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RESUMO 

 

 O uso de primatas não humanos na pesquisa científica trouxe grandes 
contribuições à área biomédica e, no caso de Callithrix jacchus, evidências 
importantes sobre mecanismos fisiológicos para compreensão de sua biologia bem 
como para a sua proposição como modelo experimental em diferentes patologias. 
Entretanto, a criação de primatas não humanos em cativeiro por longos períodos de 
tempo é acompanhada de transtornos comportamentais e doenças crônicas, a maioria 
delas apresentando como sinal primário a perda progressiva de peso. O Núcleo de 
Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) possui uma 
colônia de criação de C. jacchus há cerca de 30 anos e durante este período seus 
animais foram pesados sistematicamente como forma de detectar possíveis alterações 
nas suas condições clínicas. Este procedimento gerou uma massa de dados sobre o 
peso dos animais em diferentes faixas etárias de grande relevância para o estudo desta 
variável em diferentes perspectivas. Neste contexto, o presente trabalho apresenta três 
estudos usando os dados da variável peso coletados durante 15 anos (1985-2000) 
como forma de aferir o estado de saúde e do desenvolvimento dos animais. O primeiro 
estudo gerou o primeiro artigo, o qual descreve os achados histopatológicos de animais 
com diagnóstico provável da Síndrome de Emagrecimento Progressivo  (SEP), tendo 
sido encontrado que todos eles eram portadores de um trematódeo (Platynosomum 
spp) associado a um quadro de obstrução no sistema hepatobiliar, para o qual se 
propôs este agente como um dos fatores etiológicos da síndrome. No segundo artigo a 
análise foi direcionada à comparação do perfil comportamental e do níveis de cortisol 
entre animais com a evolução da curva de peso dentro dos parâmetros de normalidade 
e àqueles com  SEP. Ficou evidenciada a diminuição na locomoção, uso aumentado 
dos extratos inferiores da gaiola e hipocortisolemia, esta última provavelmente 
associada a uma adaptação dos mecanismos que compõem o eixo funcional 
hipotálamo-hipófise-adrenal,, como observado para outros mamíferos sob situações de 
desnutrição crônica.  Finalmente, no terceiro estudo, os animais com alterações de 
peso foram excluídos da amostra e, com o emprego de ferramentas computacionais 
(K-médias e SOM – Self-Organizing Maps) de maneira não supervisionada, e foram 
evidenciadas novas classes no desenvolvimento ontogenético de C. jacchus. Assim 
sugerimos ser redimensionada de cinco para oito novas classes: infantil I, infantil II, 
infantil III, juvenil I, juvenil II, sub-adulto, adulto jovem e adulto idoso, fornecendo 
uma classificação mais apropriada para estudos mais detalhados que requeiram maior 
controle do desenvolvimento do animal.  
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ABSTRACT 
 
 The use of non-human primates in scientific research has contributed 
significantly to the biomedical area and, in the case of Callithrix jacchus, has provided 
important evidence on physiological mechanisms that help explain its biology, making 
the species a valuable experimental model in different pathologies. However, raising 
non-human primates in captivity for long periods of time is accompanied by 
behavioral disorders and chronic diseases, as well as progressive weight loss in most 
of the animals. The Primatology Center of the Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) has housed a colony of C. jacchus for nearly 30 years and during this 
period these animals have been weighed systematically to detect possible alterations in 
their clinical conditions. This procedure has generated a volume of data on the weight 
of animals at different age ranges. These data are of great importance in the study of 
this variable from different perspectives. Accordingly, this paper presents three studies 
using weight data collected over 15 years (1985-2000) as a way of verifying the health 
status and development of the animals. The first study produced the first article, which 
describes the histopathological findings of animals with probable diagnosis of 
permanent wasting marmoset syndrome (WMS). All the animals were carriers of 
trematode parasites (Platynosomum spp) and had obstruction in the hepatobiliary 
system; it is suggested that this agent is one of the etiological factors of the syndrome. 
In the second article, the analysis focused on comparing environmental profile and 
cortisol levels between the animals with normal weight curve evolution and those with 
WMS.  We observed a marked decrease in locomotion, increased use of lower cage 
extracts and hypocortisolemia.  The latter is likely associated to an adaptation of the 
mechanisms that make up the hypothalamus-hypophysis-adrenal axis, as observed in 
other mammals under conditions of chronic malnutrition. Finally, in the third study, 
the animals with weight alterations were excluded from the sample and, using 
computational tools (K-means and SOM) in a non-supervised way, we suggest found 
new ontogenetic development classes for C. jacchus. These were redimensioned from 
five to eight classes: infant I, infant II, infant III, juvenile I, juvenile II, sub-adult, 
young adult and elderly adult, in order to provide a more suitable classification for 
more detailed studies that require better control over the animal development. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Callitrhix jacchus (Lineaus,1758) é um pequeno primata Platyrrhini (macacos 

do Novo Mundo), da família Callitrichidae pertencente ao gênero Callithrix. É 

encontrado em todo nordeste do Brasil, tanto em florestas secundárias como em áreas 

urbanizadas (AURICCHIO, 1995). 

Esses primatas, mesmo em cativeiro, se reproduzem rapidamente, e devido ao 

seu pequeno tamanho, são fáceis se manter em famílias nesta condição, eliminando 

assim problemas tais como neuroses e outros distúrbios observados com freqüência em 

primatas maiores que muitas vezes são criados isolados (HEARN et al.,1975). A 

manutenção desses animais é economicamente viável, uma vez que, normalmente, as 

fêmeas produzem gêmeos, que devido ao seu rápido desenvolvimento, atingem a 

maturidade sexual por volta dos 18 meses de idade. Como eles se desenvolvem bem 

em cativeiro, as criações são auto-sustentáveis com os nascimentos da colônia, que 

ocorrem num intervalo de tempo bem menor (cinco meses) que aqueles observados 

para outros primatas mantidos em laboratório (HEARN, 1975). 

O uso de C. jacchus como modelo experimental na área biomédica se iniciou na 

década de 60 e  importantes questões foram respondidas no campo da imunologia 

(GEOGOZIAN, 1969), teratologia (POSWILLO et al.,1973) e  acumulados dados 

comportamentais cognitivos e perceptivos, neuroendocrinológicos (HEARN, 1975; 

TARDIF & JAQUISH, 1997) e sociobiológicos, nesta última área, particularmente 

relacionados às estratégias reprodutivas de machos e fêmeas desta espécie no ambiente 

de cativeiro (ABBOTT, 1984, 1987; ALENCAR et al., 1995; SALTZMAN et al., 

1996, 1997; SILVA & SOUSA, 1997, entre outros) e campo (ALBUQUERQUE et al. 

2001; LAZARO-PEREA, 2001; ARRUDA et al., 2005; SOUSA et al. 2005). Além 

disso, o emprego de C. jacchus em pesquisas em outras áreas continua a crescer, 

principalmente em estudos de doenças infecciosas, toxicologia, desenvolvimento de 

novas drogas e doenças metabólicas (LUDLAGE & MANSFIELD, 2003).  Neste 

último trabalho citado, os autores discutem a importância da medicina preventiva para 

C. jacchus, com o objetivo de proporcionar melhoria na prevenção e tratamento de 

animais vivendo em colônias em cativeiro, informando importantes patologias e 
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doenças que ocorrem nestes animais quando mantidos por longos períodos sob 

condições artificiais. Ainda, de acordo com estes autores, existem muitas doenças e 

síndromes que causam perdas significativas de C. jacchus em colônias de criação em 

todo o mundo. Dentre estas, a Síndrome do Emagrecimento Permanente – SEP – (do 

inglês “Wasting Marmoset Syndrome” – WMS) ocupa um lugar de destaque.  

Segundo estudo de IALEGGIO & BAKER (1995) realizado a partir do 

levantamento em diversas instituições nas quais existem colônias de criação de 

calitriquídeos nos EUA, seis características foram predominantemente observadas 

como sendo indicativas de manifestação da SEP: perda de peso (perda de cerca de 

30% do peso em relação ao peso do animal adulto), alopécia, episódios freqüentes de 

diarréia, colite, atrofia muscular e doenças ósseas, provavelmente de origem 

metabólicas (postura curvada, andar rígido e fraturas). Neste mesmo estudo os autores 

verificaram também que entre os calitriquídeos Callitrhix jacchus é a espécie que 

parece ser mais susceptível à síndrome, proporcionalmente, sendo que cerca de 60% 

das instituições pesquisadas que tinham colônias de C. jacchus apresentaram animais 

portadores destes sinais. Esta síndrome também tem sido registrada em colônias do 

Brasil assim como, no Núcleo de Primatologia, colônia de criação de C. jacchus, 

iniciada há cerca de 30 anos, na qual foi desenvolvido este estudo, esta síndrome tem 

tido um alto impacto no número de óbitos. Por exemplo, nos dois últimos anos, 

segundo relatório técnico-científico dessa colônia enviado ao IBAMA, do total do 

número de óbitos registrados em 2005 e 2006, foi estimado em 19% e 21%, 

respectivamente, os percentuais de animais acometidos pela SEP. 

Embora relatada em diferentes trabalhos, a SEP é uma síndrome inespecífica, 

pois pode ser encontrada em mais de uma doença. É, portanto, considerada uma 

síndrome de causa multifatorial e está associada a diferentes fatores como estresse de 

natureza social e física (muitos animais na mesma gaiola e/ou isolamento, pouca 

iluminação natural), dieta pobre (p.ex., deficiência protéica, excessiva quantidade de 

frutas na alimentação, excessiva quantidade de açúcar), alto índice de parasitismo, 

infecção bacteriana crônica, colite, alergias alimentares, doença autoimune e anorexia 

(LEWIS, et al., 1987; TARDIFF et al., 1984; IALEGGIO e BAKER, 1995; LOGAN e 

KHAN, 1996). Por esta razão LUDLAGE & MANSFIELD (2003), aconselham que 
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sagüis com perda de peso permanente devam ser incluídos dentro de uma categoria de 

doenças chamadas “Inflammatory Bowel Disease” (Doença Inflamatória Visceral) 

como nomenclatura para esta condição. 

Segundo GORE et al., (2001), a dieta parece ser a mais importante causa da 

manifestação da SEP, indicando que as proteínas presentes no trigo, leite e soja, 

alimentos que estão incluídos na maioria das dietas de calitriquídeos em cativeiro, têm 

sido relacionadas  à doença autoimune em animais das espécies Saguinus oedipus  e 

Callithrix jacchus. 

Nem todos os animais suspeitos de terem adquirido a síndrome manifestam os 

seis sinais mencionados acima, tornando seu diagnóstico ainda mais complexo. Para 

um diagnostico mais preciso o exame físico completo do animal deve ser realizado, 

além de exames complementares incluindo: quadro hematológico e análise bioquímica 

do plasma, parasitológico de fezes, cultura bacteriana de fezes/retal para Salmonella, 

Shigella, Campylobacter, e Yersinia, teste para tuberculose e Rx de pulmão, ultra-

sonografia abdominal, electrocardiografia e, quando ocorrer a suspeita de 

comprometimento de vísceras abdominais, realizar adicionalmente, quando possível, a 

exploração laparoscópica e/ou biopsia gastrintestinal. 

TARDIFF et al., já em 1984 alertavam que a maioria dos tratamentos para SEP 

se baseava na alteração da alimentação e nutrição dos animais. Estes autores já 

mencionavam uma melhor atenção para a síndrome, com um tratamento mais 

individualizado, e que esforços deveriam ser feitos para um melhor diagnóstico, para 

se ter um melhor tratamento e caracterização da mesma. 

Segundo recomendações do estudo de RICHTER (1984), diante de um quadro 

clínico caracterizado por perda de peso rápida em sagüis, a SEP deve ser considerada e 

o animal com tais características deve ser monitorado, se possível, por meio de 

pesagens semanais, para avaliar se há uma evolução que indique continuidade da perda 

de peso. É importante evitar que animais com um possível quadro clínico de SEP 

participem de pesquisas e, caso estejam incluídos em protocolos experimentais, devem 

ser excluídos até que a possibilidade de SEP seja afastada. Portanto, a ausência de 
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perda de peso continuada ou recorrência de perda de peso são fatores importantes que 

devem ser considerados na seleção de animais experimentais.    

Embora existam resultados na literatura discutindo os parâmetros indicativos de 

alterações de ordem física, bioquímicas e parasitológicas associadas a SEP, verifica-se 

que inexistem trabalhos que aborde o seu estudo numa perspectiva de possíveis 

alterações comportamentais e hormonais que poderiam auxiliar no diagnóstico. Ambas 

as modificações seriam de se esperar uma vez na maioria dos casos há 

comprometimento substancial da motricidade e, provavelmente, dos sistemas 

sensoriais do animal. Alem disso não foi realizado estudo sistemático com animais da 

colônia da UFRN para tentar estabelecer possíveis etiologias associadas ao quadro de 

SEP diagnosticados. A partir da inexistência destas abordagens o presente trabalho 

buscou: (1) descrever as alterações comportamentais e hormonais presentes em 

animais portadores de perda de peso crônica e (2) investigar, a partir do exame 

histopatológico de animais portadores da SEP, as alterações presentes no trato 

gastrintestinal por estas constituírem um dos achados mais freqüentes nas necropsias. 

Constatou-se, a partir da investigação dos dados relacionados ao peso dos animais para 

os estudos dos animais com SEP, que o grande número de registros em diferentes 

estágios de desenvolvimento de animais nascidos na colônia criavam um desafio para 

se determinar  se a associação das variáveis peso e idade poderia ser de utilidade para 

classificação ontogenética de animais dessa espécie. 

 Durante uma revisão atual da literatura sobre estudos que tenham estabelecido 

classificações para acompanhamento do desenvolvimento de C. jacchus pode-se 

contatar que um dos primeiros estudos usou uma classificação baseada na idade e 

dados comportamentais e propôs uma classificação em seis estágios: Infantil I (0-7 

semanas), Infantil II (9-12 semanas), Juvenil (4-5 meses), Adolescente (6-10 meses), 

Subadulto (11-15 meses), e Adulto jovem (>15 meses) (STEVESON & RYLANDS, 

1988). Outra classificação foi proposta por YAMAMOTO (1993), também baseada 

em dados comportamentais e idade, em estágios, tendo classificado os estágios 

ontogenéticos em: Infantil (0-5 meses), Juvenil (5-10 meses), Subadulto (10-15 meses) 

e Adulto jovem (acima de 15 meses).  
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Em um estudo em que o peso de animais de cativeiro e silvestres foi analisado 

usando as faixas etárias propostas por YAMAMOTO (1993), ARAÚJO et al (2000) 

não houve diferença estatisticamente significativa no desenvolvimento do peso de 

machos e fêmeas de campo e cativeiro. Recentemente ABBOTT et al., (2003), usando 

de variável hormonal e comportamental, descreveram alguns aspectos do 

desenvolvimento de sagüi comum considerando a idade e dados comportamentais as 

seguintes faixas etárias: Infantil (0 a 3 meses), Juvenil ( 3 a 12 meses), Subadulto (13 a 

18 meses) e  Adulto acima de  18 meses.  

Observou-se, portanto, que nenhuma das classificações disponíveis utilizou a 

variável peso como fator importante para indicação do desenvolvimento do animal. 

Deste modo, diante da massa de dados disponível resultante da coleta de dados das 

pesagens dos animais da colônia do Núcleo de Primatologia em mais de 10 anos de 

registro contínuo, foi buscou-se a possibilidade de descrever novos estágios de 

desenvolvimento utilizando a variável peso associada à idade. Adicionalmente, 

buscou-se também a possibilidade de existência de sub-classes ocultas nas classes 

previamente descritas utilizando os dados de idade e alterações comportamentais por 

YAMAMOTO (1993). Dentro dessa perspectiva buscou-se por meio de duas 

ferramentas computacionais o algoritmo K-Médias e a Rede Neural Auto-Organizável 

(SOM), ambos capazes de descobrir de maneira não supervisionada a identificação de 

possíveis padrões de classificação não detectados pela análise  estatística tradicional . 

Inicialmente foi realizada a mineração de dados em busca de uma redefinição das 

classificações propostas pelos diferentes autores citados, agora baseada nas variáveis 

peso e idade. Utilizando estes procedimentos e considerando o papel de destaque de C. 

jacchus como modelo em pesquisa biomédica procurou-se disponibilizar uma 

classificação adicional para acompanhamento mais detalhado do desenvolvimento de 

animais tanto em estudos experimentais onde a controle do peso é uma variável crítica 

como para melhor aferição do estado de saúde dos animais em estudos de campo.   

 

 



 8 

Portanto, completando o cenário da abordagem que utilizou a variável peso 

como ponto central deste estudo, no qual se propôs o estudo do diagnóstico 

histopatológico de animais portadores de SEP (Artigo 1) a descrição comportamental e 

hormonal em animais portadores da síndrome (Artigo 2) com, foi desenvolvido um 

estudo que levou a construção de uma nova classificação de desenvolvimento de C. 

jacchus incluindo esta variável (Artigo 3).   
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OBJETIVOS 

 

Investigar a importância da variável peso em contextos patológicos e como ferramenta 

para aferição do desenvolvimento e condições de saúde de C. jacchus mantidos em 

cativeiro. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1- Descrever parâmetros de natureza comportamental e hormonal  que 

acompanharam quadros da Síndrome do Emagrecimento Permanente; 

 

2- Investigar os resultados de análises histopatológicos em animais com a 

Síndrome do Emagrecimento Permanente (SEP) na colônia de criação do 

Núcleo de Primatologia da UFRN; 

 

3- Propor uma nova classificação usando a variável peso associada à idade, para 

melhor caracterização dos estágios de desenvolvimento e como possível 

parâmetro para prognóstico e diagnóstico da Síndrome do Emagrecimento 

Progressivo . 
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HISTOPATHOLOGY FINDINGS IN COMMON MARMOSETS (Callithrix 

jacchus) – LINEAUS, 1758) WITH CHRONIC WEIGHT LOSS (CWL) 

ASSOCIATED WITH BILE TRACT OBSTRUCTION BY INFESTATION 

WITH Platynosomum (Loos, 1907) 
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ABSTRACT 

Chronic weight loss in marmosets is often associated with Wasting Marmoset 

Syndrome (WMS), an important disease that occurs in callitrichid colonies around the 

world. Even though its etiology is very difficult to determine, particular variables seem 

to be associated with the syndrome, such as weight loss, diarrhea and alopecia, 

associated or not with infestation in the pancreatic ducts with Trichospirura 

leptossoma. (Nematoda: Thelazioidea). This study investigated the histopathology of 

the lungs, duodenum, liver, gall bladder, extrahepatic bile ducts and pancreatic ducts 

of six monkeys suffering from severe non-diarrheic weight loss. Three individuals 

died naturally and the other three were euthanized. Microscopic findings showed the 

presence of adult worms (Platinosomum), a liver fluke that causes common infection 

in cats, observed inside the gall bladder as well as in the intra and extrahepatic bile 

ducts. Portal fibrosis was observed in 2 animals, which showed signs of secondary 

biliary cirrhosis.  We suggest a different infirmity that occurs in many callitrichid 

colonies, associated with biliary and hepatic infestation with the trematodium 

Platynosomum, without diarrhea and evolving with ascending cholangitis, portal 

fibrosis, cholestasis and secondary biliary cirrhosis, without lesion, infestation of the 

pancreas or chronic pancreatitis. Therefore, this infirmity, associated with chronic loss 

of weight in common marmosets, could be another etiological factor associated with 

WMS, which we designated “Chronic biliary obstruction marmoset syndrome”. 
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INTRODUCTION 

 The common marmoset (Callithrix jacchus) is a small Brazilian New World 

primate that has been extensively used in biomedical research. The continued 

experimental use of C. jacchus for research and studies in the biomedical field 

involves areas such as neuroscience, toxicology, drug development, reproductive 

biology and behavior (TARDIF et al., 2003; MANSFIELD , 2003).  It is imperative 

that these captive animals be subjected to acceptable captivity standards such as 

adequate breeding conditions and preventive veterinary care, thereby keeping the 

animals healthy and thriving.  Furthermore, the development of a marmoset colony 

hinges on competent diagnosis (LUDLAGE & MANSFIELD, 2003).  

 Many studies point out the various characteristics that make C. jachcus a good 

choice for experimental procedures. Some of the most cited are: small size, female 

reproductive profile of 4 offspring per year (HEARN, 1978), the similarities between 

marmoset and human reproductive physiology, a 28-day ovarian cycle (HEARN, 

1983) and copulation with gestating or non estrous females (DIXSON & LUNN, 

1987). Nevertheless, Wasting Marmoset Syndrome (WMS) is an important cause of 

death in this species.  Besides the common marmoset, such syndromes can affect other 

callitrichids such as Saguinus, Leontopithecus and Cebuella apud IALEGGIO and 

BAKER (1995). 

WMS clinical manifestation is characterized by rapid weight loss, with skeletal 

and muscular atrophy more prominently seen in the lower limbs. Anemia and low 

protein levels in the blood clearly indicate a cervical or ventral edema. Other signs 

include intermittent diarrhea and alopecia, mainly i n the tail.  IALEGGIO and BAKER 
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(1995) report that several institutes breeding callitrichid colonies in the USA have 

observed six predominant characteristics indicating WMS onset: weight loss (30% 

decreases in total weight), alopecia, chronic diarrhea, colitis, muscular atrophy, 

metabolic bone diseases (curved posture, rigid gait, and fractures).  This same study 

confirmed that C. jacchus is the species most affected by this syndrome and WMS 

carriers were identified in 60% of C. jacchus breeding institutions. 

In animals carrying WMS, the susceptibility and incidence of parasitic 

infections increases (TARDIFF et al., 1984; LOGAN & KHAN, 1996). The affected 

animals are also prone to sudden hypoglycemia associated with hypothermia.  When a 

rapid weight loss is observed in laboratory animals, the syndromes must be considered 

for diagnostic purposes. However, these clinical factors are not specific and can be 

associated with other illnesses. It is likely that many factors contribute to the 

occurrence of WMS. Even though a specific etiology is unknown, several factors 

predispose animals to the development of these syndromes: genetic predisposition, 

nutritional factors (protein deficiency, fruit-rich diet, excessive sugar) social stress 

(high population density and/or isolation) infectious agents, allergies, insufficient 

natural light, autoimmune illnesses and anorexia (LEWIS, et al., 1987; IALEGGIO & 

BAKER, 1995). 

According to LOGAN and KHAN (1996), chronic colitis is one of the 

important factors in the development of WMS. GORE et al. (2001) suggest that diet is 

the greatest cause, since the proteins present in flour, milk and soy, foods generally 

included in most captive callitrichid diets, have been associated with autoimmune 

illnesses in Saguinus oedipus and C. jacchus.  
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Not all animals suspected of carrying WMS manifest all of the symptoms.  

Thus, it is recommended that the complete physical examination include and also the 

following analysis:  blood analyses, parasitological stool examination, Salmonella, 

Shigella, Campylobacter and Yersinia fecal/renal bacterial cultures, tuberculosis test 

(x-ray), ultrasonography, electrocardiography, laparoscopic exploration and/or 

gastrointestinal biopsy. These examinations are used to differentiate from other 

possible chronic malnutrition etiologies (IALEGGIO & BAKER 1995), since WMS 

seems to be a significant cause of callitrichid mortality in zoos and laboratories 

worldwide.   

In the 1980s it was pointed out (TARDIFF et al., 1984) that WMS was only 

being treated with diet alterations. Studies recommended individual treatments and 

continued research to better characterize the syndrome. This study attempts to identify 

other possible histopathological parameters that could be associated with chronic 

weight loss in colonies of C. jacchus. 
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METHODS 

Subjects 

A total of six adult C. jacchus (4 females and 2 males) from the Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Primatology Center in Natal-RN, Brazil,  

were used in this study.  This experimental group comprised animals considered to be 

carrying WMS, given that they exhibited the three main clinical symptoms (weight 

loss, alopecia and muscle atrophy). The average age was 4.3 + 1.77 years, (young 

adult animals) (Table 1). During the observation phase, 3 deaths were recorded in the 

animals that also presented jaundice, extreme muscle mass loss and severe alopecia in 

the body and tail.  The three remaining animals were Euthanized. None of the 

experimental animals had chronic diarrhea. 

 

Living Conditions 

Adult marmosets from the Primatology Center of UFRN (IBAMA register 

1/24/92/0039-0) were used in this study. The maintenance and use of the experimental 

animals followed the Brazilian Society of Neuroscience and Behavior guidelines, as 

well as the recommendations of the Society for Neuroscience (USA). 

The animals were kept in individual cages made of brick walls and a galvanized 

wire door.  The front wall held the food tray and allowed one way observation into the 

cage, while the water dispenser was on the door. A total of 18 squares of 0.55m x 

0.55m were painted on the lateral walls to measure animal movement.  The cages were 

in the external area of the Primatology Center. The experiment took place between 
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September 2003 and October 2004, during which time the temperature was around 

28.2º C and the humidity between 66% and 90%. 

The animals were fed with a protein mash and fresh fruits or vegetables, twice 

daily, in the morning and afternoon. This diet was supplemented three times a week 

with boiled chicken or fish and raisins and cereals. The animals were weighed once a 

week for the length of the study.   

The three sacrificed subjects were deeply anesthetized with sodium thiopental 

(Abbott, São Paulo, SP, Brazil, 40 mg/kg, i.p.) and transcardially perfused with 500 ml 

of phosphate-buffered saline, pH 7.4, containing 500 UI of heparin (Liquemine, 

Roche, Brazil). This was followed by 900 ml of 4% paraformaldehyde in 0.1 M 

phosphate buffer, pH 7.4 (PB). In both cases, natural and sacrificed death, the animals 

were immediately submitted to necropsy.  

 

Anatomopathological techniques  

The cadaver was first placed in the dorsal position before making a pubic 

incision exposing the abdominal muscle wall and the thoracic cage after skin removal.  

By lifting the external plastron and incising the linea alba from the sternum to the 

pubis, the thoracic and abdominal organs were exposed.  Subsequently, the monoblock 

removal of organs from the base of the throat to the pelvic cavity was performed.  The 

collected specimens were fixed in a 10 % formaldehyde solution. In both situations the 

organs were routinely processed and stained using hematoxilyn-eosin (HE) technique.  
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RESULTS 

Weight monitoring 

All six animals showed lower mean weights over the monitoring period than 

those described by ARAUJO et al. (2000; mean weight of  captive male=34.76g + 

30.5; captive female= 359.7g + 50.40; wild male= 317.9 + 34.11g; wild female 322.0g 

+ 40.40) and by LEÃO et al. 2007, (submitted; mean weight of captive male/female = 

374.63g + 45.03) for healthy wild and captive common marmosets, respectively.  

 

 

--------------------------------- 

Insert Table 1 

--------------------------------- 

 

Macroscopy findings 

In all 6 autopsied animals black foreign bodies were identified in the gall 

bladder and in  the main bile ducts. These resembled flat fusiform worms, measuring, 

on average 0.8 x 0.3cm. None of the animals showed any macroscopic pancreatic 

alterations.  
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Microscopy findings 

All animals were carrying parasites in intra- and extrahepatic biliary branches. 

Microscopic aspects of the samples are shown in Table 2, which summarizes the 

microscopic aspects found in the tissue samples of the subjects. 

 

------------------------------------- 

Insert Table 2  

-------------------------------------- 

 

Slight atrophy of the duodenal mucosa was observed in two animals, at a 

villosity/crypt proportion of 2:1 (normal:3:1), without superficial enterocyte lesion and 

with a slight increase in lymphocytes and plasmocytes in the lamina propria. The 

remaining viscera were normal, except the finding of renal glomerular sclerosis in one 

of the animals.  

Microscopic alterations associated with infestation of the biliary pathways by 

adult worms (Platynosomum spp.) were seen in all six WMS carriers. The worms, 

whose flat body and elongated, egg-like shape, narrowing in the extremities, occupied 

the inner of the gall bladder, and were adhering to its mucous membrane by a cone-

like sucker and twisted in the inner of the main ducts (Figure 1a) and the inner surface 

of the gall bladder (Figure 1b). The adult specimens had well developed uteruses and 

ovaries with viable eggs (Figure 1c). The infestation in animal no. 655 was 

concomitant with ascending cholangitis, with proliferation of interlobular ducts and, in 
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animals no. 713 and 742, incipient secondary biliary cirrhosis was found, along with 

intrahepatic biliary stasis (Figure 1). In the remaining infested animals lymphocyte 

inflammatory infiltrates were found in the portal space and around the main ducts.  

----------------------------------- 

Insert Figure 1 

---------------------------------- 

 

 Two animals with helminthic infestation exhibited signs of biliary obstruction 

(bilirrubinostasis and cholestasis, ductile proliferation and expansive fibrosis of the 

portal spaces.  One of these animals showed hyalinization of the renal glomeruli 

(animal no. 713).  

 
 
 

DISCUSSION 

According to LOGAN & KHAN (1996), animals with WMS are more 

susceptible to a higher incidence of parasitical infections.  In this study microscopic 

alterations caused by adult worms (Platynosomum) in the bile ducts were identified in 

100% of the animals.  

Considering the extensive literature on how MWS affects primates, this disease 

seems to have a multifactorial etiology. The symptoms include chronic diarrhea as 

well as alopecia, which are linked to a high mortality rate.  It is classically associated 

with the presence of adult worms in the pancreatic ducts (Trichospirura leptostoma-T. 
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leptostoma), causing parasitic pancreatitis, which leads to atrophy, pancreatic fibrosis 

and malabsorption syndrome.  Infection of captive primates occurs occasionally, and 

results from the ingestion of an intermediate host, such as an arthropod (usually a 

cockroach) containing encysted larvae. The latter migrate to the pancreas and become 

adult worms in the main pancreatic ducts. This causes compression of the ductal 

epithelium, acinar atrophy, and chronic pancreatic atrophy, resulting in subclinical 

pancreatic insufficiency and secondary malnutrition. The differential diagnosis 

includes Angiostrongylus sp. infection and pancreatic trematodiasis BEGLINGER et 

al., (1988); ILLGEN-WILCKE et al., (1992.); BENIRSCHKE et al., (1978.).  

MELO et al., (1995) reported the presence of trematodes, Platynosomum 

amazonensis (Dicrocoeliidae family) in neotropical Callitrichidae primates (C. 

jacchus) held in captivity in Oak Ridge, TN. In the same study he also described the 

necropsy performed on 4 captive Callithrix geoffroy, in which 52, 44, 31, and 7 

specimens of trematodes were found in biliary ducts. The number of parasites found 

was greater than that described for other Callitrichidae primates. The worms were 

fixed, stained and mounted for later study and were identified as Platynosomum spp., 

always located in the biliary tree and the gall bladder. Hypertrophy of the biliary 

system was observed in all the animals. This was the first recorded Dicrocoeliidae 

infection in Callithrix geoffroy.   

 Many species of Platynosomum have been described (P. fastosum, KOSSACK, 

1910), and P. minutum (KIFUNE and UYEMA, 1982).  P. fastosum was observed in 

orangutans (WAREN et al., 1998), while KINGSTON and COSGROVE (1967) 

described 2 species of Platynosomum (P. amazonensis and P. marmoseti) in monkeys 
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from the Brazilian Amazon. TANTALEAN et al. (1990) suggested that all species of 

this trematode be identified as Platynosomum spp., since the worms are so similar. 

 The anatomopathological aspects of the autopsies performed on captive C. 

jacchus at the UFRN Primatology Center show that the deaths due to chronic 

infirmities were WMS related, nondiarrheal, and of obscure etiology. These results 

show a significant relationship between WMS and Platynosomum spp. parasitism of 

the intra and extrahepatic biliary tree. The course of the disease can include portal 

lymphocytic inflammation, ascending cholangitis, and biliary flux obstruction with 

intense hepatic bilirrubinostasis. It may also evolve into portal fibrosis with a biliary 

pattern and secondary biliary cirrhosis. Differently from other WMS deaths, generally 

associated with diarrhea and Trichospirura leptostoma pancreatic duct infestation, in 

the present study the chronic loss of weight was not linked to diarrhea, but was 

associated with Platynosomum spp. parasitic infestation. It was characterized by the 

presence of worms and lesions in the intrahepatic biliary tree and in the gall bladder, in 

the absence of pancreatic infestation or chronic pancreatitis, characterizing a new 

infirmity we designated “Chronic biliary obstruction marmoset syndrome”. 
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Table Table 1 – Data of the six monitored animals.  

Animal 

 

 

 

Birth date 

 

 

 

 

Age in years at 

the beginning 

of the study 

 

Sex 

 

 

 

Length of 

study                                                   

(months) 

 

 

Mean weight 

(grams) 

Death 

 

 

 

546 22/1/1997 6.8  F 11 324 + 28 Euthanized 

655 Unknown* > 2.0 M 2 260 + 25 Natural  

713 12/12/1998 5.5  M 4 249 + 19 Natural  

742 19/12/1999 3.9  F 11 245 + 12 Natural  

862 17/11/2001 2.7  F 3 342 + 15 Euthanized 

864 27/7/2001 2.8  F 6 277 + 43 Euthanized 

* Animals entered the center as adults and age was estimated from morphometric measures.  
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Table 2 – Microscopic aspects observed in the organs of the animals 

Animal Liver Gall bladder and intra 

and extrahepatic bile 

ducts 

Duodenum Other viscera 

546 Periductal and portal 
lymphocyte  infiltration 

Platynosomum spp Normal Dilated pancreatic 
ducts  

655 Ascending cholangitis 
and ductile portal 

proliferation 

Platynosomum spp  Slight Atrophy Normal 

713 Incipient Biliary 
Cirrhosis  

Platynosomum spp Normal Hyalinization of 
the renal 
glomeruli 

742 Incipient Biliary 
Cirrhosis  

Platynosomum spp Normal Normal 

862 Periductal and portal 
lymphocyte infiltration 

Platynosomum spp Slight Atrophy Normal 

864 Periductal and portal 
lymphocyte infiltration 

Platynosomum spp Normal Normal 
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FIGURE LEGEND 

Figure 1- (a) Adult worm attached by sucker to the gall bladder mucosa. Note the 

fibrous expansion of the portal space (H&E 100X)  (b) Sections of adult worms in the 

interior of the gall bladder (H&E 40X) (c) Histological section of an adult specimen of 

Platynosomum spp., showing two testicles, outside of which  eggs can be seen (H&E 

200X) (d) Intense  bilirubinostasis in hepatocytes (H&E 400X). 

 

 

FIGURE   

 a)       b) 

    c)      d) 
Figure 1- Leão, Ramos and Sousa 
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ABSTRACT 

 

 The “wasting marmoset syndrome” (WMS) is a significant occurrence in many 

callitrichid colonies around the world and is characterized mainly by weight loss and 

alopecia. Many pathological findings have been associated with this syndrome but 

etiological determinants are very difficult to find. In this study we used healthy 

animals (CON group, n=7) and those with chronic weight loss (WMS group, n=10) as 

probable syndrome carriers, to investigate behavioral aspects and cortisol levels which 

have not yet been described in association with the suspicion of this syndrome. Non-

parametric statistical tests were used to compare variables in both groups and 

significance was established at p< 0.05. The expression of two behaviors, food intake 

duration and time on the ground, was higher in WMS when compared to the control 

group. On the other hand, scent-marking and piloerection behaviors were more 

frequent in the control group. Autogrooming, drinking frequency and feeding 

frequency were similar in both groups. Low cortisol levels were also found in the 

WMS group when compared to control animals. The decrease in scent-marking and 

piloerection behaviors might reflect a sensorial impairment, since the animals seems to 

neglect both social and environmental stimuli. Hypocortisolism could be a post 

response to probable increases in cortisol during the initial stages of undernutrition. 

These differences in behavioral and endocrine parameters in the WMS group provide 

additional characterization of subjects carrying the syndrome, which may help to 

better understand the clinical physiopathology of chronic weight loss in small primates 

held over long periods in captivity.  

 

KEYWORDS: common marmoset, wasting marmoset syndrome diagnosis, 

behavioral investigation, hypocortisolism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Callitrhix jacchus (Lineaus,1758) é um pequeno primata Platyrrhini (macacos 

do Novo Mundo), da família Callitrichidae pertencente ao gênero Callithrix. É 

encontrado em todo nordeste do Brasil, tanto em florestas secundárias como em áreas 

urbanizadas (AURICCHIO, 1995). 

 Esses primatas, mesmo em cativeiro, se reproduzem rapidamente, e devido ao 

seu pequeno tamanho, são fáceis de se manter em famílias nesta condição, eliminando 

assim problemas tais como neuroses e outros distúrbios observados com freqüência em 

primatas maiores que muitas vezes são criados isolados (HEARN et al.,1975). A 

manutenção desses animais é economicamente viável, uma vez que, normalmente, as 

fêmeas produzem gêmeos, que possuem rápido desenvolvimento e atingem a 

maturidade sexual por volta dos 18 meses de idade. Como eles se desenvolvem bem 

em cativeiro, as criações são auto-sustentáveis com os nascimentos da colônia, que 

ocorrem num intervalo de tempo bem menor (cinco meses) que aqueles observados 

para outros primatas mantidos em laboratório (HEARN et al.,1975). 

 Importantes questões científicas já foram estudadas em C. jacchus em biologia 

incluindo as áreas imunológica (GEOGOZIAN, 1969), teratológica (POSWILLO et 

al.,1973), além de estudos comportamentais cognitivos, perceptivos e 

neuroendocrinológicos (HEARN, 1975; TARDIF & JAQUISH, 1997), E esses últimos 

são particularmente relacionados às estratégias reprodutivas de machos e fêmeas desta 

espécie (ABBOTT, 1984, 1887, ALENCAR et al., 1995; SALTZMAN et al., 1996, 

1997; SILVA & SOUSA, 1997). 

Todavia, a despeito das vantagens de manutenção desses animais em cativeiro 

há também o registro simultâneo da ocorrência da síndrome de emagrecimento 

progressivo (SEP) ou Wasting Marmoset Syndrome (WMS). Essa síndrome pode 

afetar outros calitriquídios, além de sagüi comum como, por exemplo, Saguinus, 

Leontopithecus  e Cebuella  conforme descrito em IALEGGIO e BAKER, (1995). 

As manifestações clínicas dessa síndrome envolvem uma série de sinais 

caracterizada por uma rápida perda de peso, com atrofia muscular e do esqueleto, 
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observada principalmente nos membros inferiores. A presença de anemia e baixas 

taxas de proteínas no sangue estão associadas com o edema cervical ou ventral 

encontrado na síndrome. Outros sinais incluem a alopecia, que é freqüentemente 

observada, especialmente na cauda, e uma diarréia crônica intermitente. Segundo 

estudo de IALEGGIO e BAKER (1995) em diversas instituições que possuem 

colônias de calitriquídios nos EUA, seis características foram predominantemente 

observadas e, portanto, são indicativas de manifestação da SEP: perda de peso (perda 

de até 30% do peso do animal), alopecia, diarréia crônica, colite, atrofia muscular, 

doenças metabólicas dos ossos (postura curvada, andar rígido e fraturas). Nesse 

mesmo estudo, os autores verificaram que entre os calitriquídios, Callitrhix jacchus é a 

espécie que mais apresenta a síndrome proporcionalmente, ou seja, cerca de 60% das 

instituições que tinham colônias de C. jacchus apresentaram animais portadores da 

síndrome. 

 A SEP deixa o animal susceptível a uma alta incidência de parasitoses e 

infecções (TARDIFF et al., 1984; LOGAN e KHAN, 1996). Os animais afetados 

ficam propensos a repentinos episódios de hipoglicemia associados a uma hipotermia e 

alguns autores recomendam que uma vez encontrada uma perda súbita de peso em 

animais nas colônia, a síndrome deve ser considerada para fins diagnósticos. Estes 

fatores clínicos não são específicos e, sendo assim, estes sinais clínicos podem estar 

associados a outras doenças. É provável que muitos fatores contribuam para o 

aparecimento da SEP. Embora, uma etiologia específica não seja conhecida, dentre os 

fatores predisponentes são incluídos fatores genéticos, nutricionais (i.e., deficiência 

protéica, excessiva quantidade de frutas na alimentação, excessiva quantidade de 

açúcar), estresse social (alta densidade populacional ou isolamento), agentes 

infecciosos, alergias, iluminação natural deficiente, doenças autoimunes e anorexia 

(LEWIS, et al., 1987; IALEGGIO & BAKER, 1995). Segundo LOGAN & KHAN 

(1996), a colite crônica parece ser o fator mais importante para o desenvolvimento da 

síndrome. Entretanto, GORE et al., (2001), sugerem, que a dieta parece ser a mais 

importante causa da manifestação da SEP, já que as proteínas presente no trigo, leite e 

soja, alimentos que estão incluídos na maioria das dietas de calitriquídios em cativeiro, 

tem sido relacionados à doença autoimune em Saguinus oedipus  e Callithrix jacchus. 
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Em trabalho recente (SÁ, 2004) define a SEP como processo de má-absorção 

decorrente de superfície da mucosa entérica crônica imuno-mediada e que gera o 

quadro de grave desnutrição secundária.  

Nem todos os animais suspeitos de terem adquirido a síndrome manifestam 

todos os sintomas. Desse modo, associado ao exame físico completo é recomendada a 

análise hematológica e bioquímica do sangue, exame parasitológico de fezes, cultura 

bacteriana fecal/retal para Salmonella, Shigella, Campylobacter e Yersinia, teste para 

tuberculose (radiografia), ultra-sonografia, eletrocardiografia, exploração 

laparoscópica e/ou biopsia gastrintestinal. Esses exames são usados para diferenciar de 

outras possíveis etiologias IALEGGIO e BAKER (1995) uma vez que a SEP parece 

ser responsável por significante causa de mortalidade de calitriquídios em zoológicos e 

laboratórios em todo mundo. 

Na década de 80, TARDIFF et al., (1984) chamavam a atenção para o fato de 

que o tratamento da síndrome era realizado apenas com alteração na dieta e 

recomendavam tratamentos individualizados e busca por indicadores para melhor 

caracterização da síndrome. Nestes estudos, embora fosse referida a condição de 

fraqueza muscular, atrofia e deformações ósseas, nenhum indicador comportamental 

ou endócrino foi investigado, situação que permanece até o presente. Sendo assim, este 

estudo procurou evidenciar novos parâmetros, de natureza comportamental e 

hormonal, que pudessem auxiliar no diagnóstico da SEP em sagüi comum.  
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MÉTODOS 

Animais 

Um total de 17 animais da espécie Callithrix jacchus, vivendo na colônia do 

Núcleo de Primatologia da UFRN, foram usados no presente estudo. Foram formados 

dois grupos de animais, um grupo controle (CON, n= 7; 4 fêmeas e 3 machos), cujos 

animais apresentavam uma faixa de peso dentro da média para idade adulta e que se 

apresentava estável nos últimos 12 meses, e um grupo experimental cujos animais 

apresentavam os dois principais sintomas clínicos da síndrome: perda de peso e 

alopécia e que foram considerados como prováveis portadores da SEP (WMS, n=10; 5 

machos e 5 fêmeas).  

A média da idade dos animais do grupo CON (3,73 + 1,45 ano), e do grupo 

WMS (4,34 + 1,49 anos), é apresentado na Tabela 1. Durante a fase de observação 

houve um óbito repentino de um animal do grupo controle por causa desconhecida. No 

grupo WMS, foram registrados quatro óbitos de animais, que apresentavam perda 

extrema de massa muscular e alopécia acentuada na cauda e tronco. 

A pesagem dos animais de ambos os grupos foi realizada duas vezes por 

semana para controle da evolução da curva de peso durante todo tempo de observação.  
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Tabela 1.  Informações sobre os animais usados no experimento 

Animal  

Data 
Nascimento/ 
Entrada no 
Núcleo 

Idade em 
anos no 
início do 

experimento Sexo 

Duração 
do 

estudo 
(meses) 

Grupo 
controle 

    

715 16/12/1998 4,91 M 11 
695 3/11/1998 5,03 M 11 
730 23/10/1999 4,28 F 8 
750 20/12/1999 4,35 F 6 
712 15/6/1999 4,83 F 6 
857 19/12/2000 3,46 M 4 
886 15/5/2002 1,31 F 13 

     
Grupo 
WMS     
551 18/12/1996*        >2,0 M 11 
742 19/12/1999 3,9 F 11 
546 22/1/1997 6,78 F 11 
835 16/6/2000 3,41 M 11 
740 12/12/1999 3,73 F 13 
864 27/7/2001 2,76 F 6 
713 12/12/1998 5,48 M 4 
862 17/11/2001 2,7 F 3 
632 10/06/1998*       >2,0 F 2 
655 02/071998*       >2,0 M 2 

*Data que os animais deram entrada no Núcleo de Primatologia; a idade na ocasião foi estimada a 
partir medidas morfométricas. 
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Condições de manutenção 

Os animais foram mantidos em gaiolas medindo 2,0 x 2,0 x 1,0 m, sendo que 

nessa última parede se localizava o visor com visão unidirecional, à frente do qual 

estava encaixado o prato com a alimentação. As gaiolas possuíam as duas paredes 

laterais de alvenaria e a parede em frente ao visor era de arame galvanizado, na qual 

ficava o bebedouro. Nas paredes laterais foram pintadas quadrantes de 0,55m2, para 

contagem dos deslocamentos dos animais na gaiola.  As gaiolas se localizam na área 

externa do Núcleo de Primatologia de modo que os animais estavam sob condições 

climáticas naturais. Durante o experimento a temperatura média variou em torno de 

+28,2º C e a umidade entre 66,0% e 90%. A observação foi realizada entre setembro 

de 2003 e outubro de 2004. 

Todos os animais foram alimentados diariamente com duas refeições servidas 

por volta das 08:00 e 14:00 horas, constituídas, respectivamente, por uma papa 

protéica e frutas frescas ou legumes. A dieta foi suplementada com carne de frango ou 

peixe cozido três vezes por semana e com cereais a base de milho e passas. A água foi 

fornecida ad libitum.  

 

Dosagem do cortisol fecal 

Coleta de fezes 

Duas vezes por semana foram coletadas amostras de fezes dos animais. O 

horário da coleta se dava entre as 06:00 e 11:00 horas. Logo após a defecação do 

animal o observador entrava na gaiola e recolhia a amostra com auxílio de um palito 

de madeira e a acondicionava em tubos plásticos devidamente identificados com data, 

hora e número do animal. Posteriormente, as amostras foram estocadas em freezer a 

20o C, para posterior extração e dosagem dos níveis de cortisol. Foram coletadas 171 

amostras de fezes durante o período  do experimento (CON= 57 amostras; WMS = 

117 amostras).  
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Mensuração do cortisol fecal 
 Após o procedimento de extração, foi utilizada a técnica imuno-enzimática 

(ELISA) para a dosagem de cortisol. A parte técnica foi realizada de acordo com 

protocolo desenvolvido originalmente por MUNRO e STANBESFELDT (1984) para 

dosagem de esteróides no plasma e modificada para o emprego em fezes conforme 

descrito em ZIEGLER et al.,(1996).  

 O coeficiente de variação intra e inter ensaio do cortisol foi de 6% e 17% 

respectivamente.  

 

Observações comportamentais 

O horário das observações comportamentais foi sempre pela manhã entre 06:00 

e 09:00 horas  e os registros comportamentais foram anotados em ficha de observação. 

A técnica utilizada foi o método focal contínuo e as observações foram feitas três 

vezes por semana, durante 30 minutos, para todos os animais. A descrição das 

categorias comportamentos é apresentada na Tabela 2. Foram usados dois 

observadores que, de modo randômico, observavam cinco animais enquanto o outro 

observador realizava a observação com os demais, perfazendo um total de 10 animais 

que foram observados simultaneamente, em janelas de 1 minuto.  

A duração do período de total  observação variou e no grupo controle  de 6 a 11 

meses. No grupo WMS, o tempo de observação variou de acordo com o tempo do 

animal no experimento. 

 
 

Análise estatística 

Os dados foram analisados utilizando o programa estatístico, Statistica, release 

5.5, StatSoft ™. O teste da ANOVA one-way, post hoc Tukey for Unequal N, 

considerando os fatores “grupos” e “sexo” foi usada para comparar os resultados 

obtidos para diferentes categorias comportamentais e concentração do cortisol. 
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   Tabela 2-  Descrição das categorias comportamentos registrados durante o tempo de estudo 

Comportamento Descrição 
Piloereção Ação do animal eriçar sua pelagem e andar com o dorso 

arqueado 
Autocatação Ação do animal limpar seu próprio pelo usando a boca ou 

mãos 

Alongamento 
 

Ato do animal ficar suspenso por um ou ambos os membros 
superiores agarrado em um substrato 
 

Marcação de cheiro Ação do animal esfregar a região anogenital sobre um 
substrato (comida, prateleiras, etc) com ou sem a emissão de 
urina  
 

Deslocamento Ação do animal se movimentar entre os quadrantes dentro da 
gaiola 
 

Acesso à comida/ 
duração da ingestão 
de alimentos 

Quantidade de vezes que o animal se dirigiu a prato de 
comida/ quanto tempo gastou comendo 
 
 

Descidas ao solo Ação de o animal ficar/descer no solo sem uma causa 
aparente 
 

Acesso à água Ação do animal se dirigir a o bebedouro e beber água 
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RESULTADOS 
 

Análise hormonal 

 

A concentração média de cortisol fecal apresentou diferença significativa  entre 

os grupos experimentais, onde os animais do grupo CON exibiram médias de cortisol 

fecal mais elevadas do que os animais com perda crônica de peso (ANOVA: F= 

20,671; p< 0,05). Não houve interação entre sexo e grupo experimentais (Figura 1) 

tanto para os machos como para as fêmeas. 
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Figura 1. - Níveis médios de cortisol fecal (x  + EPM) entre grupos experimentais e sexo dos 

animais, mostrando o efeito significativo da categoria experimental. (F= 20,671; p< 0,05). 

 

 

Análise dos dados comportamentais 

 

 A análise dos resultados sobre o perfil comportamental de animais do grupo 

controle e do grupo dos possíveis portadores da síndrome de emagrecimento 

permanente (WMS) evidenciam diferenças comportamentais significativas entre os 

dois grupos para metade dos comportamentos estudados.   

Em relação ao comportamento de piloereção, foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa onde os animais CON apresentaram uma média de 
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freqüência de piloereção significativamente maior que os animais WMS (ANOVA: 

F(1,13) = 4,72; p < 0,05) conforme ilustrado na Figura 2. Não houve diferença 

significativa entre sexos nem interação entre esta categoria comportamental e o sexo.   
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Figura 2. Valores médios de freqüência de piloereção (x  + EPM) levando-se em conta a 

categoria experimental (CON= animais controle; WMS= animais com SEP,) e Sexo (M= 

Macho; F= Fêmea); mostrando o efeito significativo da categoria experimental (F(1,13) = 

4,72; p < 0,05). 

 

Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os animais CON e WMS para o 

comportamento de autocatação, nem no que diz respeito à duração nem quanto à 

freqüência de episódios.  

 

A média de freqüência do comportamento de alongamento foi muito baixa e 

não houve diferença significativa nem quanto ao fator “grupo” nem quanto ao sexo.  

 Na análise do comportamento de marcação de cheiro, os dados mostraram que 

existe diferença significativa entre as médias de freqüência do comportamento, onde 

os animais CON exibiram médias mais elevadas que os animais WMS. Entretanto, 

vale salientar, que essa diferença foi gerada por uma interação entre as variáveis 

“grupo” e “sexo”, onde os machos controle exibiram média significantemente maior 

que os machos portadores da síndrome (ANOVA: F(1,13) = 8,99; p < 0,05 – Tukey; p< 

0,05), como pode ser visto na Figura 4. 
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Figura 4. Valores médios de freqüência de marcação de cheiro (x  + EPM) considerando-se  

apenas grupo experimental (CON= animais controle; WMS= animais com SEP,) e Sexo (M= 

Macho; F= Fêmea); mostrando o efeito significativo da categoria experimental (F(1,13) = 

8,99; p < 0,05 – Tukey; p< 0,05). 

 

Para o comportamento de locomoção, os valores de deslocamento na gaiola não 

mostraram diferença significativa entre as médias, tanto em relação ao fator “grupo” 

como o fator “sexo”. Também para esse comportamento não foram encontradas 

diferenças estatísticas significativas para a interação entre os fatores (ANOVA: F(1,13) 

= 2,17; p = 0,1638). 
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A análise do tempo gasto pelos animais de ambos os grupos experimentais 

comendo, mostrou que há uma diferença estatística significativa entre os grupos 

experimentais, onde o grupo WSM teve médias maiores que o grupo CON, entretanto, 

essa diferença se deu devido a interação do sexo (ANOVA: F(1,13) = 8,08; p < 0,05; 

Tukey; p< 0,05 - Figura 5), onde os machos do grupo WMS teve  médias maiores que 

as fêmeas do próprio grupo, assim como machos e fêmeas do grupo controle. 
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Figura 5 - Valores médios de duração da alimentação pelos animais (x  + EPM). Os animais 

portadores da síndrome (WMS) mostraram médias significantemente mais elevadas que os 

animais controle (CON) - (ANOVA: F(1,13) = 8,08; p < 0,05).  

 

Não houve diferença estatística entre as médias da freqüência de ida dos 

animais ao comedouro, nem correlação entre o tempo gasto comendo e a freqüência de 

vezes de ida ao comedouro. 

 

Com relação ao comportamento de descer ao solo e permanecer no piso da 

gaiola, os animais do grupo WMS apresentaram médias significantemente maiores que 

os animais do grupo controle (ANOVA: F(1,13) = 4,7273; p < 0,05) como mostra a 

Figura 6. Não houve diferenças entre sexos nem interação entre os fatores sexo e 

grupo. 
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Figura 6. Valores médios de tempo que os animais ficaram no chão da gaiola (x  + EPM). 

Nota-se a diferença estatística, onde o grupo WMS exibe médias de tempo maiores que os 

animais CON; (F(1,13) = 4,7273; p < 0,05) 

 

Os resultados observados para os animais do grupo CON e WMS mostraram 

que não há diferença entre as médias do número de vezes que os animais se dirigiam 

ao bebedouro. Não se observou diferença para essa categoria experimental quanto ao 

sexo. 
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DISCUSSÃO 

Análise Hormonal  

Os níveis basais de cortisol de C. jacchus são significativamente mais elevados 

em fêmeas do que em machos (JOHNSON, et al 1996; RAMINELLI et al., 2001). No 

presente estudo não foi encontrada diferença significativa no cortisol entre sexos 

embora as fêmeas tenham apresentado em média valores mais elevados do que os 

machos. Quando se comparou o valor obtido para o grupo CON com o grupo WMS, 

observou-se que nos dois sexos ocorreram diferenças estaticamente significativas, 

apontando para um quadro de hipocortisolemia para os animais com perda peso. De 

acordo com a revisão de HESSE et al., (2005) situações de estresse psicológico, 

quadros de fibromialgia (GRIEP et al., 1998), assim como doenças crônicas como 

síndrome da fadiga crônica e estresse pós-traumático (BASCHETTI, 1999; 

SCHUDER, 2005) são acompanhadas de diminuição dos níveis de cortisol, 

provavelmente por aumento da sensibilidade da retroalimentação hipotalâmica, 

alteração no número de receptores, ou outros mecanismos de regulação da síntese 

hormonal. Quadros de desnutrição crônica também são acompanhados de 

hipocortisolemia, embora na fase aguda de quadros de bulimia em humanos se 

caracterizem pela elevação do cortisol. Na presente situação os animais do grupo 

WMS eram portadores de redução de massa corporal e provavelmente a 

hipocortisolemia decorre do quadro de desnutrição. O estudo de cortisol em períodos 

mais prolongados em animais com perda de peso nos seus estágios iniciais poderão 

trazer maiores indicações da fisiopatologia deste resultado. 
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Análise Comportamental  

 A investigação da síndrome do emagrecimento permanente SEP (Wasting 

Marmoset Syndrome) tem sido feita sempre utilizando-se parâmetros clínicos e/ou de 

exames complementares e estudos de necrópsia de animais que apresentam 

características da síndrome, com a perda de peso sendo a principal variável de 

suspeita.  

Neste trabalho, foi feita uma investigação comportamental, buscando encontrar 

novas evidências que ajudassem no diagnóstico da síndrome, juntando-se às 

abordagens clínica e patológica usual. Foram registrados padrões comportamentais 

individuais do repertório do animal descritos na literatura (STEVENSON & POOLE, 

1976) e que, para a maioria deles, estão descritos os contextos para a sua ocorrência.  

Diferenças na expressão do padrão comportamental dos animais portadores da 

síndrome quando comparados aos dos animais controle, indicam que a doença pode 

ser detectada por meio do estudo da atividade comportamental.  

As médias de piloereção para os animais controle encontradas neste estudo 

foram semelhantes às encontradas num estudo com C. jacchus, por LEAO (2001), 

usando machos e fêmeas, quando estes foram submetidos à situação de isolamento. 

Entretanto, as médias dos animais do grupo WMS foram significativamente menores, 

indicando uma alteração na expressão deste comportamento.  Contextos de disputa por 

alimento ou parceiros para o acasalamento bem como durante disputas de território, 

aumentam a freqüência da expressão da piloereção (ROSS, et al., 2004). Ainda, no 

ambiente de cativeiro, mesmo vivendo em isolamento, os sagüis apresentam o 

comportamento de piloereção provavelmente associado às vocalizações de outros 

animais da colônia ou frente a distúrbios provenientes da rotina de manutenção 

(presença do tratador) ou ainda a distúrbios ambientais artificiais e naturais. A 

diminuição desse comportamento, portanto, parece estar associada a uma diminuição 

na percepção sensorial motor do animal portador da WMS. 

O comportamento de autocatação é muito importante na vida dos calitriquídios, 

possuindo uma conotação que vai além da simples limpeza do animal, ou seja, parece 
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funcionar como um mecanismo redutor de tensão (HERSHKOVITZ, 1977, CROSS, & 

ROGERS, 2006) Os resultados desse estudo evidenciaram médias semelhantes entre 

os dois grupos estudados sugerindo que esse comportamento é preservado. Portanto, 

parece haver uma priorização da necessidade de limpeza do animal, redução de 

estresse, ou ambos, constituindo uma estratégia interessante. 

O etograma para C. jacchus de STEVENSON e POOLE (1976) descreve o 

comportamento de alongamento e, uma vez que os animais que são portadores da 

síndrome apresentam, geralmente, um quadro de atrofia muscular provavelmente 

associado a dores musculares, forçando o animal a alongar-se para diminuir a tensão 

muscular, era esperado que essa atividade se expressasse diferentemente entre os 

grupos. Todavia, a freqüência do comportamento foi bastante baixa em ambos os 

grupos e não houve diferenças entre as médias.   

No presente estudo, houve uma interação entre os fatores “grupo” e “sexo” para 

o comportamento de marcação de cheiro, com o grupo CON apresentando freqüências 

de marcação de cheiro significativamente maiores para os machos do que os animais 

do grupo WMS. Num estudo sobre marcação de cheiro EPPLE (1970) não encontrou 

diferença entre machos e fêmeas assim como LEÃO (2001). Todavia, o 

comportamento de marcação de cheiro anogenital é um comportamento bastante 

flexível, variando de indivíduo para indivíduo e tem a sua dinâmica alterada pelo 

contexto social (NOGUEIRA et al., 2001). É interessante observar que as diferenças 

estatísticas foram observadas entre machos enquanto as fêmeas WMS mantiveram 

níveis semelhantes àqueles do grupo controle. Esse evidência pode indicar que como 

esse comportamento é importante para sinalização do estado reprodutivo, mesmo sob 

ação da doença esse comportamento é preservado nesse sexo. Estudos recentes 

mostram que os machos reprodutivos reconhecem as secreções da marcação de cheiro 

de suas parceiras (ZIEGLER, et al., 2005), reforçando o papel funcional para o 

sucesso reprodutivo das fêmeas.   

À semelhança dos resultados observados para o comportamento de 

alongamento, a locomoção também mostrou-se preservada nos animais com WMS. Os 

animais portadores da síndrome mostraram médias de duração de ingestão de alimento 

significativamente mais elevadas que os animais do grupo controle, embora, a 
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freqüência de idas ao comedouro tenha sido semelhante para ambos os grupos. O 

animal portador da síndrome tem perda de massa muscular, gerando uma maior 

necessidade de repor a energia perdida, podendo estar associada a um quadro de 

síndrome de mal absorção. Nesses casos, a maior duração no tempo de alimentação 

encontrada nos WMS deve estar relacionada á tentativa do animal em repor os 

nutrientes, a partir de mecanismos fisiológicos de regulação. Esse resultado é 

interessante e pode ser uma boa indicação para caracterização da síndrome, já que os 

animais WMS comem muito e, mesmo assim, apresentam perda de peso progressiva . 

Por outro lado, esse resultado é oposto ao LEWIS, et al., 1987; IALEGGIO & 

BAKER, 1995 que encontraram perda de apetite nos animais portadores da síndrome. 

A diferença pode estar associada ao estágio da doença, que pode implicar no 

desencadeamento de mudanças comportamentais apenas em estágios mais avançados 

da doença, como é o caso da maioria dos animais desse estudo.  

Um outro comportamento que mostrou diferença significativa foi o uso mais 

freqüente do piso da gaiola, sem motivo aparente (ex. restos de comida, presas vivas), 

que pudesse fazer o animal descer ao solo. Sabe-se que, mesmo em cativeiro, os sagüis 

evitam descer das partes mais altas da gaiola, o que é um comportamento inerente de 

um primata arbóreo.  O uso dos extratos inferiores da gaiola ocorre, geralmente, após o 

estabelecimento da hierarquia de dominância entre machos, entre fêmeas ou mesmo 

entre casais de C. jacchus em cativeiro. Nessa situação, os animais subordinados ficam 

com sua mobilização restrita e o uso limitado a partir dos comportamentos de ameaça 

emitidos pelos dominantes (Sousa, observação pessoal). Nos portadores da síndrome, 

esse comportamento pode estar sinalizando diminuição do equilíbrio, com os animais 

necessitando de substrato de apoio mais estável para o deslocamento. Um ponto que 

não foi investigado, mas que parece ser de grande importância, seria registro da 

duração da permanência dos animais CON e WMS em substratos que tenham maior e 

menor mobilidade na gaiola e a utilização de testes sensoriais simples durante o exame 

físico dos animais. 

Em primatas, incluindo humanos (BEARD & CONNOR, 2003), é observado 

que uma nutrição deficiente compromete a capacidade cognitiva. O mesmo pode estar 

acontecendo com os animais desse estudo, pois, embora se alimentando com maiores 
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quantidades de alimento, se constitui em característica da síndrome, o 

comprometimento do aparelho digestivo, com deficiência na absorção do alimento. 

Portanto, o aumento da ingestão pode estar associado à pouca absorção, gerando um 

quadro de desnutrição e, conseqüentemente comprometendo, a capacidade cognitiva 

do animal.   

 Em conclusão, a modificação nos parâmetros de natureza endócrina (cortisol) e 

comportamental nos animais do grupo WMS, quando comparado ao grupo controle, 

indica que os mesmos podem ser usados de modo auxiliar na caracterização da 

síndrome, juntamente com os dados relativos ao exame físico e exames 

complementares disponíveis. Adicionalmente, aponta a possibilidade dos animais 

WMS apresentarem alterações hormonais e possíveis déficits sensoriais e cognitivos 

que precisam ser mais bem investigados. 
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Tabela 1.  Informações sobre os animais usados no experimento 

Animal  

Data 
Nascimento/ 
Entrada no 
Núcleo 

Idade em 
anos no 
início do 

experimento Sexo 

Duração 
do 

estudo 
(meses) 

Grupo 
controle 

    

715 16/12/1998 4,91 M 11 
695 3/11/1998 5,03 M 11 
730 23/10/1999 4,28 F 8 
750 20/12/1999 4,35 F 6 
712 15/6/1999 4,83 F 6 
857 19/12/2000 3,46 M 4 
886 15/5/2002 1,31 F 13 

     
Grupo 
WMS     
551 18/12/1996*        >2,0  M 11 
742 19/12/1999 3,9 F 11 
546 22/1/1997 6,78 F 11 
835 16/6/2000 3,41 M 11 
740 12/12/1999 3,73 F 13 
864 27/7/2001 2,76 F 6 
713 12/12/1998 5,48 M 4 
862 17/11/2001 2,7 F 3 
632 10/06/1998*       >2,0 F 2 
655 02/071998*       >2,0 M 2 

*Data que os animais deram entrada no Núcleo de Primatologia; a idade na ocasião foi estimada a 
partir medidas morfométricas.
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ABSTRACT  

This study proposes new developmental stages for Callithrix jacchus, using K-Means 

algorithm and an Artificial Neural Network – Self-Organising Maps (SOM) as 

computational tools, based on weight and age. Eight developmental stages are 

proposed: infant I, II and III, juvenile I and II, subadult, young adult and older adult. 

This classification is consistent with the first appearance of several behavioural and 

physiological characteristics and thus may have generality in defining critical 

developmental periods. It also reveals differences in male and female development and 

establishes a stage for the onset of the final adult life cycle.  
 

 
Key words: classification, weight, age, data mining, common marmosets, ontogeny
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INTRODUCTION  

Biomedical research using the common marmoset (Callithrix jacchus) 

continues to grow, mainly in infectious diseases, neuroscience and development, 

toxicology and drug development, reproductive biology and behavior (Mansfield, 

2003). The life span of this species is around 11.7 years (Rowe, 1996). A strong 

preventive medicine health care program and diagnostic services are critical to 

maintaining a healthy, robust colony (Ludlage & Mansfield, 2003). The use of 

common marmosets in biomedical research started in the early sixties and information 

about free-ranging groups began to appear in the early seventies. One of the first 

studies focusing on the ecology and behavior of genus Callithrix (Steveson & Rylands 

, 1988) using behavioral data identified six developmental stages for common 

marmosets: Infant I (0-7 weeks), Infant II (9-12 weeks), Juvenile (4-5 months), 

Adolescent (6-10 months), Sub adult (11-15 months), and Young adult (>15 months). 

Another classification was proposed by Yamamoto (1993) based on behavioral data 

and age, as follows: Infant (0-5 months), Juvenile (5-10 months), Sub adult (10-15 

months) and Young adult (> 15 months). In a study where the weights of captive and 

wild common marmosets were compared at the different age ranges proposed by 

Yamamoto (1993), Araújo et al., (2000) found that the profile of both groups increases 

similarly with no statistical differences between age ranges. Recently, Abbott et al 

(2003), describing some aspects of common marmoset developmental biology, 

considered the infant stage as ranging from 0 to 3 months, juvenile from 3 to 12 

months, sub adult from 13 to 18 months and adult over 18 months  

In the last decade biomedical and computer engineering research have explored 

Artificial Neural Networks (ANN). Articles in this area have tripled in the last five 

years (Lisboa, 2002). Examples include sorting and allocating upper and molar teeth 



 59 

of primates (King, et. al., 2005, monitoring wolf preserves in Portugal (Bessa-Gomes 

& Petrucci-Fonseca, 2003), recognition patterns and monitoring of ecological data 

(Walley & O’Connor, 2001), special patterns of behavior of non-native fish species 

(Céréghino et al., 2005), simulation of anxiety-like behavior in rats (Salum, et al., 

2000), predicting the extent of tumors in men with clinically localized prostate cancer 

(Gamito, et al., 2001), and clinical decision support systems for intensive care units 

(Frize, et al., 2001), among others. Despite the potential use of common marmosets in 

field studies and biomedical research, particularly in experimental protocols where the 

variables “weight” and “age” are critical, the classification of development, 

ontogenetic stage or relative age needs to be precise to refine data analysis. For 

instance, according to current classifications, mean weight for the infant stage is 

around 139g when the weight of newborn babies shows mean values around 30g, and 

there are no objective criteria for distinguishing between “newborn” and “infant.” 

Also, a more appropriate method for classifying the juvenile stage of C. jacchus seems 

to be needed; this will be useful for both field studies and experimental procedures 

requiring precise weight control. The objective of this study was to provide a 

developmental classification for common marmosets using weight and age variables 

analyzed by two computational approaches: K-Means algorithm and an Artificial 

Neural Network – SOM (Self-Organizing Maps).  
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METHODS 

Subjects  

We used a database with 9,200 weight entries recorded across the ontogenetic 

development of Callithrix jacchus from 1985 to 2003 (see Table 1), all data used in 

this study came from a born captive measurements of weight and age. During this time 

the number of entries over 4-year periods were: 1985-1988: n= 991; 1989-1992: n= 

4,097; 1993-1996: n= 1919; 1997-2000: n= 1931 and, in the last three years, 2001= 

200, 2002=28 and 2003= 34. The animals were housed in outdoor cages, at the Núcleo 

de Primatologia of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (5
o 

50' S 35
o 

12’ 

W).  

The database was built in templates using ACCESS MS ™ and imported to 

JMP statistical software, version 5.0.1a -Copyright © 1989 -2002 SAS Institute Inc. 

All statistical tests, K-means and Self-Organizing Maps were used in the JMP 

routines. We excluded 761 records related to two situations: 1) when the weight of 

pregnant females reached 410 g, which corresponds to mean weight plus standard 

deviation values obtained for the males of the colony; 2) the weight of males and 

females who experienced chronic weight loss and the weight of dying animals. In this 

study we used the age in days proposed by Yamamoto (1993), as follows: Infant class: 

0-150 days; Juvenile: 151 to 300 days; Sub adult: 301-600 and Adult: > 600 days. 
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Computational Techniques  

Clustering is one technique that falls into a group of undirected data mining 

tools. The goal of undirected data mining is to discover structure in the data as a 

whole. There is no target variable to be predicted, thus no distinction is made between 

independent and dependent variables. Both k-means algorithm and self-organizing 

maps (Kohonen, 1982) are clustering methods that classify patterns without the need 

of previous information on data distribution, as occurs in supervised methods. These 

techniques allow a data mining process that identifies stages and sub-stages of the data 

distribution being used. Thus, these tools are better for modeling and identifying 

stages in a sample pool and they enable us to visualize data distribution in a two 

dimensional space, even when the data form high dimensional spaces, i.e. when the 

input vector is high. These techniques are effective analytical tools for extracting 

information from a large dataset, such as that used in this study, and are more suitable 

than traditional statistical methods (such as regression) for detecting multivariate data 

patterns.   

Data Mining 

 

 The aim of data mining is to extract non-explicit information, that is, patterns 

that may be labelled as a database class (Han & Kamber, 2001) Cluster-identifying 

techniques are useful tools for identifying and classifying patterns immersed in a mass 

of data.  

Two techniques were used in this study: the k-means algorithm (Duda et al, 

2000) and the SOM (Self Organizing Maps, Kohonen, 1982). Two algorithms were 

chosen in order to approach the problem in two ways and verify if the methods 
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converge to a same solution. Both algorithms (K-means and SOM) are able to 

accurately find the clusters. 

The k-means method introduced by (Duda et al., 2000) is one of the simplest 

and most efficient cluster techniques, consisting of a self-organized identification 

process of the centroid of each cluster starting from a set of mobile center candidates. 

The mobile centers are initialized and using a measure of similarity that measures the 

distance of each of the patterns to the centers, selects the nearest center as the winner, 

which, by means of an adaptative process, is able to move towards the pattern (a point 

in the data space). The process is concluded when each mobile center reaches a 

position at the center of a cluster. Once the clusters are identified, the labeling process 

is carried out and the patterns are classified. The process can be seen as a winner-take-

all competitive process, which may be implemented as a competitive neural network. 

 

The Self-Organizing Map (SOM) algorithm is an unsupervised neural network 

developed by Kohonen (1982). This neural network is usually a uni or bidimensional 

lattice.These neurons receive the input data and compete according to the measure of 

the distance between their synaptic weights and the input patterns The weight vector  

closest to the input vector is chosen as the winning neuron. Each winning neuron 

establishes a cooperative and selective process with neighboring neurons to form 

neuron clusters. The process continues until neuron distribution in the grid is self-

organized. At the end of the process the neuron clusters that reflect the same unknown 

organization of the input data or input network patterns are identified. From these 

clusters it is possible to label and classify the patterns. 
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Choice of the right number of clusters  

 

If the number of clusters k in the K-means method is not chosen to match the 

natural structure of the data, the results cannot be accurate. In this study the proper 

way to avoid this is to experiment with different values for k. In principle, the best k 

value will have the shortest intra-cluster (the distance between two inputs of same 

cluster) and longest inter-cluster distances (the distance between two inputs of 

different clusters). Once the clusters are discovered, they have to be interpreted in 

order to have some value for the data-mining project (Han & Kamber 2001).  

 

RESULTS  

In this study we observed for a same database that the k-means algorithm  and 

the SOM algorithm  converged to a same result, enabling the process of classification, 

thus meeting the objective of this study.  

Using the number of age stages proposed by Yamamoto (1993), we divided our 

databank into 4 classes, as shown in Figure 1. Within each class, separately, we 

performed new data mining using the k-means and SOM algorithm. 

For the infant group a different number of k values (k= number of possible 

clusters) was used to find the best classification. K-means classification and SOM 

produced the best results for the infant group (k=3), since the centroids (which equal 

the mean of each cluster), showed 3 classes, INF1, INF2 and INF3 (INF= cluster -see 

Table 1, Figure 2A) the same mean values for weight and age were found for the 

centroids in both K-means and SOM classifications. When a statistical analysis of 
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bivariate distribution routine was used (age and weight) a strong correlation was found 

between the two variables (weight and age - Pearson, r =0.937, p <0.001).  

The same computational approaches were used to test if different k numbers 

(clusters parameters) were present in the other age ranges: juvenile, sub adult and 

young-adult. In all three age stages, two sub-classes were found as follows: JUV1 and 

JUV2 (Figure 2B), SUB1 and SUB2 (Figure 2C) and ADU1 and ADU2 (Figure 2D), 

respectively. In the juvenile and sub adult age classes tested, the variables weight and 

age showed the same increase pattern, but the correlation found using a bivariate 

statistical test, showed a weak correlation between weight and age for both classes 

(Pearson, juvenile: r= 0.466, p< 0.05; sub adult: r= 0.219, p < 0.05). Weight was 

highest in the adult stage, and continued to vary with a standard deviation of + 40g, 

while age increased steadily until the animal died. The correlation between weight and 

age using statistical bivariate distribution was weak (Pearson, r= 0.152, p < 0.05) for 

the adult classification, as illustrated in Figure 3. 

Table 1 shows the class transitions. In spite of what was found, statistical 

differences in all classes showed that the JUV2 stage mean (255.43g) was very similar 

to that of the SAD1 stage (259.54), as were those between the SAD2 (307.97g) and 

ADU1 stages (311.00g). Since no statistical differences were found between SAD1 

and ADU1, they were disregarded, leaving only one class for both stages. The final 

classification results using SOM and k-means analysis, with 8 developmental stages 

and their range in months, are shown in Table 2, as well as the behavioral correlates of 

these stages obtained from the literature. Using the proposed classification, a 

Prediction Weight Curve (PWC) was calculated (Figure 4), where maximum weight is 

plotted between the SAD and ADU stages. As can be observed, there is a very rapid 

weight increase in the first 7 months of development, reaching about 75% of adult 
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weight when the individual is in the JUV2 stage. During the adult stage, weight 

stabilization occurs, with a slight decrease at around four years of age. The older adult 

stage starts at 72 months. 
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DISCUSSION  

This study reveals that there are natural weight classes or developmental phases in 

Callithrix jacchus that are not evident when analyzing weight data under the 

assumptions of standard statistical or growth models. Other species may also show 

such as pattern. Age and weight are the most frequently monitored variables in 

animals living in breeding colonies and zoos, as well as in long-term studies of free-

ranging animals when they are captured and characterized biometrically and 

medically. We demonstrate the use of a K-means algorithm classification and an 

Artificial Neural Network – Self-Organizing Maps (SOM) that may also be useful in 

assessing developmental stages in various animal species. Moreover, it opens the 

possibility that other variables, such as cephalic or thoracic perimeters and knee-to-

heel length of long bones, which are also used for ontogenetic classifications (Abbott, 

1979, Ingram, 1977), will be revised based on these computational tools. According to 

the present findings, it is proposed that in C. jacchus the conventional infant stage 

should be divided into three sub stages: Infant 1: 0-30 days of age (1
st 

month), with 

mean weight of 40g (SD ± 11.79g); Infant II: age greater than 30 and less than 90 days 

(2
nd

-3
rd 

months), with mean weight of 98g (SD ± 26g) and Infant III: age greater than 

90 and less than 120 days (4
th 

month), with mean weight of 165g (SD ± 20g). The 

juvenile stage can be divided into two substages: Juvenile I: age from 120 to 210 days 

(5
th 

to 7
th 

month), with mean weight of 197.68g (SD ± 36g) and Juvenile II: age 

between 210 and 300 days (7
th 

to 10
th 

month), mean weight of 255.43g (SD ± 34g). 

The subadult stage is from day 300 to 450 (11
th

to 15
th 

month), mean weight of 307.97g 

(SD ± 11.79g). The adult stage begins at 450 days (16
th 

month) and extends up to 2116 

days (around 6 years), with mean weight of 374g (SD ± 11.79g). The older adult stage 

begins at 6 years and ends at death. This new ontogenetic classification for the 
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common marmoset includes eight stages, based on increased age and weight during 

the animal’s development. It should be pointed out that the classification proposed is 

similar to others, such as that of Yamamoto (1993), since both establish the end of the 

juvenile and subadult phases at 10 and 15 months of age, respectively. 

Behavioural patterns associated with the development of C. jacchus are found in 

various publications (Box, 1977; Abbott, 1978; Stevenson & Rylands, 1978; Hearn, 

1983; Yamamoto, 1993; Ximenes & Sousa, 1996; Tardif & Jaquish, 1997; Abbott et 

al., 2003). According to these studies, behaviours related to carrying, nursing, feeding, 

play and agonism appear for the first time during the infant stage. According to the 

revised developmental classification proposed in the present study, in which the infant 

stage has 3 substages, the first episodes of piloerection coincide with the onset of the 

infant II stage, and weaning is completed in the transition between the infant II and 

Infant III stages (Tardif & Jaquish, 1997). Furthermore, females show increased 

estradiol during the juvenile I stage, while the males present increased testicular size 

and elevated testosterone levels in juvenile II stage (Abbott et al, 2003). These results, 

therefore, allow definition of a more precise and functional developmental scale, since 

the onset and end of these activities were not clearly associated with any 

developmental indicators using the conventional scale. For example, the complete 

weaning that occurs around the 14
th

week (Ingram, 1977, Ximenes & Sousa, 1996), 

approximately 5 weeks before the end of the infant stage in Yamamoto’s (1993) 

classification, now coincides with the end of the infant III stage. The statistical 

differences found in the infant and juvenile stages are explained by the pronounced 

weight gain of around 75% between the first and tenth months of life when compared 

to the weight of an adult animal.  

Similar results had already been reported for Saguinus fusciollis (Hoage, 1982). On the 
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other hand, in the subadult and adult stages, only the final increase to adult weight was 

observed, with a mean variation of ± 40 grams until the end of the animal’s life. In a 

study by Abbott (1978) on physical, hormonal and behavioural development of C. 

jacchus, based on the weight profile of 20 males and 20 females born in captivity, an 

ascending progression can be observed in weight gain.  This coincides with our infant 

stage period and, to a lesser degree, the juvenile I and II stages of the present 

classification. According to the Abbott, the captive animals gained the same weight as 

the wild animals present in the colony (300 ± 6.6 g) at between 500 and 550 days of 

development (16 to 18 months), which corresponds to the adult stage.  

According to Tardif et al., (2003) the average lifespan of a C. jacchus that survives 

infancy is approximately 6 years and the maximum life expectancy of C. jacchus is 

around 15 years in captivity. In a study on the biological and developmental aspects of 

C. jacchus, Abbott et al., (2003) showed that from the age of 7-8 years, they had more 

diseases, greater hearing loss and cartilage aging. In the present study, 5.7 years was 

considered the onset of weight loss and the beginning of aging.  

Through the stages found in this study, results show that a Prediction Weight Curve 

(PWC) can be created and successfully used. The use of PWC could be of great value 

in following the ontogenetic development of C. jacchus and in selecting subjects for 

chronic experiments with greater certainty, since weight profile could indicate a 

tendency for developing Wasting Marmoset Syndrome (WMS), which is a significant 

cause of death in captive callithrichids (Ialeggio & Baker, 1995). Animals with the 

potential for developing WMS generally have weights below the curve, beginning in 

the juvenile stage. PWC could also be used to classify the age of animals in field 

studies, in addition to morphometric measures already being used.  
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SUMMARY 
 
 
The common marmoset (Callithrix jacchus) is one of the most investigated species of 

NewWorld primates in different areas of biomedical research such as infectious 

diseases, neuroscience and development, toxicology and drug development, 

reproductive biology and behavior. Therefore, a precise developmental classification, 

particularly in experimental protocols where the variables "weight" and "age" are 

critical, is necessary to refine data analysis. According to current classifications based 

on age and behavioral variables, mean weight for the infant stage is around 139g when 

newborn baby mean weight values are around 30g. However, there are no objective 

criteria for distinguishing between "newborn" and "infant." Moreover, a more 

appropriate method for classifying the juvenile stage of C. jacchus seems to be needed 

since major physiological changes, particularly related to reproductive maturation, 

occur at this stage. This study proposes a redefinition of developmental stages based 

on age and weight variables and using a large series of colony-bred animals.  We used 

K-Means and Artificial Neural Network – Self-Organizing Map (SOM) algorithms to 

analyze the data. The goal of undirected data mining is to discover structure in the data 

as a whole. Both the k-means algorithm and self-organizing maps are clustering 

methods that classify patterns without the need of previous information on data 

distribution, as occurs in supervised methods. These techniques are effective analytical 

tools for extracting information from a large dataset, such as that used in this study, 

and are more suitable than traditional statistical methods (such as regression) for 

detecting multivariate data patterns. Furthermore, they allow a data mining process 
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that identifies stages and sub-stages of the data distribution being used. Thus, these 

tools are better for modeling and identifying stages in a sample pool and enable us to 

visualize data distribution in a two dimensional space, even when the data form high 

dimensional spaces, i.e. when the input vector is high. We found for a same database 

that both approaches converged to an identical result, enabling the process of 

classification, the ultimate goal of this study. This will be useful for both experimental 

procedures and field studies requiring precise weight control. Our results indicate that 

infantile and juvenile stages can be divided, respective ly, into infant-1, infant-2 and 

infant-3 periods and juvenile-1 and juvenile-2 stages.  The revised tripartite stages of 

infancy are coincident with the onset of a variety of behavioral, physiological and 

hormonal indicators that have heretofore not been recognized as being so tightly 

constrained by size and age. Results also show differences in male and female 

development and identify a stage for the onset of the final adult life cycle. According 

to the results, a Prediction Weight Curve (PWC) can be created and successfully used 

in conjunction with previously-used morphometric measures, to classify the age of 

free-ranging animals.  
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Table 1 – Significant clusters found by K-means and SOM to classify the C. 

jacchus developmental stages regarding weight and age (M=males, F=females). 

Clusters New Classes  
Weight (g)  
Mean + SD 

Age (days)  
Mean + SD 

Number of Records  

 

1 INF1 40.07 + 11.79 13 + 13 

 

    M=234; F=235      

2 INF2 97.88 + 26.12 67 + 20 M=264; F=272 

3 INF3 165.38 + 20.40 118 + 19 M=319; F=356 

1 JUV1 197.68 + 35.60 190 + 27 M=391; F=424 

2 JUV2 255.43 + 33.78 259 + 26 M=153; F=144 

1 SAD1 259.54 + 42.89 343 + 26 M=150; F=142 

2 SAD2 307.97 + 40.31 408 + 28 M=343; F=373 

1 ADU1 311.00 + 44.40 829 + 300 M=1741; F=1523 

2 ADU2 374.63 + 45.03 1534 + 582 M=1078; F=1058 
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Table 2 – New proposed classification for ontogenetic development of C. jacchus, and 
first main behavioural manifestation or cessation during ontogenetic development  

New Stages  Weight (g) Age (days) Age Range in 
months  

Behavioural 
correlates (first 
manifestation) 

Infantile I 40.07 + 11.79 13 + 13 0-1 -off episodes; scent 
marking 

Infantile II  97.88 + 26.12  67 + 20  1-3  -vocalisation; 
piloerection -wrestling 
play with “open mouth 
face”; independent 
locomotion; solid 
ingestion; self feeding  

Infantile III  165.38 + 20.40  118 + 19  3-4  -social play; complete 
weaning 

Juvenile I  197.68 + 35.60  190 + 27  4-7  -onset of puberty in 
females; social 
grooming 

Juvenile II 
(adolescent) 

255.43 + 33.78  259 + 26  7-10  -onset of puberty in 
males 

Subadult  307.97 + 40.31  408 + 28  10-15  -ovulation; copulation  

Young 
adult 

374.63 + 45.03 1534 + 532 15-72 - reproduction 

Older adult 352.77 + 46,61 2116 >72 -hearing loss; cartilage 
aging; aging 

 
Behavioural information was obtained from Ingram (1977), Abbott (1978), Yamamoto (1993), Ximenes & 
Sousa (1996), Hearn (1983), Tardif & Jaquist (1997) and Abbott et al., (2003).  
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FIGURE LEGENDS 
 

 
Figure 1. Database split into four datasets using the age stages proposed by 

Yamamoto (1993). 

 

Figure 2.  Classification map calculated for Infantile (A), Juvenile (B), Sub-adult (C) 

and Adult (D) classes showing the clusters and their respective centroids (k) for each 

class. In both distributions, K-means and SOM converged in a similar way. 

 

 

Figure 3 – Developmental stages found using weight and age variables by K-means 

and SOM analysis for common marmosets, based on classification proposed by 

Yamamoto (1993). Bars indicate weight, and the line indicates the age of the 

individuals. 1A: Three substages were found for the infant stage; 1B: Two substages 

were found for the juvenile stage; 1C: Two substages were also found for the subadult 

stage and 1D: one stage was found for adult. In all cases, differences between 

substages were significant using Student’s t test (a,b) or ANOVA (a,b,c,), p<  0.001 

for both.  

 

Figure 4 -Weight prediction curve (WPC) for the ontogenetic development of C. 

jacchus using weight and age calculated by SOM and k-means analyses.  
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FIGURES  

 
 

 
Figure 1. Leão, Dória -Neto and Sousa 
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Figure 2. Leão, Dória-Neto and Sousa.  



 80 

 
 

 
 

Figure 3-Leão, Dória-Neto and Sousa  
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 Figure 4. Leão, Dória -Neto and Sousa 
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DISCUSSÃO GERAL 

 

 Os dados da literatura apontam para a grande importância do emprego de C. 

jacchus em diversas áreas da pesquisa biomédica. Dados sobre aspectos da biologia do 

animal bem como da sua utilização como modelos para estudo de diferentes distúrbios 

(CILIA E PIPER, 1997) e doenças agudas e crônicas (LUDLAGE e MANSFIELD, 

2003) tem sido propostos. A vantagem no seu emprego está relacionada ao 

relativamente baixo custo de manutenção em cativeiro associada com a alta taxa de 

reprodução e sobrevivência durante longos período de cativeiro (HEARN, 1975). 

Todavia, apesar do empenho realizado por muitos pesquisadores buscando tratamentos 

e alternativas para melhorar as condições de vida desse pequeno primata no ambiente 

de cativeiro há uma série de doenças e enfermidades que causam grande morbidade e 

mortalidade em populações de C. jacchus em criadouros em muitos países 

(LUDLAGE e MANSFIELD, 2003) No Núcleo de Primatologia da UFRN, que possui 

uma colônia de criação de animais dessa espécie, são registrados anualmente cerca de 

20% de casos que se caracterizam por perda de peso progressiva que constitui um dos 

principais sinais de uma síndrome de determinação de muitos fatores atuando 

isoladamente ou em conjunto (IALEGIO e BAKER, 1995). 

 Diante de uma grande massa de dados coletados durante o período de 1995 -

2005, três estudos aprofundaram o estudo da variável peso, primeiramente em animais 

com perda de peso progressiva (1º artigo) através de um estudo histopatológico da 

possível causa desta perda de peso.  

O resultado dos dados hormonais mostrou que a perda de peso alterou os níveis 

os níveis basais de cortisol do C. jacchus que estavam acometidos com a perda de peso 

crônica apontando para um quadro de hipocortisolemia. Esse quadro vai de encontro 

aos achados de HESSE et al., (2005) onde situações de estresse psicológico, quadros 

de fibromialgia (GRIEP et al., 1998), são acompanhadas de diminuição dos níveis de 

cortisol, provavelmente por aumento da sensibilidade da retroalimentação 

hipotalâmica, alteração no número de receptores. Ademais existem relatos de 
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hipocortisolemia associados a doenças crônicas como Síndrome da Fadiga Crônica 

assim como ao Estresse Pós-traumático (BASCHETTI, 1999; SCHUDER, 2005).  

Os dados comportamentais deram informações importantes sobre os animais 

acometidos da perda de peso crônica (SEP), mostrando que há alterações significativas 

no padrão comportamental desses animais, que se aliando aos exames clínicos e 

laboratoriais existentes, podem ajudar na identificação de animais portadores de perda 

de peso crônico, evidentemente as alterações comportamentais por si só não são 

suficientes para indicar se um animal está com SEP, mais será de grande valia na 

identificação de possíveis portadores da síndrome.    

 Sabe-se que não há consenso entre diversos autores quanto à etiologia da 

síndrome do emagrecimento progressivo, entretanto juntando-se aos achados 

comportamentais e hormonais descritos a investigação histopatológica dos animais 

com perda de peso crônico, descrita no primeiro artigo, leva a crer que há 

possibilidade dos animais desse estudo terem desenvolvido a SEP e estarem 

acometidos de platinosomíase, graças a uma forte infestação parasitária por 

Platynosomum spp. Os autores LOGAN & KHAN (1996) descrevem que os animais 

com SEP são mais susceptíveis à alta incidência de infestação por parasitas, entretanto, 

não se obtiveram evidências que esses trematódeos podem ser um dos agentes 

causadores da síndrome. Entre as diversas causas propostas pelos trabalhos publicados 

sobre SEP, há o que associa à síndrome, por exemplo, à doença celíaca de má-

absorção (SCHROEDER et al., 1999). Em trabalho recente (SÁ 2004) define a SEP 

como processo de má-absorção crônica decorrente de lesões na superfície da mucosa 

entérica imuno-mediada e que gera o quadro de grave desnutrição secundária. Portanto 

a SEP apresenta diferentes etiologias gerando um quadro de difícil diagnóstico de sua 

causa primária.  

Os animais da espécie C. jacchus do Núcleo de Primatologia da UFRN  

provavelmente se infectaram, quando na ingestão de hospedeiros intermediários como 

caramujos de jardim (Helix sp.), pequenos répteis (Hemidactylus mabouia), baratas 

(Blatella germanica e Periplaneta americana), contendo a larva encistada e 

funcionando como vetores do trematódeo.  
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Em virtude do diagnóstico de platinosomíase encontrado nesse estudo em 

sagüis cativos no Núcleo de Primatologia, o protocolo de controle endoparasitário foi 

modificado para abranger no seu espectro de ação terapêutico a nova espécie 

parasitária. Vale salientar que o Platynosomum spp., têm uma pequena produção de 

ovos que possuem tamanho reduzido, e uma sintomatologia clínica inespecífica, 

fazendo com que a infecção por este trematódeo seja  de difícil  diagnóstico clínico, o 

qual é feito geralmente, durante a necrópsia (BIELSA e GREINER, 1985;  SEETHA e 

CHENG, 1997) como ocorreu neste estudo. 

 Outra abordagem utilizada na análise da variável peso, descrita no terceiro 

artigo, propõe uma nova classificação ontogenética para C. jacchus, buscando uma 

classificação mais abrangente que as classificações existentes. Neste estudo as 

variáveis peso e idade são utilizados para detectação de novas classes do 

desenvolvimento do animal. Foram utilizadas ferramentas computacionais (K-médias 

e SOM) que de maneira não supervisionada encontram novas classes dentro de uma 

massa de dados, os quais, pela estatística tradicional, dificilmente seriam identificadas.    

Estudos usando redes neurais artificiais (SOM) e o algoritmo K-médias em 

primatas não humanos ainda são escassos. No entanto, com esse estudo, mostrou-se a 

sua utilidade e eficiência nas classificações de padrões, e que essas ferramentas 

computacionais podem ser utilizadas em conjunto com outras medidas morfométricas, 

para criar classificações mais eficientes tanto para animais vivendo em cativeiro como 

para animais selvagens, criando uma alternativa para interpretação dos dados 

realizados pela estatística usual.  

De acordo com os resultados do terceiro artigo propõe-se que a classe infantil 

de C. jacchus seja redimensionada em três novas classes: Infantil I: 0-30 dias de idade  

(1º
 
mês), com uma média de peso de 40g (SD ± 11.79g); Infantil II: idade maior que 

30 e menor que 90 dias (2º-3º
 
meses), com uma média de peso de 98g (SD ± 26g) e 

Infantil III: idade maior  90 e menor que  120 dias (4º
 
mês), com uma média de peso 

de 165g (SD ± 20g). A classe juvenil passa a ser dividida em duas novas  classes: 

Juvenil I: Idade de 120 a 210 dias (5º a 7º
 
meses), com uma média de peso de 197.68g 

(SD ± 36g) e Juvenil II: idade entre 210 e 300 dias (7º
 
a 10º

 
meses), média de peso de 
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255.43g (SD ± 34g). A classe Subadulto vai de 300 a 450 dias (11º a 15º
 
meses), 

média de peso de  307.97g (SD ± 11.79g). A fase adulta começa com 450 dias (16º 
 

mês) e se estende até acima dos 2116 dias (cerca de  6 anos), com média de peso de 

374g (SD ± 11.79g). A fase do animal idoso se inicia aos 6 anos  e se prolonga até o 

fim da vida do animal. Nas novas classes encontradas foram identificados padrões 

comportamentais que reforçam estes achados, ou seja, fortes indícios de que nas novas 

classes descritas têm alterações comportamentais correlatas. 

 

Em conclusão, neste estudo no qual a variável peso foi utilizada como 

parâmetro de sinalização da síndrome de emagrecimento progressivo (SEP) em C. 

jacchus, verificou-se que um dos possíveis determinantes da síndrome parece ser a 

platinosomíase, por meio de uma obstrução hepatobiliar, levando a um quadro de 

desnutrição. Observou-se ainda que a modificação nos parâmetros de natureza 

endócrina (cortisol) e comportamental nos animais do grupo SEP, quando comparada 

ao grupo controle, pode ser usada de modo auxiliar na caracterização da síndrome, 

juntamente com os dados relativos ao exame físico e exames complementares 

disponíveis.  Completando estes resultados, neste estudo foi proposta uma nova 

classificação ontogenética para C. jacchus, utilizando as técnicas computacionais K-

means e SOM que poderão ser de grande utilidade na seleção e acompanhamento do 

estado clínico dos animais para uso em pesquisa científica, estudos mais detalhados 

que envolvam o desenvolvimento desses animais além de abrir perspectivas para 

novos estudos com o emprego dessas ferramentas computacionais para outras espécies 

animais. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os dados de peso de animais da colônia do Núcleo de Primatologia da UFRN 

analisados no período de 15 anos, permitem concluir que : 

 

1 – Em relação aos achados histopatológicos de animais com diagnóstico provável da 

síndrome de emagrecimento permanente (SEP), todos os animais investigados eram 

portadores de um trematódeo (Platynosomum spp.) associado a um quadro de 

obstrução no sistema hepatobiliar, no qual se propôs este agente como um dos fatores 

etiológicos da síndrome; 

 

2 - Em relação à comparação do perfil comportamental e dos níveis de cortisol entre 

animais com a evolução da curva de peso dentro dos parâmetros de normalidade e 

àqueles com SEP, foram evidenciadas alterações comportamental e hormonal para os 

animais com perda de peso crônico, provavelmente associada a uma adaptação dos 

mecanismos que compõe o eixo funcional hipotálamo-hipófise-adrenal, como 

observado para outros mamíferos, sob situações de desnutrição crônica.  

 

3 - Finalmente, o emprego de ferramentas computacionais (K-médias e SOM) de 

maneira não supervisionada é um recurso poderoso que evidenciaram novas classes 

etárias no desenvolvimento ontogenético de C. jacchus.  
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