se 

nas subfamílias Avulavirinae, Metaparamyxovirinae, Orthoparamyxovirinae e 

Rubulavirinae. O gênero Morbillivirus pertence à subfamília Orthoparamyxovirinae, 

sendo composto, atualmente, por sete espécies virais: vírus do sarampo (Measles 

virus), vírus da cinomose canina (Canine distemper vírus – CDV), vírus da peste dos 
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pequenos ruminantes, vírus da peste bovina, morbilivírus felino, morbilivírus dos 

cetáceos (Cetacean morbillivirus - CeMV) e morbilivírus das focas (Phocine distemper 

virus – PDV) (ICTV, 2016). 

Os morbililvirus são vírus envelopados, pleomórficos, geralmente esféricos, 

com cerca de 150 nm de diâmetro e um envelope lipídico e possuem genoma RNA de 

fita simples linear, não segmentado e polaridade negativa. O nucleocapsídeo viral 

possui simetria helicoidal e diâmetro de aproximadamente 13 a 18 nm. O RNA viral 

codifica duas glicoproteínas (a hemaglutinina H e a proteína de fusão F), a proteína 

de matriz (M), a nucleoproteína (N) e duas grandes proteínas (L e P) que são 

constituintes da RNA polimerase viral (KNIPE; HOWLEY, 2001, 2013; ICTV, 2016).  

Em 1988, foi feito o primeiro relato de um vírus semelhante ao da cinomose 

canina (CDV), responsável por mortalidade elevada em populações de focas comuns 

no Mar do Norte e Mar Báltico, nas quais foram detectados anticorpos anti-CDV. O 

vírus detectado foi denominado Phocid distemper vírus-1 (PDV-1) após se demonstrar 

que era distinto do CDV apesar de se relacionar antigenicamente com este (VISSER 

et al., 1993). Em cetáceos, as primeiras ocorrências de infecções por morbillivirus 

resultaram da detecção de antígenos em órgãos de toninha (Phocoena phocoena) 

que encalharam na costa da Irlanda durante o surto de PDV-1 de 1988. Este patógeno 

foi denominado morbillivirus das toninhas (Porpoise morbillivirus - PMV) (KENNEDY 

et al., 1988; MCCULLOUGH et al., 1991). 

Desde então, inúmeros relatos de infecções por morbillivirus vêm sendo 

descritos em diversas espécies de mamíferos marinhos e as seguintes variantes virais 

são bem reconhecidas dentro dos CeMV: o PMV, o morbillivirus de golfinhos (Dolphin 

Morbillivirus - DMV) e morbillivirus de baleia piloto (Pilot Whale Morbillivirus - PWMV), 

relatados no hemisfério norte (BARRETT et al., 1993; TAUBENBERGER et al., 2000; 

GROCH et al., 2014; ICTV, 2016). Recentemente, novas variante virais foram 

descritas, como o morbillivirus da baleia-bicuda (Beaked Whale Morbillivirus – BWMV) 

(VAN BRESSEM et al., 2014), uma nova variante isolada de golfinho roaz-do-Índico 

(STEPHENS et al., 2014) e o morbilivírus do boto-cinza ou golfinho das Guianas 

(Guiana Dolphin morbillivirus – GDMV) este último, identificado no Brasil (GROCH et 

al., 2014). O PMV e o DMV são antigenicamente mais relacionados aos morbillivirus 

de ruminantes e ao vírus do sarampo (MV) do que ao vírus da cinomose (VAN 

BRESSEM et al., 2014). 
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Infecções por morbilivírus podem ocasionar altas taxas de mortalidade em 

cetáceos, especialmente em populações indenes, podendo acarretar encalhes em 

massa e vêm sendo descritas em diversas espécies animais, em várias localidades 

geográficas (BELLIÈRE et al., 2011; RUBIO-GUERRI et al., 2013; VAN BRESSEM et 

al., 2014; DI GUARDO; MAZZARIOL, 2014; STEPHENS et al., 2014; VISSER et al., 

1993; BELLIÈRE et al., 2011; RUBIO-GUERRI et al., 2013; DI GUARDO et al., 2011; 

KEMPER et al., 2016; GROCH et al., 2018). 

Nos anos de 1987 e 1988 foi verificado um aumento da mortalidade, estimada 

em 50%, de golfinhos-nariz-de-garrafa (T. truncatus) na costa dos Estados Unidos, de 

Nova Jersey à Florida, associada a infecção por morbillivirus, causada pelo DMV 

(LIPSCOMB et al., 1994). 

No período de 2006 a 2008 e em 2011 houve uma mortalidade atípica de 

golfinhos listrados (Stenella coeruleoalba) no Mediterrâneo (FERNANDEZ et al., 2008; 

RAGA et al., 2008; RUBIO-GUERRI et al., 2013; SIERRA et al.,2018), associada a 

infecção por morbillivirus. Outra epidemia ocorreu no Estreito de Gibraltar, onde a 

população de baleias-piloto de nadadeiras longas diminuiu 26,2% em cinco anos após 

um surto epizoótico por morbillivirus (VERBORGH et al., 2016; SIERRA et al.,2018). 

Em sirênios, evidências sorológicas da infecção já foram demonstradas, por 

meio da detecção de anticorpos neutralizantes para morbillivirus em peixe-boi da 

Florida (DUIGNAN et al., 1995c) e em peixes-boi marinhos em Belize, nos quais 

baixos títulos de anticorpos neutralizantes para CDV e DMV/PMV foram detectados 

em 4% (4/112) dos peixes-boi amostrados. Contudo, a infecção até o momento não 

foi confirmada utilizando-se métodos diretos de diagnóstico como o isolamento viral 

ou testes moleculares. A presença de títulos positivos baixos pode ser indicativo de 

exposição ao patógeno, com infecções nas quais a replicação viral é insuficiente para 

causar a manifestação da doença ou de reações inespecíficas, não indicando infecção 

(SULZNER et al.,2012). 

A primeira descrição de infecção por morbilivírus em mamíferos aquáticos na 

América do Sul e no Brasil foi feita por GROCH et al. (2014), ao descrever a infecção 

em um boto-cinza (S. guinanensis) encontrado encalhado no litoral do Espírito Santo, 

em 2010, sendo a primeira descrição da variante GDMV. 

Posteriormente, no período de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, um surto 

causado por este agente viral provocou a mortalidade de mais de 250 botos-cinzas 
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(S. guianensis) na região Sudeste do Brasil (GROCH et al., 2018; GROCH et al.,2019), 

no Estado do Rio de Janeiro. Cinquenta por cento dos indivíduos observados na Baía 

Grande e Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, foram considerados emaciados. Alguns 

espécimes apresentaram sinais neurológicos, respiratórios e cutâneos (FLACH et 

al.,2019). Na ocasião, foi identificada a variante GDMV. 

O morbillivirus dos cetáceos, assim como outras espécies de morbillivirus são 

vírus linfotrópicos e epiteliotrópicos, sendo comumente associados ao 

comprometimento do sistema nervoso central (SNC). As infecções virais são 

associadas a quadros agudos, com sinais clínicos que incluem perda de peso, 

dificuldade respiratória, descarga nasal e ocular úlceras na mucosa oral, alterações 

gastrintestinais e neurológicas, com alterações comportamentais, além de estarem 

associadas à imunossupressão (VAN BRESSEM et al., 2014). Os cetáceos 

acometidos por morbilivirose geralmente vêm a óbito em consequência de uma 

broncopneumonia viral aguda, meningoencefalite viral muitas vezes associadas a 

infecções secundárias por fungos ou bactérias e imunossupressão devido à depleção 

linfoide (VAN BRESSEM et al. 2014; WEST et al.,2014; FAUQUIER et al.,2017; DÍAZ-

DELGADO et al., 2019). As lesões características da infecção são associadas a 

depleção linfoide, com linfocitólise evidente, verificada em linfonodos e baço; 

pneumonia intersticial e broncointersticial, com infiltrado inflamatório composto por 

linfócitos, macrófagos e plasmócitos, fibrose, hiperplasia de pneumócitos tipo II, 

células sinciciais e inclusões virais em pneumócitos tipo I e II e macrófagos (SIERRA 

et al.,2018; DÍAZ-DELGADO et al., 2019). 

Animais que sobrevivem às infecções agudas podem apresentar, 

posteriormente infecções secundárias por outros microrganismos, levando à 

mortalidade devido à imunossupressão. Nestes animais, muitas vezes não há 

detecção de lesões teciduais diretamente associadas ao vírus, porém antígenos e 

ácidos nucléicos virais podem ser detectados nos tecidos, sugerindo a ocorrência de 

infecções crônicas sistêmicas (STEPHENS et al., 2014; VAN BRESSEM et al., 2014). 

Há especulações sobre a possibilidade de ocorrência de infecções crônicas, 

associadas ao SNC em animais que se recuperaram da fase aguda (REIDARSON et 

al.,1998; BOSSART et al., 2010; VAN BRESSEM et al., 2014; DI GUARDO; 

MAZZARIOL, 2016). SOTO et al. (2011) relataram a ocorrência de dois padrões de 

infecção viral em S. coeruleoalba no Mediterrâneo, sendo uma delas caracterizada 

por infecções sistêmicas, associadas à mortalidade em massa de animais, com 
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quadros de pneumonia intersticial, depleção linfoide e encefalite não supurativa e 

detecção viral em todos os órgãos acometidos; e a segunda caracterizada por 

infecções restritas ao SNC, identificada em animais encontrados encalhados meses 

após a epizootia, sendo que a ausência viral em órgãos linfoides e respiratórios sugere 

que estes animais cronicamente infectados não tenham grande relevância na 

transmissão. 

Achados de coinfecção por Brucella spp e morbilivírus também foram descritos 

(WEST et al., 2014; SÁNCHEZ-SARMIENTO et al., 2019). 

Os vírus podem ser transmitidos por aerossol e registros de vários autores 

informam que as infecções se estabelecem inicialmente no aparelho respiratório. O 

comportamento gregário e a alta densidade de cetáceos podem ocasionar a 

transmissão horizontal entre os animais (VAN BRESSEM, et al., 1999; KNIPE; 

HOWLEY, 2001; RAGA et al., 2008; VAN BRESSEM et al., 2014). Há evidências de 

que as fêmeas infectadas com CeMV possam transmitir a infecção pela via 

intrauterina e durante a lactação (DOMINGO et al., 1992; SHULMAN et al., 1997; 

FERNÁNDEZ et al., 2008; VAN BRESSEM et al., 2014). 

Estudos sorológicos têm sido utilizados para a obtenção de dados sobre a 

epidemiologia da infecção por CeMV e para análise do perfil imunológico das 

populações antes e após uma epidemia e para prever futuras ocorrências de surtos 

(BALMER et al., 2018). A maioria dos estudos sorológicos foram baseados no teste 

de soroneutralização (BALMER et al., 2018), contudo, alguns ensaios 

imunoenzimáticos também foram desenvolvidos (SALIKI; LEHENBAUER, 2001). 

Para o diagnóstico rápido da infecção por CeMV, testes moleculares baseados 

em PCR ou PCR em tempo real (RT-PCR) demonstraram ser de grande utilidade para 

a confirmação rápida da infecção. O sequenciamento dos genes codificadores da 

fosfoproteína, da proteína de fusão e da nucleoproteína tem possibilitado a 

diferenciação entre PMV e DMV e também a identificação de novas variantes virais 

(BARRETT et al., 1993; GROCH et al., 2014; BENTO et al., 2016). Métodos 

histopatológicos e imuno-histoquímicos vêm auxiliando no diagnóstico complementar 

da infecção e fornecendo importantes informações sobre sua patogênese (VAN 

BRESSEM et al., 2014; DÍAZ-DELGADO et al., 2019). 

Um dos desafios no estudo das infecções pelos CeMV é a dificuldade em isolar 

e propagar o vírus em cultivo celular. O isolamento foi realizado com sucesso 

recentemente em células Vero expressando a molécula SLAM/CD150 (Canine 
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Signaling Lymphocyte Activation Molecule) (PELETTO et al., 2018). No Brasil, até o 

momento, não há relatos de isolamento de morbillivirus de mamíferos aquáticos. 

Não há tratamento eficaz contra a infecção por morbillivirus. O tratamento de 

animais acometidos que estiveram em programas de reabilitação consistiu em terapia 

de manutenção, no entanto, os espécimes vieram a óbito. (ECHEVERRI-ZULUAGA 

et al.,2015). 

O Programa de Mamíferos Marinhos da Marinha dos EUA desenvolveu uma 

vacina recombinante contra DMV expressando a proteína de fusão (F) e a 

hemaglutinina (H). Nesse experimento inicial, golfinhos-nariz-de-garrafa (T. truncatus) 

adultos, foram administradas três doses da vacina por via intramuscular, resultando 

no aumento dos títulos de anticorpos específicos contra o DMV (VAUGHAN et 

al.,2007). Porém, estudos ainda são necessários para utilização da vacina em larga 

escala. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Os mamíferos aquáticos são animais sentinelas, uma vez que possuem vida 

longa e estão no topo da cadeia alimentar, indicando a qualidade ambiental através 

da ocorrência de doenças infecciosas, destacando a importância dessas 

enfermidades em saúde pública (IBAMA, 2001). 

O presente projeto atende aos Planos de Ação Nacional para a Conservação 

dos Mamíferos Aquáticos que ocorrem no Brasil, que possui entre as suas metas a de 

ampliação do conhecimento científico sobre os mamíferos aquáticos no país, incluindo 

ações de conservação como a avaliação do estado de saúde dos sirênios (Trichechus 

inunguis e Trichechus manatus) (LUNA et al., 2011), pequenos cetáceos como Sotalia 

guianensis (BARRETO et al.,2010) e grandes cetáceos como Megaptera 

novaeangliae. 

A investigação da ocorrência de patógenos presentes em mamíferos aquáticos 

poderá fornecer subsídios para a avaliação do estado sanitário dos animais e para a 

adoção de medidas profiláticas para a conservação dessas espécies. Em razão do 

escasso conhecimento existente sobre este tema no Brasil, em especial nos sirênios, 

é necessária a realização de pesquisas contínuas para a avaliação das doenças que 

acometem os mamíferos aquáticos no país. Estudos direcionados para obtenção de 

dados desta natureza poderão ainda evitar a disseminação de zoonoses e demais 

doenças emergentes, garantindo reintroduções adequadas de animais em cativeiro à 

natureza, a fim de não comprometer a sanidade de populações de vida livre. Estas 

medidas poderão ser aplicadas tanto no procedimento de resgate quanto na 

reabilitação dos animais cativos. 

  



34 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivos investigar a ocorrência de infecções por 

Brucella spp. e Morbillivirus em: 

 

• Peixes-boi-marinhos (Trichechus manatus manatus) de cativeiro e de vida livre 

provenientes da região Nordeste do Brasil; 

• Peixes-boi-da-amazônia (Trichechus inunguis) de cativeiro, provenientes da região 

Norte do Brasil; 

• Cetáceos de vida livre provenientes da região Nordeste do Brasil 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado 

“Avaliação sanitária de sirênios (Trichechus manatus manatus e Trichechus inunguis) 

brasileiros”, sob coordenação do Prof. Dr. Rodrigo Martins Soares do Departamento 

de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e da Profa. Dra. Lara Borges 

Keid do Departamento de Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. 

O projeto de pesquisa possui licenças pelo Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade - SISBIO (Licenças N°45568-1 e N°55433-1) e do 

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM (protocolos números 005/17 e 

039/17), que podem ser visualizadas no Anexo 1 e 2, respectivamente e foi aprovado 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) sob o protocolo 

número 6053030317. 

 

5.1. ANIMAIS  

 

No presente estudo foram avaliados animais vivos, tanto de vida livre como de 

cativeiro, bem como animais encontrados encalhados mortos. Também foram 

utilizadas amostras dos bancos de material biológico, de animais que vieram a óbito 

durante o período de cativeiro ou que foram encontrados encalhados mortos em 

programas de monitoramento de praias (PMPs). Foram analisados 161 indivíduos, 

sendo o total de 59 peixes-boi-marinhos (T. manatus manatus), 83 peixes-boi-da-

amazônia (T. inunguis) e 23 cetáceos, representando as seguintes espécies: 16 botos-

cinza (S. guianensis), uma baleia jubarte (Megaptera novaeangliae), dois golfinhos 

clímene (S. clymene), um golfinho-de-risso (Grampus griseus), um golfinho-nariz-de-

garrafa (T. truncatus), uma toninha ou franciscana (Pontoporia blainvillei) e um 

cachalote (Physeter macrocephalus). 

Foram avaliados 48 peixes-boi-marinhos vivos, compreendendo animais 

nativos, mantidos em cativeiro e reintroduzidos. Os animais de cativeiro se encontram 

nos recintos de reabilitação pertencente ao Programa Peixe-Boi, executado 

principalmente em três unidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
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Biodiversidade (ICMBio). O principal está localizado na Ilha de 

Itamaracá/Pernambuco, que entre 1980 e 2016 esteve sob a responsabilidade do 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA) e 

atualmente se encontra sob os cuidados do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (CEPENE);  outro na  Área de 

Proteção Ambiental da Costa dos Corais (APACC), em Porto de Pedras, Alagoas; e o 

terceiro na Área de Proteção Ambiental Barra de Mamanguape (APA Mamanguape), 

no município de Mamanguape, Paraíba. Os animais reintroduzidos foram soltos em 

ambiente natural após reabilitação pelo ICMBio/CMA, ICMBio/CEPENE, APCC, APA 

Mamanguape e pela Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA). Muitos destes animais 

foram amostrados em mais de uma ocasião, durante o período de reabilitação em 

cativeiro e após a reintrodução em ambiente natural. Animais nativos, pertencentes a 

população de Alagoas, foram avaliados. 

Também foram analisados 11 peixes-boi-marinhos que vieram a óbito, sendo 

quatro animais de cativeiro, provenientes do ICMBio/CMA, dos quais dois já haviam 

sido previamente amostrados em vida, durante seus manejos em cativeiro. Os demais 

animais foram indivíduos de vida livre, encontrados encalhados em praias e 

amostrados durante atividades de monitoramento realizadas pelo ICMBio/CMA. 

As amostras de todos os 83 peixes-boi-da-Amazônia foram provenientes de 

animais que foram resgatados e levados a cativeiros: 26 do Jardim Zoológico-

Faculdades Integradas do Tapajós (ZOOFIT) em Santarém, Pará e 57 do Centro de 

Preservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos (CPPMA) localizado na usina 

hidrelétrica de Balbina, em Presidente Figueiredo, Amazonas. Os animais mantidos 

pelo ZOOFIT foram amostrados uma única vez, enquanto os mantidos ao CPPMA, 

foram amostrados entre 1 e 10 vezes, contemplando amostras provenientes de 

manejos anteriores, de animais que vieram a óbito na instituição (n=16) e de manejos 

realizados durante o desenvolvimento deste estudo. Dois dos animais que vieram a 

óbito haviam sido previamente amostrados em vida, durante o manejo em cativeiro. 

As amostras dos 23 cetáceos analisados foram provenientes de animais 

encontrados encalhados mortos durante os monitoramentos de praias realizados pelo 

ICMBio/CMA e pela FMA nas suas áreas de atuação na Rede de Encalhe e 

Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB), quando estas instituições 

procedem com manejo e coleta de amostras dos animais atendidos. 
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Informações referentes à origem, data de amostragens e amostras obtidas dos 

animais podem ser visualizadas nos Anexos 3 (animais que vieram a óbito) e 4 

(animais vivos). 

A captura e marcação de peixe-boi-marinho (Trichechus manatus) em vida livre 

no Brasil vem sendo realizada pelo ICMBio e instituições parceiras para o estudo da 

saúde e uso de área destes animais, assim como do habitat em que estão inseridos. 

Nessa atividade é utilizada uma embarcação construída especificamente para 

captura da espécie, de forma que permita o trabalho e garanta a saúde e bem-estar 

do animal e da equipe. Os manejos foram realizados na praia e quando as condições 

não permitiram, dentro da própria embarcação. 

Para a atividade foi confeccionada uma rede específica, para capturar os 

animais sem causar nenhum tipo de dano físico aos mesmos. A rede foi confeccionada 

pela Cooperativa de Profissionais em Serviços Náuticos, Monitoramento, Educação e 

Turismo Ambiental, sediada em Tamandaré, Pernambuco e acompanhada pela 

equipe do ICMBio/CMA. Foram confeccionadas três redes em tamanhos distintos, de 

200 m x 7 m, 140 m x 7 m e 60 m x 7 m, em virtude de possíveis necessidades 

operacionais distintas. Foi utilizada malha de 80 mm, multifilamento, em nylon seda, 

fio torcido 210/36. As redes foram entralhadas com boias de metro em metro e 

utilizando correntes galvanizadas 3/16, como tralha de chumbo, para garantir que a 

rede permanecesse assentada no fundo, em qualquer condição. 

Além das embarcações atuando por água, a captura conta com equipes em 

terra, munidas de binóculos e rádio comunicadores. Estas equipes têm a função de 

passar informações sobre a localização dos peixes-boi em relação às embarcações. 

A equipe atuante nos barcos de apoio e de captura é responsável pelos 

procedimentos de cerco e lançamento da rede, pela captura e manejo dos peixes-boi, 

pelos procedimentos veterinários e de coleta de material biológico, pela coleta de 

medidas corporais, pela marcação dos animais e soltura dos animais depois de 

finalizados os procedimentos. 

Os animais são contidos em maca confeccionada para o manejo da espécie e 

mantidos em colchões encharcados com água, sendo umedecidos constantemente 

para evitar o ressecamento da pele. A atividade deve ser realizada no menor tempo 

possível, para evitar estresse ao animal. 

De acordo com ATTADEMO (2014), para garantir o bem-estar do peixe-boi, o 

grau de estresse é monitorado durante toda a atividade, de acordo com planilha 
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elaborada pelo Dr. Robert K. Bonde (comunicação pessoal), com adaptações. Para a 

decisão sobre a continuidade ou interrupção do procedimento, o animal deve ser 

avaliado e pontuado em relação ao reflexo, atividade, frequência cardíaca, 

temperatura e a frequência respiratória. Quanto ao reflexo é considerada a reação do 

animal quanto ao toque no corpo durante o manejo, reflexo palpebral e toque na 

nadadeira peitoral.  A pontuação varia com números inteiros de zero a dois (0-2), 

sendo zero (0) quando inexistente, um (1) quando existente, mas fora do ideal e dois 

(2) quando existente e dentro dos padrões de normalidade. Este monitoramento deve 

ser realizado a cada 10 minutos, podendo ocorrer em tempo menor, caso seja 

verificado que o animal apresente alteração significativa em um dos parâmetros 

durante o intervalo das análises. Se for constatado que a soma do resultado esteja 

acima de 8, a atividade é mantida sem restrições; com valores entre cinco e sete, o 

animal é molhado e observado com mais intensidade, no entanto interrompida a 

colheita de amostras de sangue e swabs; para valores entre um e quatro, a atividade 

deve ser imediatamente interrompida e o animal deve retornar ao ambiente em que 

foi retirado (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Valores de avaliação de estresse dos peixes-boi marinhos (Trichechus manatus) manejados, 
com pontuações baseadas nos sinais vitais. Fonte: ATTADEMO, 2014. 

 

Parâmetros Resultado Valores base 
Reflexo  ( )0 ( )1 ( )2 0= ausente; 1=pouco reflexo; 2= Reflexo 

normal 

Atividade  ( )0 ( )1 ( )2 0=ausente; 1=pouca atividade; 2= atividade 

normal 

Frequência cardíaca  ( )0 ( )1 ( )2 0=ausente; 1=  50 ou  90; 2 = entre 51 e 

90 

Temperatura  ( )0 ( )1 ( )2 0  25°C; 1=entre 20-25°C ou >38°C; 2=entre 

26-27°C  

Frequência 

respiratória  

( )0 ( )1 ( )2 0=ausente; 2= entre 1-2/ 3 min; 1 = outros 

valores 

Total: (0-10) (_____) 8-10 – Muito bom – manter a atividade; 5-7 – 

Regular – Atenção no animal; 1-4 – Crítico – 

reintroduzir o animal imediatamente; 0 – 

Óbito. 
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As colheitas dos materiais biológicos foram realizadas em conjunto com 

médicos veterinários do ICMBio/CMA e parceiros, de acordo com o protocolo de 

manejo estabelecido pelo ICMBio/CMA. Para cada colheita foram utilizadas luvas de 

procedimentos diferentes em cada amostra, ou seja, após a colheita de sangue a luva 

era trocada para a colheita do swab, a fim de evitar contaminação entre as amostras. 

No caso dos animais de cativeiro, a imobilização dos animais foi realizada da 

seguinte maneira: primeiramente foi realizada a drenagem de toda a água dos tanques 

onde os animais são mantidos e em seguida os mesmos foram colocados numa 

superfície macia (espuma de densidade D-33 medindo 2,5 m de comprimento, 1 m de 

largura e 10 a 15 cm de espessura). As características antiderrapantes da espuma e 

o peso do animal atuam como uma forma de contenção. Os animais devem ser 

mantidos umedecidos durante todo o tempo em que permanecem fora d´água. 

No caso dos animais que vieram a óbito, seja em cativeiro ou de vida livre, foi 

realizada a necropsia completa,  utilizando-se métodos padronizados para mamíferos 

aquáticos (GERACI;LOUNSBURY, 2005). Foram amostrados, preferencialmente, 

animais mortos que apresentassem carcaças em estágios de decomposição 2 (COD-

2), que indica animal recém-morto e 3 (COD-3), que indica carcaça em decomposição, 

mas com órgãos intactos. 

Nos locais em que foram coletadas as amostras, foi possível a centrifugação 

do sangue para separar o soro. Os materiais foram armazenados em caixas térmicas 

contendo gelo seco e/ou barras de gelo em gel e transportadas por via terrestre e 

aérea para o Laboratório de Doenças Parasitárias do Departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo e para o Laboratório Multiusuário de Saúde 

Animal e Segurança Alimentar do Departamento de Medicina Veterinária da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, 

ambos localizados no campus Fernando Costa, em Pirassununga, SP, onde foram 

processados. 

 

5.2. AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

Em carcaças de animais encalhados mortos foi realizada, durante a necropsia, 

a coleta de fragmentos de órgãos para a realização de análises laboratoriais, 

microbiológicas e moleculares. Fragmentos dos seguintes órgãos foram coletados: 
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baço, cérebro, coração, fígado, glândula mamária, intestino, linfonodos, órgãos 

reprodutivos, pâncreas, pulmão e rins. De cada órgão, foi coletado um fragmento de 

aproximadamente 2 x 2 x 2 cm para os exames microbiológicos e moleculares 

destinados à pesquisa direta de patógenos nas amostras, utilizando material estéril, 

dando preferência para fragmentos internos ou que apresentaram lesões visíveis 

durante a necropsia. 

O material coletado foi acondicionado em saco de plástico estéril, vedado e 

identificado, mantido congelado (-20º C) até a realização das análises laboratoriais. 

Quando não foi possível o congelamento das amostras, os tecidos foram 

armazenados em etanol 70%, em temperatura ambiente. 

Em animais vivos foram coletadas amostras de swabs para a realização de 

exames microbiológicos e moleculares. Foram coletadas amostras em duplicata, 

utilizando swabs estéreis lacrados, sendo uma das amostras acondicionadas em 

tubos sem conservantes e outra em tubos contendo meio de transporte (meio de 

Stuart). De cada animal, foram coletados swabs anais, genitais, nasais, orais, oculares 

e de eventuais lesões cutâneas apresentadas pelos mesmos, conforme a 

disponibilidade, para diagnóstico de infecções por Brucella e Morbillivirus. As 

amostras foram mantidas congeladas a -80º C até a realização das análises 

laboratoriais. 

Amostras de sangue dos sirênios foram coletadas direto do plexo sanguíneo 

braquial utilizando material estéril. As amostras foram acondicionadas em tubos 

estéreis a vácuo contendo citrato de sódio como anticoagulante para exames 

moleculares e em tubos sem aditivo para obtenção de soro sanguíneo para testes 

sorológicos. As amostras obtidas de cada animal podem ser visualizadas nos Anexos 

3 e 4.  

 

5.3.  EXAMES LABORATORIAIS  

 

5.3.1. DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE BRUCELOSE 

 

O diagnóstico sorológico da brucelose foi realizado utilizando-se o teste do 

antígeno acidificado tamponado (AAT) (LAGE et al., 2006) empregando-se antígeno 

produzido pelo Instituto Biológico de São Paulo, conforme as instruções do fabricante. 

Anteriormente à realização do teste, o antígeno e o soro foram equilibrados em 
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temperatura ambiente. O teste foi realizado misturando-se 30 µL de antígeno a 30 µL 

de cada soro teste, em placa de vidro quadriculada. As amostras foram então 

homogeneizadas com bastão de vidro e a leitura foi realizada após 4 minutos, sendo 

consideradas positivas as amostras que apresentaram formação de grumos, os quais 

são indicativos de reação de aglutinação. Foram consideradas negativas as amostras 

em que não foi verificada a formação de grumos. 

 

5.3.2. EXTRAÇÃO DE DNA DAS AMOSTRAS DE SWABS  

 

As amostras de swabs foram descongeladas e ressuspendidas em solução de 

cloreto de sódio a 0,9 %. Após homogeneização em vórtex, as amostras foram 

submetidas ao procedimento de extração de DNA descrito no Anexo 5, baseado em 

lise enzimática e purificação com solventes orgânicos (fenol/clorofórmio), adaptado de 

SAMBROOK e RUSSEL (2001). 

 

5.3.3. EXTRAÇÃO DE DNA DAS AMOSTRAS DE SANGUE 

 

As amostras de sangue colhidas em frasco contendo citrato de sódio ou EDTA 

como anticoagulante foram descongeladas e, previamente à extração de DNA, foram 

submetidas ao procedimento de lavagem para remoção da hemoglobina. Um volume 

de 1.000 µL (ou o volume de sangue disponível) foi transferido para um microtubo e 

acrescido de 500 µL de tampão TE (Tris-EDTA, 10 mM; EDTA 1 mM, pH 8,0). Após 

homogeneização em vórtex, as amostras foram centrifugadas a 13.000 x g durante 5 

minutos e o sobrenadante foi descartado por inversão. O sedimento obtido foi 

ressuspendido em tampão TE até completar o volume de 1 mL e, em seguida, 

homogeneizado em vórtex. O procedimento de centrifugação, descarte do 

sobrenadante e ressuspensão do sedimento em tampão TE foi repetido até que o 

sedimento e o sobrenadante apresentassem coloração clara, indicando a redução da 

quantidade de hemoglobina. Após a última etapa de lavagem, o sedimento obtido foi 

utilizado no procedimento de extração de DNA, empregando-se o protocolo descrito 

para lise de tecidos do DNeasy Blood and Tissue kit (Qiagen). O DNA obtido foi eluído 

num volume de 50 µl com o tampão AE. 
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5.3.4. EXTRAÇÃO DE DNA DAS AMOSTRAS DE TECIDOS 

 

As amostras de tecidos obtidas e acondicionadas congeladas, foram 

descongeladas e maceradas utilizando cadinho e pistilo estéreis, obtendo-se uma 

suspensão 1:3 (p/v) em solução de cloreto de sódio (NaCl) a 0,9 %, estéril. As 

amostras de tecidos obtidas e preservadas em etanol 70% foram removidas da 

solução de etanol e imersas em solução de NaCl a 0,9 % estéril, overnight. A solução 

de NaCl foi trocada duas vezes e em seguida, as amostras foram maceradas de 

maneira a obter uma suspensão 1:3, preparada conforme descrito para as amostras 

mantidas congeladas. 

De cada suspensão de tecidos, um volume de 100 µL, foi submetido à extração 

de DNA utilizando o protocolo para lise de tecidos do kit DNeasy Blood and Tissue kit 

(Qiagen). O procedimento de eluição foi realizado num volume de 50 µl do tampão 

AE. 

 

5.3.5. EXTRAÇÃO DE RNA DAS AMOSTRAS DE TECIDOS E DE SWABS NASAIS 

 

As suspensões de tecidos, obtidas conforme descrito no item 4.3.4, foram 

utilizadas para a extração de RNA, assim como as amostras de swabs nasais 

ressuspendidas em solução de NaCl a 0,9% estéril, conforme descrito no item 4.3.2. 

Um volume de 250 µL de cada amostra foi utilizado para a extração de RNA. 

conduzida conforme o protocolo descrito pelo fabricante do reagente TRIzol-LS® 

(Ambion) (CHOMCZYNSKI; SACCHI, 1987). O RNA extraído foi ressupendido em um 

volume de 20 L da solução de RNA Ressuspension Solution (Invitrogen) e 

acondicionado em temperatura de -80º C, até a realização da reação de transcrição 

reversa. 

 

5.3.6. REAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO REVERSA PARA OBTENÇÃO DO DNA 

COMPLEMENTAR (DNAc) 

As amostras de RNA extraídas foram primeiramente submetidas à reação de 

transcrição reversa (RT-PCR) para obtenção do DNAc. A reação foi realizada 

utilizando-se primers randômicos. 
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Para a reação de transcrição reversa, um volume de 10,2 µL de RNA extraído 

foi adicionado ao tampão de reação contendo 1 µL da mistura de 

desoxirribonucleotídeos trifosfato (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) a 10 mM e 0,8 µL de 

random primers a 3 µg/µL, sendo a mistura incubada em termociclador durante 5 

minutos a 65ºC. Após a incubação, as amostras foram acondicionadas imediatamente 

em gelo, sendo adicionados 4 µL do tampão First-Strand Buffer (5X), 2 µL de 

ditiotreitol (DTT) a 0,1 M e 2 µL de RNAse out a 40 unidades/µL. Após incubação em 

termociclador durante 2 minutos a 37ºC, as amostras foram acondicionadas em gelo 

e o volume de 1 µL de da enzima M-MLV Reverse Transcriptase (Invitrogen) a 200 

U/µL foi adicionado. As amostras foram incubadas em termociclador no seguinte ciclo: 

25°C durante 10 minutos, 37ºC durante 50 minutos e 70º C durante 15 minutos. Após 

a RT-PCR as amostras de DNAc foram mantidas a -80ºC até a reação de PCR. 

 

5.3.7. REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) PARA A DETECÇÃO DE 

BRUCELLA  

 

Os primers direcionados à sequência de inserção 711 (IS711) de Brucella, 

denominados IS711-517F22 e IS711-755-R24 foram utilizados para a detecção de 

DNA de Brucella spp., amplificando um fragmento de 262 pares de base (pb) 

(BATINGA et al., 2018) na reação de PCR denominada PCR-IS711. 

As reações de amplificação foram realizadas num volume de 50 µL, contendo 

5 µL de 10x PCR Buffer (KCl 50 mM; Tris-HCl 10 mM; pH 9,0), 1,5 L de MgCl2 a 50 

mM, 1 L da mistura de dNTPs  a 10 mM, 3 L de cada primer a 10 pmol/uL, 0,3 L 

de Platinum Taq DNA Polimerase a 5 U/ L (Invitrogen), 31,2 L de água ultrapura e 5 

µL de DNA. 

As amplificações foram realizadas em placa de 96 poços, em termociclador 

Veriti (Applied Biosystems), nas seguintes condições: 94º C durante 2 minutos para a 

desnaturação inicial, seguida por 40 ciclos de 94ºC durante 40 segundos 

(desnaturação), 59º C durante 40 segundos (annealing) e 72º C durante 40 segundos 

(extensão). A extensão final foi realizada a 72º C durante 10 minutos (BATINGA et al., 

2018). 

As amostras que apresentaram resultado positivo na PCR-IS711 foram 

submetidas à uma segunda reação de amplificação, empregando-se os primers B4 e 
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B5, direcionados ao gene BCSP31, que codifica uma proteína de 31 kDa de Brucella 

spp. (BAILY et al., 1992). 

As reações de amplificação foram realizadas em nested, sendo que a primeira 

reação foi realizada num volume de 25 µL, contendo 2,5 µL de 10x PCR Buffer (KCl 

50 mM; Tris-HCl 10 mM; pH 9,0), 0,75 L de MgCl2 a 50 mM, 0,5 L da mistura de 

dNTPs  a 10 mM, 1,5 L de cada primer a 10 pmol/uL, 0,15 L de Platinum Taq DNA 

Polimerase a 5 U/ L (Invitrogen), 15,6 L de água ultrapura e 2,5 µL de DNA. A 

segunda reação foi realizada nas mesmas condições da primeira, utilizando-se o 

mesmo par de primers, porém num volume final de 50 µL e utilizando-se 5 µL do DNA 

amplificado na primeira reação. 

As amplificações foram realizadas em termociclador Veriti (Applied 

Byosistems), nas seguintes condições de amplificação: 94º C durante 2 minutos para 

que ocorresse a desnaturação inicial; em seguida, 35 ciclos a 94ºC durante 30 

segundos para desnaturação, 60º C durante 30 segundos para annealing e 72º C 

durante 30 segundos para extensão. Em seguida, extensão final foi realizada a 72º C 

durante 10 minutos. 

A cada amplificação foram incluídos uma amostra controle negativo, composta 

por água ultrapura e uma amostra controle positivo de amplificação, composta por 5 

µL de DNA extraído da cepa de referência RM6/66 de B. canis. 

As amostras que apresentaram resultado positivo nas duas reações gênero-

específicas para Brucella (PCR-IS711 e PCR-BCSP31) foram submetidas às reações 

de nested-PCR utilizando-se primers direcionados aos genes omp25 (PCR-omp25) e 

trpE (PCR-trpE) que codificam, respectivamente, as proteínas antranilato sintase e a 

proteína de membrana externa de 25kDa de Brucella spp, para identificação da 

espécie de Brucella (WHATMORE et al.,2007). 

As reações de amplificação foram realizadas num volume de 50 µL, contendo 

5 µL de 10x PCR Buffer (KCl 50 mM; Tris-HCl 10 mM; pH 9,0), 1,5 L de MgCl2 a 50 

mM, 1 L da mistura de dNTPs  a 10 mM, 2,5 L de cada primer a 10 pmol/uL, 0,3 L 

de Platinum Taq DNA Polimerase a 5 U/ L (Invitrogen), 32,2 L de água ultrapura e 5 

µL de DNA. A segunda reação foi realizada nas mesmas condições da primeira, num 

volume final de 50 µL e utilizando-se 5 µL do DNA amplificado na primeira reação e 

os mesmos pares de primers da primeira reação. 

As amplificações foram realizadas em termociclador Veriti (Applied 

Byosistems), com as seguintes condições de amplificação: desnaturação inicial à 94º 
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C durante 2 minutos, seguida por 35 ciclos de desnaturação a 94ºC durante 30 

segundos, annealing a 60º C durante 30 segundos e extensão a 72º C durante 30 

segundos. Em seguida, foi realizada extensão final a 72º C durante 10 minutos. 

 

 

5.3.8. REAÇÃO DE NESTED-PCR PARA A DETECÇÃO DE PARAMIXOVÍRUS 

 

Para a detecção de paramixovírus foi utilizada a reação de nested-PCR, 

empegando-se primers degenerados, direcionados à RNA polimerase viral, para 

amplificação de componentes da subfamília Paramyxovirinae, descritos por TONG et 

al. (2008), capazes de amplificar um fragmento de aproximadamente 500 pb (PCR-

RNApol). 

A reação de amplificação com os primers externos PAR-F1 e PAR-R foi 

realizada no volume final de 25 L, consistindo de: 4 L de DNAc obtido das amostras 

alvos, 2,5 L de 10x PCR Buffer (KCl 50 mM; Tris-HCl 10 mM; pH 9,0), 1 L de MgCl2 

a 50 mM, 0,5 L da mistura de dNTPs  a 10 mM, 0,35 L de cada primer a 10 pmol/uL, 

0,2 L de Platinum Taq DNA Polimerase a 5 U/ L (Invitrogen) e 16,1 L de água 

ultrapura. 

A cada amplificação foram incluídos uma amostra controle negativo, composta 

por água ultrapura e uma amostra controle positivo de amplificação, composta por 

cDNA extraído da vacina tríplice viral, que contém o vírus do sarampo vivo atenuado, 

cepa Schwarz, (Biomanguinhos, Fiocruz, Rio de Janeiro), gentilmente cedida pelo 

Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Piracicaba, São Paulo, para garantir a 

qualidade dos reagentes utilizados no procedimento de amplificação. 

As condições de amplificação para cada reação foram as seguintes: 95º C 

durante 2 minutos para a desnaturação inicial; 35 ciclos consistindo de desnaturação 

a 95º C durante 30 segundos, annealing a 46ºC durante 30 segundos e extensão a 

72º C durante 30 segundos; extensão final a 72º C durante 10 minutos. 

A reação de semi nested-PCR com os primers internos PAR-F2 e PAR-R foi 

realizada num volume final de 25 L, utilizando-se 2 L da amostra previamente 

amplificada na reação de PCR, 2,5 L de 10x PCR Buffer (KCl 50mM; Tris HCl 10mM; 

pH 9,0), 1 L de MgCl2  a 50mM, 0,5 L da mistura de dNTPs a 10 mM), 1 L de cada 

primer a 10 pmol/uL, 0,2 L de Platinum Taq DNA Polimerase a 5 U/ I (Invitrogen) e 
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16,8 L de água ultrapura. O ciclo de amplificação da semi nested-PCR foi o mesmo 

utilizado na PCR. 

As sequências dos primers utilizados podem ser verificadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Nomenclatura, sequência, região alvo e referência bibliográfica dos primers utilizados para 
detecção direta de Brucella spp. e Morbillivirus em amostras biológicas de mamíferos aquáticos. 

Patógeno e região 

alvo dos primers 

Nome 

do 

primer 

Sequência  

(5’  3’) 
Referência 

Sequência de 

inserção 711 (IS711) 

de Brucella spp. 

IS711-

517F22 
TGTCCGCAAGCTTCAAGCCTTC 

BATINGA et 

al. (2018) IS711-

755R24 

CGGTCAATGTTTTCTCGCATCGC

A 

Gene bcsp31, 
codificador de 

proteína de 31 kDa 
de Brucella spp. 

B4 ACATAGATCGCAGGCCAGTCA 
BAILY et al. 
(1992) B5 AGATACCGACGCAAACGCTAC 

Gene codificador da 
antranilato sintase de 

Brucella spp. 

trpE-F GCGCGCMTGGTATGGCG 

WHATMORE 
et al. (2007) 
 

trpE-R CKCSCCGCCATAGGCTTC 

Gene codificador da 
proteína de 

membrana externa 
de 25 kDa de 
Brucella spp. 

omp25-

F 
ATGCGCACTCTTAAGTCTC 

omp25-

R 
GCCSAGGATGTTGTCCGT 

Gene codificador da 

RNA polimerase viral 

dos vírus 

pertencentes à 

subfamília 

Paramyxovirinae 

PAR-F1 
GAAGGITATTGTCAIAARNTNTGG

AC 

TONG et al. 

(2008) 
PAR-F2 

GTTGCTTCAATGGTTCARGGNGA

YAA 

PAR-R 
GCTGAAGTTACIGGITCICCDATRT

TNC 
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5.3.9. VISUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AMPLIFICADOS 

 

Os produtos amplificados na PCR foram visualizados por meio da técnica de 

eletroforese em gel de agarose a 1,5% (p/v) utilizando-se em cuba horizontal e tampão 

de corrida TBE 1X (0,045 M Tris-borato e 1 mM EDTA, pH 8,0), sob voltagem 

constante de 6-7 V/cm. Após o procedimento de eletroforese, o gel foi imerso numa 

solução de brometo de etídio (0,5 g/mL) durante 1 hora para coloração e a 

visualização dos produtos amplificados foi realizada em transiluminador ultravioleta 

(SAMBROOK; RUSSELL, 2001). A avaliação dos produtos amplificados foi feita por 

meio da comparação com padrão de peso molecular contendo fragmentos múltiplos 

de 100 pb. 

 

5.3.10. SEQUENCIAMENTO DOS PRODUTOS AMPLIFICADOS E ANÁLISE DAS 

SEQUÊNCIAS OBTIDAS 

 

Todas as amostras que apresentaram resultados positivos na PCR-trpE e na 

PCR-omp25, utilizadas para amplificação de Brucella, bem como na detecção de 

paramixovírus tiveram os produtos amplificados cortados do gel com lâminas de bisturi 

e em seguida purificados utilizando-se o kit Illustra, GFX PCR DNA and GEL Band 

Purification Kit (GE Healthcare), conforme as indicações do fabricante. 

Os produtos de PCR purificados foram sequenciados utilizando-se o kit ABI 

PRISM BigDye® Terminator v3.1 (Ready Reaction Cycle Sequencing, Applied 

Biosystems), seguindo as instruções do fabricante. Foram utilizados para o 

sequenciamento os mesmos primers empregados nas reações de PCR. Após a 

reação de sequenciamento, a separação dos produtos sequenciados foi realizada em 

sequenciador automático 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems®). 

As sequências obtidas foram analisadas utilizando-se o programa Codon Code 

Aligner v.4.2.1 (Codon Code Corp. Dedham, USA) para obtenção da sequência 

consenso, as quais foram alinhadas, utilizando-se o programa BioEdit (HALL, 1999), 

com sequências homólogas obtidas por meio do Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST) (ALTSCHUL et al., 1997) no sítio www.ncbi.nlm.nig.gov/BLAST.  

Uma vez selecionadas as sequências homólogas, foi realizada a reconstrução 

filogenética com inferência pelo método de Máxima Verossimilhança com base em 
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modelo de substituição de nucleotídeo de Kimura de dois parâmetros, calculando a 

porcentagem de réplicas nas quais os táxons foram agrupados por cada cluster 

usando o teste de bootstrap (um total de 1000 réplicas), utilizando-se o programa 

MEGA X (http://megasoftware.net/). 

 

5.3.11. DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE BRUCELOSE 

 

O cultivo microbiológico para isolamento de Brucella spp. foi realizado apenas 

nas amostras de tecidos que apresentaram resultado positivo na PCR. 

Para o procedimento, as suspensões de tecidos foram inoculadas, no volume 

de 100 µL, em triplicata, em placas contendo os seguintes meios: (i) ágar Triptose 

(DIFCO®) com 5% de soro fetal bovino (SFB); (ii) ágar triptose com 5% de SFB e os 

antibióticos sulfato de polimixina B (5000 UI/L), bacitracina (25.000 IU/L), ácido 

nalidíxico (5 mg/L), nistatina (100.000 IU/L), vancomicina (20 mg/L) e cicloheximida 

(30 mg/L), correspondendo à formulação do meio de Farrell (OIE, 2016); (iii) ágar 

triptose com 5% de SFB e os antibióticos metanosulfonato de colistina (7.5 mg/L), 

vancomicina (3 mg/L), nitrofurantoina (10 mg/L), nistatina (100.000 IU/L) e anfotericina 

B (2.5 mg/L), correspondendo à formulação do meio de Thayer-Martin modificado 

(OIE, 2016). As placas foram incubadas a 37 °C em atmosfera com 10% de CO2 

durante 30 dias. A cada quatro dias foi realizada a verificação de crescimento 

bacteriano nas placas. 

Além disso, uma quarta alíquota da suspensão de tecidos foi inoculada em 

caldo triptose, acrescido de 5% de SFB e dos antibióticos sulfato de polimixina B (5000 

UI/L), bacitracina (25.000 IU/L), ácido nalidíxico (5 mg/L), nistatina (100.000 IU/L), 

vancomicina (20 mg/L) e cicloheximida (30 mg/L), correspondendo ao meio de Farrell 

(OIE, 2016). As amostras foram incubadas a 37 °C em atmosfera com 10% de CO2 

durante 30 dias. Foram realizados subcultivos em ágar triptose acrescido de 5% de 

SFB a cada quatro dias para verificação de crescimento bacteriano. As placas foram 

incubadas a 37º C, em atmosfera com 10% de CO2, durante cinco dias. 

As colônias bacterianas isoladas form identificadas por meio de características 

morfológicas e moleculares para a identificação do gênero e espécie de Brucella 

(ALTON et al., 1976; BATINGA et al., 2018). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO DE BRUCELOSE NOS SIRÊNIOS 

 

Todos os sirênios analisados apresentaram resultado negativo no teste do AAT 

para sorodiagnóstico de brucelose, bem como nas reações moleculares para 

detecção de DNA de Brucella em amostras de swabs e sangue. 

Dentre os sirênios submetidos à necropsia, um animal da espécie T. manatus 

manatus, que veio a óbito em cativeiro, proveniente do ICMBio/CMA, apresentou 

resultado positivo na PCR-IS711 aplicada em amostra de fígado. Contudo, a amostra 

apresentou resultado negativo pela PCR-BCSP31, sendo o animal, portanto, 

considerado não infectado. 

Ainda, um animal da espécie T. inunguis, proveniente de cativeiro no CPPMA, 

apresentou resultado positivo na PCR-IS711 em amostra de cérebro. A amostra, 

porém, não apresentou amplificação do produto de tamanho esperado na PCR-

BCSP31, mas sim amplificação de fragmento superior a 1000 pb, sendo o resultado 

considerado negativo para Brucella. 

 

6.2. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO DE BRUCELOSE NOS CETÁCEOS 

 

Dentre os cetáceos analisados, um espécime de boto-cinza (S. guianensis) 

apresentou resultado positivo na PCR-IS711 e na PCR-BCSP31 em amostra de rim, 

com amplificação de fragmentos de 262 pb (Figura 1) e 223 pb, respectivamente, os 

quais são indicativos de infecção por Brucella spp. 

De acordo com o resultado do sequenciamento parcial dos genes omp25 e 

trpE, a amostra apresentou 100% de similaridade nestes loci com a amostra de 

Brucella previamente detectada em um espécime de Stenella clymene no litoral de 

Alagoas, Brasil (número de acesso do GenBank: KY657245 e KY657246, 

respectivamente) (ATTADEMO et al., 2018), indicando, portanto, tratar-se de infecção 

por B. ceti. 

O cultivo microbiológico foi conduzido na amostra de rim positiva na reação 

molecular, porém não houve isolamento de Brucella em nenhum dos meios de cultivo 

utilizados. 
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Figura 1. Eletroforese em gel de agarose corado com brometo de etídio para 

visualização de produtos amplificados na reação em cadeia da polimerase para 

detecção de Brucella spp em amostras de fragmentos de órgãos de mamíferos 

aquáticos, utilizando primers que têm como alvo a sequência de inserção IS711 (PCR-

IS711). Legenda. 1: Controle positivo de amplificação (DNA da cepa RM6/66 de 

Brucella canis) com resultado positivo (amplificação de fragmento de 262 pb); 2-4: 

controle negativo; 5-12: amostras de tecidos de mamíferos aquáticos com resultados 

negativos; 13: amostra de rim de Sotalia guianensis com resultado positivo; 14: padrão 

de peso molecular de 100 bp. 

 

O boto-cinza (S. guianensis) que apresentou resultado positivo era macho e foi 

resgatado morto no dia 7 de dezembro de 2005, na Praia de Bairro Novo, em Olinda, 

no Estado de Pernambuco, Brasil (Latitude: 08°01'43,79"S/ Longitude: 034°51' 

34,20"W). A carcaça apresentava comprimento total de 179,5 centímetros e estado 

de decomposição 2 (GERACI; LOUNSBURY, 2005) (Figura 2A). 

Durante o exame externo do animal, foram verificadas marcas de redes de 

pesca (Figura 2A-B). Na necropsia foram verificados pulmões enfisematosos com a 

presença de espuma nos brônquios e bronquíolos (Figura 2C) e cistos crepitantes, 

sugerindo morte por afogamento em rede. No estômago anterior verificou-se a 

presença de peixes em processo de digestão (Figura 2D) e parasitos nematoides 

medindo aproximadamente cinco centímetros. Nos demais órgãos, não foram 

verificadas alterações macroscópicas.   
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Figura 2. Achados macroscópicos verificados em espécime de boto-cinza (Sotalia 
guianensis) com resultado positivo para Brucella pela reação em cadeia da polimerase 
(PCR). A, B: marcas de rede de pesca; C) espuma em brônquios e bronquíolos; D) 
presença de peixe no estômago anterior em processo de digestão. 

 

 

6.3. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO POR PARAMIXOVÍRUS  

NOS SIRÊNIOS 

 

Todos os sirênios analisados apresentaram resultado negativo na reação de 

nPCR para detecção de paramixovírus nas amostras de tecidos e swabs nasais 

testadas, indicando ausência de infecção viral. 
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6.4. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO POR PARAMYXOVÍRUS 

NOS CETÁCEOS 

 

Dos 19 cetáceos analisados quanto à infecção por paramixovírus, um boto-

cinza (S. guianensis), fêmea, resultou positivo em amostras de rim e fígado na nested-

PCR para detecção de paramixovírus. Trata-se de um animal resgatado no dia 13 de 

março de 2010 na Barra do Santo Antônio, no Estado de Alagoas, juntamente com 

outro macho da mesma espécie. A necropsia foi realizada no dia 14 de março de 2010. 

A carcaça apresentava COD-3, comprimento total de 180 centímetros e peso 

estimado em 60 kg. Os achados macroscópicos do animal foram os seguintes: rins de 

coloração vermelho-enegrecido, fígado de coloração esverdeada e de consistência 

firme, ausência de parasitos, estômago parcialmente cheio. A suspeita da morte do 

golfinho foi afogamento devido ao emalhe em rede de pesca. Amostras fixadas em 

formol não estavam disponíveis para realização de exame histopatológico. 

Os produtos amplificados das amostras positivas foram submetidos ao 

sequenciamento e as sequências geradas apresentaram identidade variando entre 

74% e 76,49% em relação a outros 18 Morbillivirus de cetáceos, cujas sequências do 

gene codificador da RNA polimerase viral estavam disponíveis (números de acesso 

no GenBank: MH430932-MH430940, MH430941, MH430942, MH430944, 

MH430945, MF589987, AJ608288, KU720623-KU720625), incluindo amostras 

provenientes de várias espécies de cetáceos na Alemanha, Reino Unido e EUA. Já a 

identidade em relação a outras espécies de morbilivírus variou entre 75,85% e 

70,58%, indicando tratar-se de infecção por uma variante viral diferente. A análise 

filogenética da sequência obtida indica que o vírus detectado corresponde a uma 

linhagem distinta dos demais morbilivírus detectados (Figura 3), contudo, sequências 

deste fragmento do gene codificador da RNA polimerase viral de GDMV não foram 

incluídas na análise, por não estarem disponíveis. 
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Figura 3. Análise filogenética de Morbillivirus detectado em Sotalia guianensis no Brasil, utilizando-se 
sequências parciais do gene codificador da RNA polimerase viral. A história evolutiva foi inferida 
empregando-se o método da máxima verossimilhança com base em modelo de substituição de 
nucleotídeo de Kimura de 2 parâmetros. ( ): Sequência obtida neste estudo. As análises evolutivas 
foram conduzidas no programa MEGA X. 

 

7. DISCUSSÃO 

 

Até o momento, não foram descritas infecções por Brucella spp. em sirênios, 

contudo, poucas pesquisas foram conduzidas na tentativa de investigar a ocorrência 

de brucelose nesta ordem de mamíferos aquáticos. Num estudo sorológico prévio, 

conduzido no Brasil, em animais da espécie T. manatus manatus provenientes de um 

dos centros amostrados no presente trabalho (ICMBio/CMA), porém em período 

anterior, verificou-se que seis de 58 animais (10,4%) analisados apresentaram reação 

positiva no teste do AAT. Contudo, os resultados não foram confirmados por meio do 

teste de fixação de complemento, que foi empregado como teste confirmatório 

(ATTADEMO, 2014). Por ocasião daquele estudo, não foram realizados testes 

laboratoriais diretos na tentativa de confirmar os resultados sorológicos obtidos. 

Numa abordagem mais recente, SANCHÉZ-SARMIENTO et al. (2018) 

avaliaram sorologicamente 21 T. manatus manatus, sendo 17 animais de cativeiro, 

provenientes de dois centros de reabilitação localizados nos Estados do Ceará e Rio 
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Grande do Norte e quatro animais de vida livre, encontrados encalhados na costa do 

Ceará por meio dos teste sorológicos do AAT e por um ensaio imunoenzimático 

competitivo (ELISAc) comercial, não sendo verificadas reações positivas em nenhum 

dos animais avaliados. 

Testes sorológicos vêm sendo empregados para a investigação de infecções 

por Brucella em uma ampla variedade de espécies de mamíferos aquáticos (JEPSON 

et al., 1997; OHISHI et al., 2003; SÁNCHEZ-SARMIENTO et al., 2018). A B. ceti é 

antigenicamente semelhante a B. abortus e B. melitensis, por apresentar os mesmos 

antígenos de superfície que são usualmente utilizados para a análise sorológica da 

brucelose em bovinos com infecção (GONZÁLEZ-BARRIENTOS et al.,2010). Assim, 

a maioria dos estudos realizados basearam-se em testes padronizados para o 

diagnóstico da infecção em animais domésticos, em razão da dificuldade de se 

padronizar e validar ensaios sorológicos para serem aplicados em mamíferos 

aquáticos (SÁNCHEZ-SARMIENTO et al., 2018). O emprego de ensaios sorológicos 

padronizados em espécies domésticas para o diagnóstico da infecção em espécies 

silvestres pode acarretar resultados falso-positivos e falso-negativos (EL-SAYED; 

AWAD, 2018), uma vez que a infecção pode apresentar dinâmica distinta, dificultando, 

muitas vezes, a interpretação dos resultados obtidos (GILBERT et al., 2013). Estudos 

para avaliação da dinâmica da resposta humoral foram conduzidos em golfinhos-

nariz-de-garrafa (T. truncatus) naturalmente infectados por Brucella  nos EUA e 

indicaram que os títulos de anticorpos podem sofrer flutuação ao longo da infecção e 

mesmo declinar, atingindo níveis não detectáveis, o que pode dificultar o diagnóstico 

em animais cronicamente acometidos (MEEGAN et al., 2012). 

As amostras mais promissoras para a detecção de Brucella são tecidos e 

lesões encontradas em animais mortos devido a amostragem de órgãos 

potencialmente infectados, sendo muitas vezes difícil a detecção da infecção em 

animais vivos (MEEGAN et al., 2012; WU et al.,2016). Assim, no presente estudo, a 

investigação da ocorrência de infecção por Brucella foi baseada na aplicação de testes 

sorológicos paralelamente a testes moleculares em várias amostras biológicas, na 

tentativa de ampliar as chances de detecção da infecção, caso a mesma estivesse 

presente, com a análise de peixes-boi-da-Amazônia cativos de dois diferentes centros 

e de peixes-boi-marinhos de cativeiro e reintroduzidos. 

Nos animais amostrados vivos, a PCR foi conduzida principalmente em 

amostras de swabs genitais e nasais. Swabs genitais foram utilizados devido à já 
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conhecida associação da infecção com quadros clínicos reprodutivos, principalmente 

casos de abortamentos, ocorrência de natimortos e infertilidade (GUAZMÁN-VERRI 

et al., 2012). 

Uma vez que nos cetáceos acometidos por Brucella, manifestações clínicas 

não reprodutivas também são frequentemente relatadas (GUAZMÁN-VERRI et al., 

2012), outras amostras biológicas, também foram utilizadas, na tentativa de aumentar 

as chances de detecção da infecção em sirênios, caso a infecção esteja presente. 

Portanto, no presente estudo, além das amostras de swabs genitais, também foram 

empregadas amostras de swabs nasais. 

Resultados de um estudo previamente conduzido em cetáceos, no qual a PCR 

em tempo real de swabs coletados de orifícios respiratórios foi comparada com a PCR 

em tempo real de fragmentos de pulmão, indicaram uma sensibilidade do teste 

molecular aplicado aos swabs respiratórios de 94% (17/18) em relação à PCR 

aplicada em amostras de pulmão. A especificidade do teste foi de 100% (63/63) (WU 

et al.,2016), sendo este considerado um teste não invasivo para detecção rápida de 

Brucella spp. no trato respiratório dos golfinhos. De alguns animais, também, foram 

utilizadas amostras de swabs orais, oculares e anais, quando disponíveis, bem como 

amostras de sangue. 

Os resultados obtidos no presente estudo corroboram os resultados obtidos em 

estudos anteriores (ATTADEMO, 2014; SÁNCHEZ-SARMIENTO et al., 2018), não 

tendo demonstrado evidências de infecção por Brucella spp. em sirênios brasileiros. 

Nos cetáceos, a brucelose vem sendo descrita em várias localidades 

geográficas, sendo evidenciada tanto por métodos indiretos quanto por métodos 

diretos de diagnóstico (GUZMÁN-VERRI et al., 2012). No Brasil, a infecção já foi 

confirmada por meios de testes sorológicos e moleculares de diagnóstico em diversas 

espécies de cetáceos, contudo, o isolamento bacteriano não foi realizado em território 

brasileiro até o momento (ATTADEMO et al., 2018; SÁNCHEZ-SARMIENTO et al., 

2018, 2019). 

No presente estudo, um animal da espécie S. guianensis apresentou resultado 

positivo no teste molecular, consistindo no segundo relato de infecção por Brucella 

nesta espécie de golfinho. O primeiro espécime de S. guianensis acometido por 

Brucella foi descrito por SANCHEZ-SARMIENTO et al. (2019), num animal jovem, 

encontrado encalhado no litoral do Espírito Santo, Brasil, com um resultado de PCR 
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positivo em linfonodo pulmonar e com quadro de hepatite necrotizante e coinfecção 

por morbilivírus (SÁNCHEZ-SARMIENTO et al., 2019). 

O exame histopatológico do animal que resultou positivo para brucelose no 

presente estudo foi realizado num estudo prévio, conduzido por BRITO (2015) no qual 

foi feita a análise histopatológica em amostras de tecidos de cetáceos e sirênios 

provenientes do ICMBio/CMA. Neste estudo, o diagnóstico etiológico não foi realizado, 

apenas o diagnóstico histopatológico. Os resultados deste estudo indicam que o 

animal infectado por Brucella apresentou degeneração e necrose hepática, além de 

hiperplasia focal do epitélio da vesícula urinária, mas ausências de alterações em 

coração, rins e testículos (BRITO, 2015). 

A infecção por Brucella em mamíferos marinhos é conhecida pelo potencial de 

causar infecções crônicas com o comprometimento de múltiplos órgãos e sinais 

clínicos variáveis, conforme o órgão acometido, a suscetibilidade do hospedeiro e a 

presença de coinfecções. O envolvimento hepático na brucelose já foi descrito em 

outras espécies de mamíferos marinhos. GONZÁLEZ-BARRIENTOS et al. (2010) 

relataram a ocorrência de hepatite linfocítica periportal em cinco espécimes de S. 

coeruleoalba que também apresentavam quadro de meningoencefalite associada à 

infecção por Brucella. 

Amostras de fígado não estavam disponíveis para a análise molecular no 

presente estudo e o DNA de Brucella foi detectado em tecido renal, apesar da 

ausência de lesões renais. 

A detecção de DNA bacteriano e mesmo o isolamento de Brucella já foi descrito 

em tecido renal de espécimes de P. phocoena que não apresentavam lesões 

associadas à infecção por Brucella, bem como no rim de Lagenorhynchus acutus com 

quadro de mastite crônica associada a necrose coagulativa no fígado, possivelmente 

associada à infecção e em Lagenorhynchus albirostris com infiltrado de macrófagos 

no baço fígado e linfonodos, possivelmente associados à brucelose (FOSTER et al., 

2002). 

O insucesso no isolamento bacteriano pode ser decorrente do prolongado 

período em que a amostra permaneceu armazenada, o que pode ter inviabilizado o 

crescimento bacteriano. 

Quanto à infecção por morbilivírus em cetáceos, estudos anteriores têm 

sugerido que algumas espécies de cetáceos parecem ser mais suscetíveis à infecção, 

devido à ocorrência de epizootias com elevada mortalidade, como os golfinhos-
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listrados (S. coeruleoalba) e golfinhos-nariz-de-garrafa (T. truncatus) (SHIMIZU et al., 

2013; VAN BRESSEM et al., 2014). Recentemente, a alta suscetibilidade à infecção 

em S. guianensis foi demonstrada após um evento de alta mortalidade ocorrido no 

litoral do Rio de Janeiro, Brasil, que acarretou mortalidade de aproximadamente 250 

animais (GROCH et al., 2018), causado pela variante GDMV. Até o momento, esta é 

a única variante de morbilivírus em mamíferos aquáticos identificada no Oceano 

Atlântico Sul. 

No caso relatado no presente estudo, a indisponibilidade de amostras para a 

realização de exames histopatológico não possibilitou associar o morbilivírus 

detectado à causa da morte ou à ocorrência de infecção de caráter agudo ou crônico. 

Há apenas cinco amostras de morbilivírus provenientes de cetáceos no Brasil 

com sequências disponíveis nos bancos de dados de sequências (três provenientes 

de S. guianensis e duas de Eubalena autralis), sendo todas elas classificadas como 

GDMV, com base nas sequências parciais do gene codificador da fosfoproteína 

(disponíveis para as cinco amostras) e do gene codificador da RNA polimerase viral 

(disponível para uma amostra viral, detectada em S. guianensis no Rio de Janeiro, 

porém, correspondendo a um fragmento distinto do obtido no presente estudo, 

impossibilitando portanto, a comparação entre elas) (GROCH et al., 2014, 2018). De 

acordo com GROCH et al. (2014), o fragmento do gene codificador da RNA polimerase 

sequenciado nas amostras detectadas em S. guianensis também apresentou 

identidade variando entre 74 e 75% em relação a outros morbilivírus de cetáceos e 

com outras espécies de morbilivírus (GROCH et al., 2018). Assim, com os dados 

disponíveis, não se pode descartar que a variante viral detectada no presente trabalho 

seja distinta de GDMV. 

 Os morbilivírus detectados em S. guianensis até o presente momento no Brasil 

foram verificados em animais na região sudeste, nos Estados do Espírito Santo e Rio 

de Janeiro. Os resultados aqui apresentados sugerem que a infecção possa ocorrer 

de maneira mais abrangente nesta espécie de golfinho, uma vez que foi detectada em 

animal encontrado encalhado no estado de Alagoas. 

 Os resultados apresentados no presente estudo alertam para a importância de 

se realizar o monitoramento sanitário sistemático em cetáceos na costa brasileira, 

quanto à ocorrência de infecções por Brucella e Morbillivirus, incluindo análises 

moleculares, histopatológicas e imuno-histoquímicas em todo animal que vier a 

encalhar, o que possibilitará a obtenção de informações epidemiológicas importantes 
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quanto ao impacto destes patógenos nas populações de cetáceos. No caso da 

brucelose, um monitoramento desta natureza poderá auxiliar a esclarecer quais as 

espécies e variantes de Brucella circulantes na região, incluindo a identificação de 

variantes zoonóticas; identificar as principais manifestações clínicas e lesões 

associadas à infecção nas diversas espécies de cetáceos; identificar quais as 

espécies de mamíferos aquáticos atuam como hospedeiros preferenciais; e promover 

proteção à saúde dos profissionais que atuam diretamente no atendimento a encalhes 

e na reabilitação de mamíferos marinhos. 

Já no caso da infecção por morbilivírus, o monitoramento sanitário sistemático 

poderá fornecer subsídios para elucidar questões epidemiológicas importantes, como 

determinar a ocorrência de outras variantes de morbilivírus no país; avaliar o potencial 

de transmissão do GDMV para outras espécies de mamíferos marinhos; determinar o 

padrão de lesões teciduais nos animais acometidos para averiguar a ocorrência de 

infecções agudas, subagudas e crônicas nos indivíduos acometidos. 

Além disso, monitoramentos sanitários sistemáticos poderão promover a 

obtenção de um acervo de amostras de animais infectados, que possibilitará, no 

futuro, o desenvolvimento de testes laboratoriais para o rápido diagnóstico destas 

infecções. 

Um monitoramento desta natureza é especialmente relevante no caso de 

populações de S. guianensis, por se tratar de espécie classificada como “quase 

ameaçada de extinção” pela IUCN Red Listo of Threatened Species (SECCHI et al., 

2018) e por constar no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

como vulnerável (ICMBio/MMA, 2018).  

O boto-cinza ou golfinho-da-guiana (S guianensis), inserido na subordem dos 

odontocetos, é uma espécie endêmica da costa Atlântica tropical e subtropical da 

América Central e do Sul, ocorrendo desde La Mosquita, Honduras Central (14°N), 

até Florianópolis, Santa Catarina (27°S), Brasil (LODI; BOROBIA, 2013). Possui 

hábitos alimentares oportunistas, de acordo com a disponibilidade de recursos, 

formando agregações temporárias durante a alimentação. Laços sociais duradouros 

foram verificados apenas entre os pares de fêmeas e filhotes (LODI; BOROBIA, 2013). 

É uma espécie costeira e habita baías, foz de rios e ambientes próximos às praias. 

Sua distribuição costeira torna o boto-cinza mais vulnerável aos impactos antrópicos. 

Sabe-se que capturas acidentais em redes de pesca são uma das principais ameaças, 
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sendo a segunda espécie, depois da toninha (Pontoporia blainvillei), mais capturada 

em artefatos de pesca (LODI; BOROBIA, 2013). 

Além dos impactos antrópicos, a ocorrência de enfermidades transmissíveis, 

especialmente aquelas que apresentam alta transmissão, como a morbilivirose, pode 

causar declínio populacional significativo em populações animais pequenas e 

localizadas, como é o caso desta espécie de golfinho (GROCH et al., 2018), cujos 

impactos em termos de conservação são difíceis de mensurar. 

Ainda que não tenham sido verificadas evidências de infecções por Brucella 

e Morbillivirus nas populações de sirênios analisadas neste estudo, a avaliação 

contínua da presença destes patógenos nesse táxon pode ser relevante, devido aos 

crescentes impactos antrópicos a que esses animais estão sujeitos, os quais podem 

influenciar na dinâmica de ocorrência de enfermidades transmissíveis. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir: 

 

• Não foram verificadas evidências sorológicas ou moleculares de infecção por 

Brucella spp e Morbillivirus em sirênios brasileiros. 

 

• A infecção por Brucella ceti foi identificada por meio do diagnóstico molecular 

em um espécime de Sotalia guianensis no estado de Pernambuco, Brasil. 

 

• A infecção por Morbillivirus foi identificada por meio do diagnóstico molecular 

em um espécime de Sotalia guianensis no estado de Alagoas, Brasil. 
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