
1Médico Veterinário graduado na UNESP
robertovercelino@hotmail.com
2Médico Veterinário graduado na ANHANGUERA Educacional; Clínica Veterinária Animais. 
lucas.medvet@hotmail.com; 
3Pós-Graduado em Clínica Médica e Cirúrgica 
alexandre.carvalho.jr@hotmail.com

 

AVALIAÇÃO COPROPARASITOLÓGICA DE SAUÁ (
NIGRIFRONS) DE VIDA LIVRE NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

RESUMO 

Os macacos do gênero 
são os membros mais primitivos da família 
platirríneos. O gênero Callicebus
endêmicas da América do Sul, entre o Brasil o
Callicebus nigrifrons ocorre em uma área relativamente ampla do sudeste, 
incluindo o norte do estado de São Paulo, até a margem direita do rio Tietê,
central de Minas Gerais
encontrado em áreas de Mata Atlântica e de transição com o Cerrado, ocupando 
tanto áreas conservadas quanto florest
Callicebus nigrifrons é uma espécie monogâmica
geralmente compostos pel
animais de pequeno porte, p
varia de 34 a 49 cm e a cauda de 46,5
com orelhas pigmentadas, fac
espécie é composta por frutos (46
(3-10%). O presente estudo tem como objetivo relatar a parasitose, seu 
diagnóstico e tratamento em 
primata com escassos relatos a respeito de sua helmintofauna.
de 2018, dois soldados da Guarda Civil de Araras encontraram durante a ronda 
na zona rural da cidade, interior do estado de São Paulo, um exemplar
Callicebus nigrifrons. De acordo com os policiais
facilmente contido. O animal foi levado a uma clínica veterinária da cidade 
especializada em animais silvestres
pesagem (1,350 Kg) e mantido internado. 
libitum foram fornecidas, 
cozidos, acrescidos com 
do animal, este apresentou polifagia, diarreia 
coletado material para coproparasitológico
centrífugo-sedimentação de Richie
ascarídeos da família Subuluridae.
mg/Kg de Ivermectina e 25 mg
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VALIAÇÃO COPROPARASITOLÓGICA DE SAUÁ (CALLICEBUS 
DE VIDA LIVRE NO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Os macacos do gênero Callicebus, conhecidos no Brasil como guigós ou sauás, 
são os membros mais primitivos da família Pitheciidae, um grupo

Callicebus engloba um total de 31 espécies, que são todas 
endêmicas da América do Sul, entre o Brasil oriental e a Colômbia meridional

ocorre em uma área relativamente ampla do sudeste, 
incluindo o norte do estado de São Paulo, até a margem direita do rio Tietê,
central de Minas Gerais, oeste do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. 

áreas de Mata Atlântica e de transição com o Cerrado, ocupando 
tanto áreas conservadas quanto florestas com distúrbios antropogênicos

é uma espécie monogâmica e vive em pequenos grupos
geralmente compostos pelo casal reprodutor e sua prole de 1 a 3 indivíduos

porte, pesando entre um a dois quilos. O tamanho corporal 
varia de 34 a 49 cm e a cauda de 46,5 a 49,5 cm. Sua coloração corporal é cinza, 

orelhas pigmentadas, face enegrecida e cauda alaranjada. 
espécie é composta por frutos (46-64%), folhas (5-33%), flores (11

O presente estudo tem como objetivo relatar a parasitose, seu 
diagnóstico e tratamento em um exemplar de Callicebus nigrifrons
primata com escassos relatos a respeito de sua helmintofauna.Em 29

, dois soldados da Guarda Civil de Araras encontraram durante a ronda 
, interior do estado de São Paulo, um exemplar

De acordo com os policiais, o animal estava
O animal foi levado a uma clínica veterinária da cidade 
mais silvestres, onde foi feita a identificação da espécie,
e mantido internado. Água fresca e frutas variadas e 

foram fornecidas, assim como ovos de galinha e de 
, acrescidos com larvas de tenébrio. Nos dias seguintes ao 

, este apresentou polifagia, diarreia pastosa e perda de peso
oletado material para coproparasitológico pelos métodos de Willis

sedimentação de Richie, que diagnosticou a presença de ovos de 
ascarídeos da família Subuluridae. Vermifugação foi realizada 
mg/Kg de Ivermectina e 25 mg/Kg/VO/5 dias/BID de Albendazol, o que resultou 
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, conhecidos no Brasil como guigós ou sauás, 
, um grupo de primatas 

engloba um total de 31 espécies, que são todas 
a Colômbia meridional. O 

ocorre em uma área relativamente ampla do sudeste, 
incluindo o norte do estado de São Paulo, até a margem direita do rio Tietê, sul e 

sul do Espírito Santo. É 
áreas de Mata Atlântica e de transição com o Cerrado, ocupando 

as com distúrbios antropogênicos. 
e vive em pequenos grupos, 

reprodutor e sua prole de 1 a 3 indivíduos. São 
tamanho corporal 

ua coloração corporal é cinza, 
alaranjada. A dieta desta 

33%), flores (11-24%) e presas 
O presente estudo tem como objetivo relatar a parasitose, seu 

Callicebus nigrifrons, espécie de 
Em 29 de Outubro 

, dois soldados da Guarda Civil de Araras encontraram durante a ronda 
, interior do estado de São Paulo, um exemplar da espécie 

, o animal estava no chão, sendo 
O animal foi levado a uma clínica veterinária da cidade 

eita a identificação da espécie, 
Água fresca e frutas variadas e ad 

 codorna, crus e 
Nos dias seguintes ao recebimento 

perda de peso. Foi 
pelos métodos de Willis-Mollay e 

resença de ovos de 
ermifugação foi realizada utilizando-se 0,2 

/Kg/VO/5 dias/BID de Albendazol, o que resultou 
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na remissão completa dos sintomas e na negativação do coproparasitológico 
seguinte. A identificação taxonômica do helminto em gênero e espécie não foi 
realizada, pois, para isso, seria necessária a obtenção de exemplares adultos 
deste parasita. A suspeita principal foi
identificação de Filo e Classe permitiram a escolha do melhor antiparasitário, que 
no caso mostrou-se ser bem
realizados no presente estudo mostraram
numa espécie cuja helmintofauna ainda é pouco estudada. O protocolo 
medicamentoso utilizado estava de acordo com a literatura científica e sua 
eficácia foi comprovada pela realização de um segundo teste coproparasitológico.

 

PALAVRAS-CHAVE: Callicebus
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remissão completa dos sintomas e na negativação do coproparasitológico 
A identificação taxonômica do helminto em gênero e espécie não foi 

so, seria necessária a obtenção de exemplares adultos 
A suspeita principal foi Primasubulura jacchi

identificação de Filo e Classe permitiram a escolha do melhor antiparasitário, que 
se ser bem-sucedido.Os exames coproparasitológicos 

realizados no presente estudo mostraram-se eficazes na detecção de parasitas 
numa espécie cuja helmintofauna ainda é pouco estudada. O protocolo 

utilizado estava de acordo com a literatura científica e sua 
omprovada pela realização de um segundo teste coproparasitológico.

Callicebus; Helmintos; Parasitos; Primatas; Sauás
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remissão completa dos sintomas e na negativação do coproparasitológico 
A identificação taxonômica do helminto em gênero e espécie não foi 

so, seria necessária a obtenção de exemplares adultos 
Primasubulura jacchi. Contudo, a 

identificação de Filo e Classe permitiram a escolha do melhor antiparasitário, que 
coproparasitológicos 

se eficazes na detecção de parasitas 
numa espécie cuja helmintofauna ainda é pouco estudada. O protocolo 

utilizado estava de acordo com a literatura científica e sua 
omprovada pela realização de um segundo teste coproparasitológico. 
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