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RESUMO  

KLEIN-GUNNEWIEK, M. F. C. Proposta de sistema de monitoramento de doenças para 
animais silvestres e domésticos na Serra do Japi. [Proposal for a Disease Monitoring 
System for Wild and Domestic Animals in the Japi Mountain Range]. 2005. 101 f. 
Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 
 

 

A necessidade de investigar a relação entre as doenças de animais domésticos e animais 

silvestres da fauna brasileira motivou a realização deste trabalho. Tais doenças podem afetar 

de forma irreversível populações de espécies silvestres e, sobretudo comprometer do ponto de 

vista sanitário, produtivo e comercial a criação de animais domésticos de produção. A nova 

concepção da Organização Mundial de Saúde Animal sobre a importância da introdução das 

espécies silvestres nos sistemas de vigilância de doenças notificáveis, o significativo aumento 

de eventos de doenças emergentes cujo reservatório é um animal silvestre e a necessidade de 

preservação da nossa biodiversidade levou ao estudo de um modelo teórico de sistema de 

monitoramento de doenças de animais silvestres e domésticos em uma unidade de 

conservação de uso sustentável. Setenta por cento das unidades de conservação criadas pelo 

Estado de São Paulo são de uso sustentável. Como ali a permanência de residentes é 

permitida, acredita-se que o desafio da convivência entre seres humanos, animais domésticos 

e silvestres é ainda maior. Além disso, a corrente neo conservacionista atual tende a defender 

a permanência de comunidades tradicionais em áreas naturais protegidas. Com todos esses 

fatores, decidiu-se tomar como modelo de estudo a unidade de conservação de uso sustentável 

da Serra do Japi, pois ela constitui uma área de transição de ecossistemas e, portanto, possui 

uma riquíssima fauna e mais de 100 propriedades rurais com criação de animais domésticos. 

Inicialmente, a estratégia foi fazer um diagnóstico da situação sanitária dos animais 

domésticos de produção e ao mesmo tempo analisar as possibilidades de implantação de um 

monitoramento das doenças de animais silvestres e domésticos na Serra do Japi. O grande 



  

desafio identificado no estudo foi definir a metodologia a ser empregada para que seja 

possível estabelecer uma rotina de coleta de amostras e introduzi-las em um sistema de 

monitoramento permanente visando posteriormente a criação de um sistema de vigilância. 

Outro desafio será reunir entidades afins, porém heterogêneas em sua concepção e 

organização, com o propósito de tornar factível a implantação de um sistema futuro de 

vigilância de doença de animais silvestres para o Estado de São Paulo. Tal situação sugere-

nos a imprescindível necessidade de regulamentar uma parceria entre o serviço veterinário 

oficial e demais serviços ligados à saúde animal e ao meio ambiente e organizações não 

governamentais.O resultado da sorologia para brucelose dos animais domésticos da região foi 

negativo para todas as amostras.Enquanto a prevalência para leptospirose foi de 43,4%[37,5-

49,4] para bovinos e 63,7%[57,3-70,5] para eqüinos. 

 

 

Palavras-chave: Monitoramento. Doença de animais silvestres. Animais silvestres. Unidades 
de conservação. Serra do Japi. 

 
 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

KLEIN-GUNNEWIEK, M. F. C. Proposal for a disease monitoring system for wild and 
domestic animals in the Japi Mountain Range. [Proposta de sistema de monitoramento de 
doenças para animais silvestres e domésticos na Serra do Japi]. 2005. 101 f. Dissertação 
(Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo 2005. 
 
What motivated the accomplishment of this work was the need to investigate the link between 

wild and domestic animals diseases of the Brazilian fauna. Such diseases can irreversibly 

affect the wild species populations and especially compromise (from the sanitary, productive 

and commercial point of view) the breeding of domestic production animals. The new concept 

of the World Animal Health Organization regarding the inclusion of wild species in the health 

surveillance systems, the significant increase of new cases of diseases which originated from 

wild species and also the need to preserve our biodiversity led to the study of a theoretical 

model of a disease monitoring system for wild and domestic animals in a conservation area of 

sustainable use. Seventy percent of the conservation areas established by the São Paulo State 

are of sustainable use. Since human beings are allowed to reside in these sites, the challenge 

of the coexistence among human beings, wild and domestic animals is even greater. Besides 

that, the modern neo-conservationist current tends to defend the permanence of traditional 

communities in natural areas which are protected. Taking these factors into account, we 

decided to use as a study model the conservation area of sustainable use in the Japi Mountain 

Range, since it is an area of ecosystem transition and; thus, it has an invaluable fauna and it 

has more than 90 rural properties which raise domestic animals. At first, the strategy was to 

make a diagnostic of the sanitary situation of domestic production animals and at the same 

time to analyze the means for implanting a disease monitoring system for wild and domestic 

animals in the Japi Mountain Range. The great challenge identified in this study was to define 

the methodology to be employed in order to establish a routine of collection of samples and to 



  

introduce them in a permanent monitoring system so that later a surveillance system could be 

created.  Another challenge was to bring together entities, which were similar but at the same 

time heterogeneous in its organization and conception, in order to make the implantation of a 

future disease monitoring system for wild animals in the State of São Paulo feasible. Such 

situation indicates that there would be a need to have a partnership among the official 

veterinary services, other services related to animal health, and with environmental and 

nongovernmental agencies.  The serology for undulant fever (brucellosis) in domestic animals 

in the region was negative in all samples. While the prevalence of leptospirose was of 43, 4% 

[37.5 – 49, 4] for bovine and 63, 7 % [57, 3-70, 5] for equine.  

 

 
Key words: Monitoring. Wild animal diseases. Wild animal. Conservation areas. Japi 

mountain range. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho é o resultado de uma parceria entre a Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (CDA-

SAA) e o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (VPS-FMVZ-USP). Surgiu 

da necessidade de investigar a possibilidade de implantação de um sistema de monitoramento 

das doenças de animais silvestres.  

Desde sua criação em 1993, o Grupo de Trabalho em Doenças de Animais Silvestres 

da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) vem demostrando um especial  interesse na 

vigilância das doenças de animais silvestres e a aplicação dos conhecimentos obtidos através 

dela para as questões de saúde dentro do escopo da OIE. Em 2002, essa preocupação foi  

evidenciada  através de publicações científicas da OIE. A partir de então, intensificou-se o 

processo de fomento de implantação de monitoramento de doença de animais silvestres nos 

países membros. A importância do monitoramento das enfermidades da fauna silvestre vem 

sendo discutida em inúmeros congressos de epidemiologia veterinária, mais intensamente nas 

últimas duas décadas.  

Na Europa, o primeiro país a coletar e armazenar de forma sistemática a ocorrência de 

doença em animais silvestres foi a Finlândia, a partir de 1930 (LEIGHTON, 1995). Na 

Noruega, no mesmo ano, Thötta relatou casos de Tularemia em animais silvestres 

(THJÖTTA1 1930 apud MÖRNER, 2002 p. 34). A Dinamarca e a Suécia possuem programas 

desde 1934 e 1945, respectivamente, e os demais países nórdicos hoje também já trabalham 

com programas sustentados por um sistema cuja base é a remessa de animais silvestres mortos 

a um laboratório oficial que centraliza as amostras. 

                                                 
1 THJÖTTA, T. Tularemia och dess forekomst I Norge. Nord. Med. Tidskr., n. 2, p.177-180, 1930. 



 19

Investigações de enfermidades em animais silvestres têm sido parte do sistema de 

manejo da fauna silvestre nos países europeus e na América do Norte, enquanto que no 

restante dos países, tal investigação somente ocorre em casos onde a saúde dos animais 

domésticos esteja vulnerável, ou seja, visando apenas a proteger e garantir a viabilidade 

econômica dos sistemas de produção animal (MÖRNER et al., 2002).  

Atualmente, novos conceitos que justificam a necessidade de monitoramento foram 

associados. Assim, aspectos como declínio ou extinção de espécies silvestres, doença como 

indicadora de degradação ambiental, reconhecimento de doenças emergentes, considerações 

éticas, introdução de patógenos através de manejo da natureza como nas translocações e 

ligações entre fragmentos de florestas são apontados como atributos que vêm ao encontro da 

importância de implantação de sistema de monitoramento de doenças de animais silvestres. 

O Brasil é um país reconhecidamente rico em biodiversidade de fauna e o Estado de 

São Paulo possui aproximadamente 13,5% da sua área total em áreas naturais protegidas. 

Destas, em 9,5% são permitidas a permanência de residentes e suas criações de animais 

domésticos, ou seja, em 70% das áreas naturais protegidas criadas pelo Estado 

(SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2003). Nessa situação o desafio é maior, pois são unidades de conservação mais expostas, 

onde o contato com população humana e criações de animais domésticos é possível e muitas 

vezes intenso. Segundo os estudiosos do neoconservacionismo, a permanência das populações 

tradicionais em áreas de preservação agrega valor à unidade de conservação, uma vez que 

estas populações já possuem métodos próprios desenvolvidos para a manutenção da 

sustentabilidade de seu ecossitema. Logo, é uma oportunidade de aprender com essas 

populações sobre seus métodos de conservação, além de contribuir para a preservação do 

modo de vida de populações tradicionais, ou seja, preservar também a diversidade de estilos 

de vida.  
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Com todos esses fatores, decidiu-se tomar como modelo de estudo uma unidade de 

conservação de uso sustentável. A partir da proposta de implantação de um sistema de 

monitoramento de doenças de animais silvestres e domésticos em unidade de conservação de 

uso sustentável cria-se uma oportunidade de estabelecer uma integração com diversos grupos 

da sociedade em um sistema cuja base é a informação. O cenário escolhido para o estudo foi a 

Serra do Japi, pois além de ser uma unidade de conservação de uso sustentável, é uma área de 

transição de ecossistemas e, portanto, possui  uma riquíssima fauna e 158 propriedades rurais 

com criação de animais domésticos.  

No Brasil, até o momento, não existe nenhum estudo visando à implantação de sistema 

de monitoramento ou vigilância, seja geral integral ou geral parcial, de doenças de animais 

silvestres. No Estado de São Paulo, a defesa sanitária animal é representada hoje pela 

Coordenadoria de Defesa Agropecuária que, “apesar de historicamente ter suas estratégias e 

políticas baseadas na epidemiologia tradicional de vigilância epidemiológica” (LIMA, 2003),  

reconheceu a necessidade de apoiar este trabalho oferecendo suporte financeiro e pessoal.  

Estudos isolados têm sido realizados em diferentes regiões brasileiras com o intuito de 

identificar as enfermidades ou agentes patogênicos presentes em espécies silvestres, como 

sorologia de brucelose e leptospirose (ITO, et al.,1998), criptosporidiose (DALL'OLIO; 

FRANCO, 2004), entre outros. O primeiro estudo em larga escala realizado no Brasil com 

animais silvestres para verificar sua condição de reservatórios de leptospiras foi publicado em 

1970. Examinando um total de 900 amostras de rins de 18 diferentes espécies de animais 

silvestres, entre roedores e marsupiais de vida livre capturados no período de 1961 a 1970 no 

Estado de São Paulo o autor conseguiu obter isolamento em de 3% das amostras (SANTA 

ROSA, 1970). Nesta investigação foi possível inclusive isolar pela primeira vez o sorovar 

brasiliensis de um gambá (Didelphis marsupialis).  



 21

A epidemiologia aplicada às doenças dos animais silvestres teve sua teoria baseada na 

mesma teoria epidemiológica já consagrada em saúde humana e em saúde dos animais 

domésticos, porém ela tem suas peculiaridades que a fazem única como, por exemplo, a 

variabilidade na distribuição demográfica do hospedeiro, as variações sazonais na taxa de 

nascimentos, a importância das estruturas sociais das espécies como a territoriedade versus 

grupamentos de animais (SWINTON et al., 2003). 

Diversos fatores sustentam a importância da existência de um monitoramento de 

doenças de animais silvestres, dentre eles a possibilidade de elucidar as formas de transmissão 

das doenças infecciosas que os acometem, hoje na sua maioria desconhecidas, e de prever o 

impacto ecológico que possam causar (FROLICH et al., 2002). Esse posicionamento é 

reforçado por Munson e Karesh (2002) ao afirmarem que a falta de informações sobre as 

doenças pré-existentes ao impacto que as mudanças ocorridas no meio ambiente nos últimos 

cem anos produziram na saúde dos animais de vida livre, inviabiliza uma possível 

comparação entre o que se tinha e o que se tem hoje. Sendo assim, o monitoramento de longa 

duração deve ser indicado para áreas protegidas a fim de se possa avaliar os efeitos dos 

impactos antropogênicos (GILLIN; TABOR; AGUIRRE, 2002). 

Outro fator apontado que justifica a importância do monitoramento de doenças de 

animais silvestres é a ocorrência, cada vez mais freqüente, de doenças emergentes e re- 

emergentes, uma vez que para que seja possível prevenir a disseminação de uma doença 

emergente, é fundamental possuir um sistema capaz de identificar precocemente uma situação 

de alarme (MEETING OF THE OIE WORKING GROUP ON WILDLIFE DISEASES, 

2002). Por outro lado, é possível que a percepção atual de doenças emergentes apenas reflita o 

desconhecimento de epidemias ocorridas anteriormente quando não se tinha ferramentas de 

diagnósticos eficientes (MUNSON; KARESH, 2002). 
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Segundo o pesquisador norte-americano Stephen S. Morse (1995), da Rockefeller 

University de Nova York, as chamadas “Mudanças Ecológicas”, a exemplo das intervenções 

sobre o meio-ambiente (explorações de novos nichos ecológicos, movimentos migratórios, 

reflorestamento e desflorestamento, construção de represas, loteamentos residenciais etc.) são 

a principal causa do aumento na freqüência de doenças emergentes cuja fonte é o animal 

silvestre. 

Morse observa ainda que a emergência de doenças infecciosas, como a Doença de 

Lyme nos Estados Unidos e Europa, foi comprovadamente fruto de um intenso 

reflorestamento que, por sua vez, gerou um aumento significativo da população de veados e 

conseqüentemente do vetor da doença, o Ixodes spp. que os parasitam. Esse fator, associado à 

tendência atual da população humana em buscar melhor qualidade de vida, instalando-se 

próximo a áreas reflorestadas, estreitando ainda mais o contato com a fauna silvestre e 

conseqüentemente com as doenças infecciosas dos animais silvestres, levou ao grande 

aumento da ocorrência da doença na população humana. 

Quando uma população é deslocada para uma nova região, levando consigo seus 

animais domésticos e/ou de produção e deixando-os expostos aos animais silvestres existentes 

na proximidade dos loteamentos ou assentamentos rurais, há a possibilidade de serem 

contaminados por patógenos oriundos de reservatórios silvestres. Da mesma forma, a 

introdução de novos patógenos oriundos dos animais domésticos possibilitará a disseminação 

de doenças entre as populações de espécimes silvestres, correndo-se assim o risco de dizimá-

las completamente (BENGIS; KOCK; FISCHER, 2002). 

Se, por um lado, aproximadamente 70 % das doenças que hoje afetam a saúde humana 

e a economia mundial acredita-se serem originárias de animais silvestres (CANADA’S 

NATIONAL WILDLIFE STRATEGY, 2004), não serão necessariamente eles os 

responsáveis pela manutenção dessas doenças em rebanhos domésticos. Por outro lado essas 
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populações podem sofrer impacto das doenças de animais domésticos e de humanos, atuando 

como indicadores da estabilidade ecológica em nível local ou regional (MEETING OF THE 

OIE WORKING GROUP ON WILDLIFE DISEASES, 2004).  

O reconhecimento de que a interface entre animais silvestres e domésticos pode ser 

bidirecional leva-nos a crer que um sistema de monitoramento pleno para uma unidade de 

conservação de uso sustentável deverá contemplar tanto os silvestres como os animais 

domésticos.  

A extensão e o tipo de interface com as criações de animais domésticos podem 

determinar também a configuração dos fatores de risco tanto para os silvestres como para os 

domésticos. A interface pode ser do tipo linear como uma cerca ou descontínua, refletindo 

preferências de habitat de hospedeiros de determinada doença. Poderá ser do tipo focal ou 

difusa, esta última exercendo um maior potencial de risco para transmissão de doença de 

animais, (BENGIS et al., 2002). Um exemplo de interface difusa é o que ocorre na sociedade 

pastoral das savanas africanas, onde recursos naturais e pastagens são compartilhados, isto é, 

quando diversas populações convivem num mesmo território contemporaneamente. Já a 

interface do tipo focal remete aos casos onde diferentes populações compartilham algum 

recurso natural em momentos definidos como, por exemplo, uma fonte comum de água 

(BENGIS et al., 2002). A transmissão de doenças nessas interfaces poderá ser bidirecional, 

com as tradicionais doenças de criações domésticas sendo introduzidas nas populações 

silvestres, ou infecções de animais silvestres nativos sendo transmitidas para os domésticos 

(MEETING OF THE OIE WORKING GROUP ON WILDLIFE DISEASES, 2004).  

Em se tratando de zoonoses, uma boa integração entre os serviços de saúde animal e 

saúde pública é essencial como demonstrado no trabalho de Badilla et al. (2003). Os autores 

denunciam que nos casos de raiva humana ocorridos na Costa Rica em 2001, evidenciou-se 

uma baixa integração entre o sistema de saúde animal e o sistema de saúde pública. O sistema 
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de vigilância epidemiológica animal, através do Sistema de Informação Geográfico associado 

a informações sobre o número de mordeduras por morcegos hematófagos, presença do vírus 

da raiva na população de vampiros e variáveis ecológicas como temperatura, altitude, 

umidade e uso da terra, já reconhecia a área onde se deram as ocorrências como área de alto 

risco. A saúde pública, entretanto, não tinha conhecimento dessas informações, e desta forma, 

não foi possível alertar a população ou os profissionais de saúde locais, levando a óbito duas 

pessoas. 

O monitoramento das doenças de animais silvestres também vem ao encontro das 

expectativas de alguns autores antropocêntricos, uma vez que um dos  principais objetivos do 

sistema é a proteção dos animais  e subseqüentemente a preservação da biodiversidade. Para 

os antropocêntricos, a importância da preservação das espécies silvestres não deve ocorrer 

somente por razões altruístas, mas principalmente para que tragam benefício direto para a 

humanidade. No caso particular dos animais silvestres, eles representam a possibilidade de 

descobertas de modelos experimentais que possibilitem o desenvolvimento de novos 

tratamentos de doenças, como foi o caso da descoberta da Hepatite B na marmota (Marmota 

monax), por um zoopatologista americano, que contribuiu sobremaneira para a compreensão 

da fisiopatologia da doença em humanos (DRESSER,1988). Assim, a extinção de uma 

espécie pode ser considerada uma catástrofe porque nega à humanidade parte do potencial da 

natureza (DRESSER, 1988). Indo pelo mesmo raciocínio devemos também considerar que 

quarenta por cento de nossos medicamentos fabricados hoje são derivados de plantas e 

animais silvestres (WOLKOMIR2, 1983 apud DRESSER, B, L p.379, 1988).  

 
 

                                                 
2 WOLKOMIR, R. Draining the gene pool. Natl. Wildl. 21(out.nov.): 24:28, 1983. 
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1.1 A SERRA DO JAPI  

 

 

A denominação Serra do Japi refere-se a uma extensão total de aproximadamente 

trezentos e cinqüenta quilômetros quadrados com altitudes variando entre setecentos a  mil 

duzentos e noventa e um metros. Está localizada no Estado de São Paulo em uma região de 

transição entre a Serra do Mar (bioma Mata Atlântica) e o Planalto Paulista (florestas 

mesófilas). Desta forma, acolhe representantes desses dois grandes ecossistemas, além de ser 

a maior região contínua de florestas mesófilas semidecíduas no Estado de São Paulo. Unindo-

se a leste à Serra dos Cristais e ao sul com o rio Tietê, sua vegetação nativa forma um 

importante corredor para a fauna migratória (LEITÃO-FILHO, 1992). Apresenta clima 

sazonal com duas estações: uma quente e úmida e a outra fria e seca (MORELLATO, 1992). 

Sua área pertence a quatro municípios: Jundiaí, Cabreuva, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar.  

Uma das características mais marcantes dessa categoria de unidade de conservação de 

uso sustentável é a possibilidade de serem estabelecidas normas e restrições para utilização de 

propriedade privada localizada na área. Toda APA dispõe de um Conselho presidido pelo 

órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, 

de organizações da sociedade civil e da população residente. Esse tipo de estrutura 

organizacional vem parcialmente ao encontro do modelo neoconservacionista atual proposto 

pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (BRASIL, 2000), uma vez que 

ele é de caráter apenas consultivo e não de caráter deliberativo.  

As categorias de unidades de conservação presentes na área da Serra do Japi 

pertencentes ao Município de Jundiaí são as seguintes: Área natural tombada, Área de 

proteção ambiental (APA) e a Reserva biológica. Uma área natural tombada é definida como 
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área ou monumento natural cuja conservação é de interesse público, seja por seu valor 

histórico, ambiental, arqueológico, geológico, turístico ou paisagístico podendo ser instituída 

sobre áreas públicas ou privadas. O tombamento ocorreu no ano de 1983 e foi instituído pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Cultural 

(CONDEPHAAT). Já a área de proteção ambiental foi no ano seguinte, em 1984 sendo que  

na mesma ocasião foram  criadas também a APA de Cabreuva e a APA de Cajamar . A área 

tombada da Serra do Japi pertencente ao município de Jundiaí-SP possui nove mil cento e 

quarenta hectares, ou seja 47,67% do total de  dezenove mil cento e setenta hectares do total 

da área tombada (SCARABELLO FILHO, 1998).  

Uma APA é uma unidade de conservação de uso sustentável onde é permitida a 

permanência de residentes e visa a proteção da vida silvestre, a manutenção de bancos 

genéticos e de recursos naturais através da orientação e controle das atividades humanas na 

área. Assim como a área tombada, também pode ser instituída sobre áreas públicas ou 

particulares. E finalmente, a reserva biológica criada entre 1991 e 1992, que difere das demais 

áreas citadas por pertencer ao poder público e ser acessível somente às visitas de caráter 

educacional ou científico. 

Outro marco importante relacionado com a proteção e o valor da Serra do Japi foi ser 

declarada pela Organização das Ações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) como “Reserva de Biosfera da Mata Atlântica” em 1992. O mais recente 

instrumento de proteção, entretanto, foi a homologação da lei municipal complementar 417 de 

29 de dezembro de 2004 onde medidas ainda mais restritivas foram impostas com objetivo de 

garantir a conservação da área e impedir a degradação da unidade, cobiçada principalmente 

pelo mercado de empreendimentos imobiliários. 
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Quanto à escolha das espécies domésticas a serem submetidas a diagnóstico de situação 

sanitária, optou-se pelas espécies bovina e eqüina por tratar-se de espécies incluídas nos 

principais programas de vigilância epidemiológica executados pela Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária. Além disso, eles são os principais animais de produção encontrados nas 

propriedades localizadas dentro da área de preservação e seu entorno.   

Foi utilizada a base de dados do LUPA (Levantamento de Unidades de Produção 

Agropecuárias) da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral para a identificação de 

propriedades rurais na Serra do Japi pertencentes a Jundiaí cujo cadastro apontava a existência 

de animais da espécie bovina ou eqüina.Segundo os dados do LUPA, na região onde a Serra 

do Japi pertence ao município de  Jundiaí, estão distribuídas 158 propriedades rurais, sendo o 

rebanho total bovino de 1800 cabeças, plantel eqüino de 700 cabeças, rebanho caprino e ovino 

de aproximadamente 400 cabeças . 

As doenças selecionadas para serem investigadas neste trabalho foram a Brucelose e a 

Leptospirose. A primeira é um exemplo de doença cujo programa de controle e erradicação já 

está implantado nacionalmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) através do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da 

Tuberculose (PNCEBT) e tem sido executado no Estado de São Paulo pela CDA. É uma 

zoonose, possui animais silvestres como reservatório e o teste diagnóstico é possível de ser 

realizado através do soro sanguíneo. Já a Leptospirose, além de ser uma zoonose importante e 

possuir reservatórios na fauna silvestres brasileira, foi uma das demandas dos residentes da 

unidade de conservação representada pela associação de moradores da Serra do Japi SAB 

Santa Clara.  
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1.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: CATEGORIAS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

 

 

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) foi adotada durante a Conferência 

de Nairóbi em 22 de maio de 1992 e aberta para assinatura durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ou Rio 92. Ratificada pelo Congresso 

Nacional em 28 de maio de 1994, além de tratar da conservação da biodiversidade e do uso 

sustentável de seus componentes, ela ressalta a necessidade da repartição justa e eqüitativa 

dos benefícios derivados do uso de seus recursos genéticos (VARGAS, 2005). Em seus 

artigos 8 e 9, estabelece duas estratégias para alcançar o objetivo da conservação de 

biodiversidade tanto genético e de espécies quanto de ecossistemas: conservação in situ e 

conservação ex situ (UNEP, 2005). A estratégia de conservação in situ está diretamente 

relacionada com a criação de áreas protegidas, uma vez que visa à conservação de 

ecossistemas e habitats naturais e à manutenção e recuperação de populações viáveis de 

espécies em seus meios naturais ou nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades 

características. O artigo 8 da CDB invoca os países signatários a estabelecerem e manterem 

um sistema de áreas protegidas. No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(BRASIL, 2000) foi proposto em 1989, pelo então recém criado Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Fundação para a Conservação da 

Natureza (FUNATURA). Seu objetivo foi o de estabelecer critérios, normas e conceitos para  

categorizar, criar, implantar e gerir as unidades de conservação. O sistema foi instituído em 

2000 e regulamentado em 2002. O SNUC define doze categorias de unidades de conservação, 

sendo elas agrupadas em dois grupos distintos: Unidades de Proteção Integral e  Unidades de 

Uso Sustentável. Em cada um dos grupos, existem as categorias específicas. As categorias 

onde é possível a permanência de residentes são Reservas Extrativistas, Reservas de 
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Desenvolvimento Sustentável, Áreas de Proteção Ambiental, Florestas Nacionais, Área de 

Relevante Interesse Ecológico, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural 

e Refúgio de Vida Silvestre, sendo as duas últimas classificadas como Unidade de Proteção 

Integral e as restantes Unidades de Uso Sustentável (BRITO, 2003; COSTA, 2002). Nas 

categorias citadas acima pertencentes ao grupo de Unidade de Proteção Integral, a 

permanência de propriedades particulares na unidade é possível desde que o uso da terra e dos 

recursos naturais pelos residentes seja compatível com os objetivos da unidade; caso não seja 

possível, a área é desapropriada. Nas unidades do grupo de uso sustentável, apenas a Reserva 

de Fauna não permite a permanência de residentes. Entretanto, para aquelas onde é possível a 

existência de propriedades particulares são estabelecidas normas e restrições para a sua 

utilização.  

Na América do Sul, 86% dos parques têm populações permanentes (AMED3 1992 

apud DIEGUES, 2001, p. 107). Atualmente, o Brasil possui 3,7% do território nacional em 

áreas protegidas (BRITO, 2003). Sendo que o Estado de São Paulo possui uma área 

equivalente a 24.860.000 ha. em áreas de conservação. 

Do total de unidades de conservação criadas pelo Estado de São Paulo, 54 enquadram-se 

como de Proteção Integral (845.373,94 ha), o que equivale a 4% das que pertencem ao 

Patrimônio do Estado, e 36 classificam-se como de Uso Sustentável (2.382.569,80 ha), o que 

corresponde a 9,5% .Desta forma, considerando somente as áreas criadas pelo Estado, ou seja, 

excluindo as Unidades de Conservação Federais e municipais  existentes no Estado de São 

Paulo, aproximadamente 70 % das áreas naturais protegidas pelo Estado são de uso 

sustentável (SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2003) ou seja, onde é mais presente o desafio de interação entre animais domésticos, 

animais silvestres e o ser humano. 

                                                 
3 AMED, S. Espacios sin habitants? Parques nacionales en America del Sur. UICN: Ed. Nueva Sociedad. 1992. 



 30

A fim de que se possa compreender as mudanças de tendências ao longo dos 135 anos 

da criação da primeira área protegida do mundo, o Yellowstone National Park (COSTA, 

2002), faz-se necessário conhecer as diferenças entre os conceitos das principais linhas 

teóricas relacionadas com a proteção da natureza, ou seja, o conservacionismo, o 

preservacionismo e o neoconservacionismo. O preservacionismo preza pela manutenção do 

ecossistema inalterado e reverencia a natureza no sentido da apreciação estética e espiritual da 

vida selvagem. O conservacionismo, por sua vez, incorpora a dimensão humana ao 

equacionamento de ecossistemas e o uso adequado e criterioso dos recursos naturais. 

Inicialmente, o conservacionismo era completamente indiferente ao homem enquanto espécie. 

Conservar significava proteger o ecossistema da civilização humana e de suas práticas e 

influências (BRITO, 2003; COSTA, 2002; NOGUEIRA, 2004). 

A tendência hoje no Brasil é adotar o neoconservacionismo (NEDER, 2002) ou 

ambientalismo humano (NOGUEIRA, 2004) que difere do conservacionismo tradicional cuja 

essência é o biocentrismo, passando a adotar uma configuração mais antropocêntrica 

(DIEGUES, 2001; NEDER, 2002; NOGUEIRA, 2004). A idéia é considerar não apenas 

questões como extinção de espécies silvestres, áreas naturais protegidas, biodiversidade de 

fauna e flora e paisagens, mas também equacionar questões como a integração entre homem e 

natureza, manutenção e proteção de populações tradicionais e sua participação na gestão das 

áreas a serem protegidas. O SNUC ilustra bem esta escolha pelo neoconservacionismo, 

quando no artigo 50 indica as diretrizes pelas quais ele será regido, diretrizes essas que  

“assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação.” 

O reconhecimento da importância em manterem-se as populações tradicionais 

residentes em áreas de conservação aconteceu de forma mais explícita no fim da década de 80 
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e principalmente em 1992, durante o IV Congresso Mundial de Parques, em Caracas, com o 

título de Povos e Parques. Ali aconteceu o workshop “Populações e Áreas Protegidas”. Nessa 

ocasião, foi recomendado um maior respeito pelas populações tradicionais, possuidoras, muito 

freqüentemente, de conhecimento secular sobre os ecossistemas onde vivem. Além disso, 

recomendou-se a rejeição da estratégia de reassentamento em outras áreas e, sempre que 

possível, sua inserção na área de parque a ser criada (DIEGUES, 2001). 

Segundo Deihl (DEIHL4 1985 apud DIEGUES, 2001, p.102), um exemplo da 

importância da permanência de povos tradicionais em área de preservação vem da África , 

quando o povo Masai foi expulso do Quênia e da Tanzânia, levando à ruptura da relação entre 

o homem e as espécies de animais, causando superpopulação dos últimos e ameaça à própria 

sobrevivência dos parques. Os Masai praticavam técnicas agroflorestais típicas de sua cultura 

baseados em suas observações, crenças e tradições, como as queimadas sucessivas das 

savanas onde pastava o seu gado e onde habitavam os animais silvestres. Com o fim das 

queimadas, as pastagens se transformaram em áreas de arbustos inapropriados para 

alimentação destes animais.  

[...] Os povos desenvolveram uma série de formas de conviver com os ambientes 
frágeis. Conhecemos muito pouco sobre como esses sistemas se desenvolveram, 
como eles funcionam e como podem ser adaptados para fazê-los mais produtivos e 
ecologicamente sadios. Sabemos, no entanto, que a chave para o entendimento das 
atividades sustentáveis em ambientes frágeis começa com as populações locais. Seu 
conhecimento é valioso para o futuro do ambiente da terra e dos povos. No entanto, 
nunca conheceremos esses ambientes se os povos que os desenvolveram continuam 
a ser destruídos ou impedidos de continuar seu modo de vida tradicional (CLAY5 
1985 apud DIEGUES, 2001, p. 102). 
 

O aumento do interesse pela agroecologia está associado à compreensão de que as 

pessoas são também participantes biológicos na cadeia da conservação. Os historiadores citam 

constantemente o homem como um ser destruidor dos sistemas naturais, mas agora já é 

possível compreender que nem sempre foi assim e que em alguns casos a convivência com a 

natureza é benéfica para ambos. Chegou-se a essa conclusão através do entendimento da 
                                                 
4 DEIHL, C. Wildlife and the masai. In: Cultural Survival 9(1), 1985. 
5 CLAY, J. Parks and People. In: Cultural Survival 9 (1), 1985. 
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relação de povos tradicionais (menos destrutivos e com populações bem menos densas) com a 

natureza e percebendo como eles possuíam diferentes formas de lidar com a agricultura, 

adaptando o tipo de cultivo a cada diferente situação, utilizando diferentes tecnologias e 

adaptando-se a cada microambiente (NORGAARD, 1988). Desta forma, a uniformidade 

ambiental não foi de forma alguma imposta. Já o desenvolvimento atual tem se apresentado 

diferente do mosaico coevolutivo característico das populações tradicionais no passado. É o 

chamado processo global unificador pelo qual culturas antes divergentes passam a adotar os 

mesmos mecanismos e as mesmas tecnologias, tornando-se convergentes e simplificando tudo 

o que outrora fora complexo (NORGAARD, 1988). 

As Conclusões e recomendações das atas da Primeira Conferência sobre Parques 

Culturais, realizada em 1984, afirmam que os valores dos modos de vida tradicionais devem 

ser reconhecidos, e os associados com parques e reservas devem ser igualmente protegidos. 

Recomenda-se envolver os residentes tradicionais nas fases de planejamento e administração 

de parques e reservas, como também assegurar a essas populações acesso aos recursos 

naturais das áreas em que vivem. Finalmente, afirma-se que a diversidade biológica e a da 

cultura devem ser igualmente protegidas (DIEGUES, 2001). 
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1.3 VIGILÂNCIA & MONITORAMENTO 

 

 

Segundo Salman (2003), o monitoramento é um processo contínuo e adaptável de 

coleta de dados sobre doenças e seus determinantes em uma população definida, porém sem 

nenhuma atividade imediata de controle. Um sistema de monitoramento coleta, analisa e 

dissemina informação sobre eventos relacionados com a saúde animal. Já o sistema de 

vigilância implica na detecção destes eventos em ações específicas direcionadas a eles. 

Conseqüentemente, sistema de monitoramento é parte integral de sistema de vigilância 

(NOORDHUIZEN6 et al 1997 apud SALMAN, 2003, p. 35). Na medicina da conservação, 

quando se fala em coleta sistemática de dados sobre a saúde de animais silvestres, indica-se 

necessariamente a ocorrência de um monitoramento das doenças (MUNSON; KARESH, 

2002). 

Para efeito de implantação de um monitoramento deverão ser  previstos os métodos de 

colheita de amostras, que poderá ser ativa e/ou passiva. As colheitas ativas são realizadas e 

registradas de forma sistemática ou regular para uma determinada enfermidade ou grupo de 

enfermidades visando a uma meta específica dentro de um sistema de monitoramento ou de 

vigilância. No método ativo de colheita a população de animais é definida e sua seleção é 

limitada pela escolha da região ou do período de tempo em que se realizarão as colheitas. No 

método passivo de colheita, casos clínicos ou subclínicos suspeitos são enviados ao serviço 

veterinário oficial por profissionais de campo de forma espontânea ou voluntária, conforme 

seu entendimento e usando critérios próprios. Conseqüentemente, a validade do sistema 

mantido pela colheita passiva fica exclusivamente na dependência do comprometimento 

                                                 
6 NOORDHUIZEN. M.; FRANKENA, K.; VAN DER HOOFD, C. M.; GRAAT, E. A. M. Application of 
quantitative methods in veterinary epidemiology. The Netherlands: Wageningen Press, Wageningen, , 1997. 
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destes profissionais para assegurar o fluxo de dados. No sistema passivo, a coleta é 

influenciada pelo grau de conhecimento e consciência dos profissionais, proprietários de 

terras, guardas florestais, ou seja, todos os envolvidos na etapa de detecção, sobre as doenças 

a serem monitoradas. Outros fatores influenciam também a consistência de um 

monitoramento quando a colheita é passiva, tal como a necessidade da existência de um 

esquema para diagnóstico laboratorial permanente capaz de apoiar e confirmar os casos 

suspeitos (SALMAN, 2003). À medida que o método de colheita passiva perceber as 

mudanças do padrão de ocorrência de determinada enfermidade, o sistema de monitoramento 

deverá implementar a colheita ativa visando a uma investigação mais específica.    

Em se tratando de um sistema de vigilância deveremos considerar que ele requer três 

componentes: um sistema de monitoramento de doenças definido, predefinição dos níveis 

críticos de cada doença monitorada para que ações de controle sejam tomadas e as 

possibilidades de intervenções predefinidas (SALMAN, 2003). Sendo assim, definir e 

implementar um sistema de monitoramento da saúde de animais silvestres e domésticos em 

áreas de preservação ambiental seria o primeiro passo para iniciar o sistema de vigilância. 

Um sistema de vigilância para animais silvestres pode ser classificado segundo suas 

características gerais. A Vigilância Geral Integral cujo sistema engloba todo o país é 

abrangente em relação às espécies de mamíferos e aves examinadas, assim como os tipos de 

doenças testadas. A Vigilância Geral Parcial ocorre quando o sistema prevê todas as etapas de 

um sistema de monitoramento clássico: detecção, diagnóstico e administração das 

informações, porém é restrita a certa área geográfica ou a grupos de espécies de animais. Há, 

por fim, casos onde não existe um sistema de vigilância geral, mas situações onde o que se 

tem é um programa de vigilância para uma determinada doença que acomete animal 

doméstico onde o animal silvestre está presente na cadeia epidemiológica e, portanto, ele é 

incluído no sistema de vigilância (LEIGHTON, 1995). 
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Um bom exemplo desta última categoria é o que ocorre com o monitoramento de 

morcegos no projeto Raiva dos Herbívoros no Estado de São Paulo. Ainda segundo Leighton 

(LEIGHTON7 1994 apud LEIGHTON, 1995, p. 819), a vigilância epidemiológica de animais 

silvestres pode ser dividida em quatro atividades: detecção de doença ou do agente causador 

de doença em animais silvestres; diagnóstico (identificação precisa da doença); 

gerenciamento da informação (armazenamento e análise das informações obtidas na fase de 

detecção e na fase de diagnóstico) e finalmente o uso das informações para tomada de decisão 

e formulação de estratégias de defesa com respeito ao manejo da vida silvestre, saúde dos 

animais domésticos ou saúde pública. 

Esta última atividade poderá ser decisiva para o sucesso do monitoramento e 

principalmente para as ações de vigilância, já que sem uma adequada disseminação das 

informações obtidas no sistema de monitoramento, este perde o seu valor, uma vez que a 

etapa seguinte de tomada de decisões de ações de controle  ficam comprometidas quando a 

informação não chega aos responsáveis pelas decisões e execução das ações de vigilância 

(WINELAND; DARGATZ, 2003).  

Em um sistema de monitoramento não há fase de ações de controle, entretanto após a 

sua implantação estar plenamente consolidada, o objetivo é partir para um sistema de 

vigilância. Portanto, nesse ponto será necessário que já tenhamos por definida uma série de 

considerações sem as quais não será possível evoluir do sistema de monitoramento para o de 

vigilância. Uma dessas considerações é o arranjo da operacionalidade e a escolha das técnicas 

a serem utilizadas para o controle de doenças emergenciais, uma vez identificados surtos em 

animais silvestres. 

O chamado manejo de doenças em animais silvestres é formado basicamente por 

quatro categorias: Prevenção, Controle, Erradicação e Laissez-faire (WOBESER, 2002). Na 
                                                 
7 LEIGHTON, F. A. l’Épidémiosurveillance des animaux sauvagens au Canadá. Ann. Méd. vét., v. 138, p. 221-
227, 1994. 
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maior parte das vezes este manejo é conduzido nas populações, já que tratamentos individuais 

são freqüentemente impraticáveis. No entanto, em se tratando de doenças onde a infecção é 

por transmissão direta, é importante salientar que existem também quatro categorias distintas 

de técnicas visando a redução da transmissão desse tipo de doenças. São elas: alteração da 

distribuição da espécie animal; remoção seletiva de animais doentes; redução generalizada da 

densidade populacional  e eliminação ou erradicação de toda a população que poderia ter sido 

exposta à doença (WOBESER, 2002). 

De qualquer forma, como parte da política de não interferência, não é indicado o 

controle de doenças de animais silvestres nas unidades de conservação quando estas doenças 

forem endêmicas, forem responsáveis pela regulação natural da população de silvestres, e 

quando não ofereçam perigo à saúde humana ou aos animais de produção presentes na 

unidade e no seu entorno (GILLIN; TABOR; AGUIRRE, 2002). 

As operações de controle de doenças em animais silvestres de vida livre poderão ser 

muito frustrantes pela habilidade de algumas espécies em evitar a detecção, repovoar locais, 

transferir-se para lugares muitas vezes inacessíveis mediante a pressão das operações de 

controle e da alta capacidade reprodutiva de algumas espécies quando recursos como água e 

alimento são abundantes (AUSVETPLAN, 2000).  
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1.4 PRINCIPAIS MODELOS DE MONITORAMENTO NO MUNDO 

 

 

Apesar de muitos países já possuírem algum tipo de sistema de vigilância ou 

monitoramento de doenças de animais silvestres, quando se pensa em sistema de 

monitoramento a nível nacional os países mais citados são França, Canadá, Austrália e  Países 

Nórdicos. 

São conhecidos basicamente três modelos de vigilância de doença de animais 

silvestres que são a base dos demais sistemas encontrados nos mais diversos países. O modelo 

da Escandinava é baseado no exame de cadáveres de animais enviados para um único 

laboratório nacional que centraliza todas as amostras de todo o país e realiza as análises.  Em 

outros países, como a Áustria e a Grã Bretanha, o monitoramento é baseado em coletas de 

amostras ad hoc e diagnósticos de rotina realizados em diversos laboratórios e instituições 

com base na coleta voluntária em uma escala nacional (SAINSBURY, 2001; MÖRNER et al., 

2002).  

Na França o SAGIR - Réseau National de Surveillance de L’état Sanitaire de la Faune 

Sauvage ou Rede Nacional para a Vigilância da Saúde dos Animais Silvestres, é bem mais 

centralizado, pelo menos no que se refere às informações, pois ficam armazenadas em um 

banco de dados único. Esta rede é mantida pelos Ministérios da Agricultura e do Meio 

Ambiente francês que coleta dados das necrópsias feitas nos animais silvestres por todos os 

diferentes laboratórios do país (MÖRNER et al., 2002). A rede francesa tem muitos 

laboratórios associados formando uma rede de laboratórios veterinários comprometidos 

espalhados por todo o país, praticamente toda província francesa tem um. Desta forma, os 

cadáveres são rapidamente examinados em laboratórios próximos da área onde foram 

encontrados. Na maior parte das vezes, são os membros de um dos 95 grupos de caçadores 
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que remetem os animais para os laboratórios associados. Os primeiros resultados das análises 

são transmitidos à Federação Departamental de Caçadores. O animal e suas amostras de 

tecido são identificados por um formulário padrão contendo dados como espécie, sexo, idade, 

data quando foi encontrado, localização, grau de autólise, condição corporal, causa mortis, 

achados histopatológicos e patógenos encontrados. Esses dados são lançados no banco de 

dados do SAGIR. Os custos das análises são pagos pela Federação Departamental de 

Caçadores (SAINSBURY, 2001).  

No Canadá, o programa nacional de vigilância de doenças de animais silvestres foi 

estabelecido em 1992. O programa canadense é coordenado por uma entidade entitulada 

Canadian Cooperative Wildlife Health Centre- (CCWHC), que reúne quatro faculdades de 

veterinária do Canadá, além do governo federal e governos estaduais. É um programa de 

caráter universitário com parcerias entre diversas agências relacionadas com saúde animal, 

agricultura, floresta, pescados etc. e está essencialmente voltado para pesquisa e vigilância das 

doenças dos animais silvestres (CANADA’S NATIONAL WILDLIFE DISEASE 

STRATEGY, 2004). Este programa investiga incidentes relacionados com  mamíferos, 

répteis, anfíbios, aves e pescados. Dentre seus objetivos estão a descrição detalhada do 

inventário de doenças e seus agentes causadores, das espécies hospedeiras e sua distribuição 

temporal e geográfica, além da manutenção da capacidade do sistema de reconhecer e detectar 

novas e emergentes doenças, assim como de fornecer acuradas informações técnicas para os 

profissionais que lidam com animais silvestres, meio ambiente, agricultura e setores afins, 

além do público em geral(SAINSBURY, 2001). 

Em 2001, o programa foi revisto na tentativa de analisar seus recursos, sua performace 

e capacidade. Na ocasião, destacaram-se as limitações do programa a nível nacional e 

recomendou-se uma série de incrementos para enriquecer o sistema (CANADA’S 

NATIONAL WILDLIFE DISEASE STRATEGY, 2004). Na avaliação, alguns resultados 
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positivos foram descritos, tais como o número de receptores dos boletins do CCWHC, o 

interesse crescente em suas publicações e cursos, a descoberta de novas doenças como a 

cinomose nos linces e infestações por Dictyocaulus viviparus em boi almiscarado, entre outras 

descobertas que contradizem uma série de suposições sobre doença de animal silvestre e 

agentes causadores (SAINSBURY, 2001). 

Hoje o programa gravita em torno de seis metas: prevenção da emergência de novas 

doenças dos animais silvestres, detecção precoce de novas doenças, resposta rápida a novas 

doenças, gerenciamento efetivo das doenças, educação e treinamento em doenças de animais 

silvestres e comunicação (CANADA’S NATIONAL WILDLIFE DISEASE STRATEGY, 

2004). 

Em alguns países, ainda existe a possibilidade de monitorar a saúde de animais de caça 

através da inspeção em abatedouros de animais selvagens, o que é eficiente no monitoramento 

de algumas doenças, como a tuberculose, por exemplo. Desta forma, faz-se importante 

agregar ao sistema de monitoramento de doenças de animais silvestres os resultados do 

monitoramento em abatedouro (SAINSBURY, 2001).  

Leigthon, em 1995, listou 27 países europeus que de alguma forma mantêm pelo menos uma 

espécie silvestre monitorada.  

Nos Estados Unidos da América existem diversos programas independentes que 

caminham separadamente. Existem os criados e executados por agências estaduais de pescado 

e carne de caça, programas regionais criados e executados por universidades, porém o 

programa mais conhecido internacionalmente é o coordenado pelo National Wildlife Health 

Center (NWNC) da Divisão de Recursos Biológicos da US Geological Survey em Wisconsin 

desde 1975. No programa da NWNC, as investigações são realizadas por uma equipe 

multidisciplinar de 60 especialistas. Esse programa é baseado no diagnóstico de doenças, 
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análise de mortalidade em massa, treinamento de técnicos e investigação da ecologia da 

doença (SAINSBURY, 2001). 

Nos Países Baixos existem diversos institutos que lidam com aspectos relacionados 

com a saúde dos animais silvestres. Entretanto, não existia até então um órgão responsável 

para centralizar os trabalhos, discutir os eventos ou priorizar pesquisas. Tanto a pesquisa 

quanto o monitoramento poderiam se beneficiar de uma coordenação central. Além disso, 

nem todas as áreas da saúde dos animais silvestres estavam contempladas. Foi aí que surgiu a 

necessidade de criar, em 2002, o Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). O DWHC é 

formado pela parceria entre a Faculade de Medicina Veterinária da Universidade de  Utrecht, 

o Instituto de Virologia do Erasmus MC de Rotterdam e do Ministério da Agricultura, Manejo 

Ambiental e Pescado dos Países Baixos. 

No Brasil, no Estado de São Paulo, o morcego é o único animal silvestre que é 

sistematicamente monitorado. O monitoramento ocorre porque o morcego faz parte da cadeia 

epidemiológica da raiva dos herbívoros, logo a espécie está inserida no Programa Estadual  de 

Controle da Raiva dos Herbívoros da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento através da 

coordenação e execução da CDA. Portanto, o Estado possui monitoramento insipiente de 

animal silvestre tratando-se apenas de monitoramento para uma única doença. A raiva tem 

forte apelo em saúde pública por ter um curso invariavelmente fatal e afetar tanto os animais 

domésticos como o ser humano. 

Pode-se notar que a participação das organizações de caçadores é essencial nos 

sistemas de monitoramento estabelecidos nos países da Europa. O papel destas organizações é 

fundamental, principalmente na fase da detecção das doenças e no que diz respeito à parte dos 

recursos financeiros. Ele é o fio que conduz e alimenta a cadeia do sistema e talvez seja esta a 
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razão pela qual os sistemas são muito polarizados às espécies de caça (SAINSBURY et al., 

2001).  

O primeiro questionário sobre doenças de animais silvestres enviado pela OIE para 

todos os países membros foi em 1993. Trinta e oito por cento dos países responderam. A 

partir deste questionário, uma lista de 30 doenças de animais silvestres foi estabelecida 

(MEETING OF THE OIE WORKING GROUP ON WILDLIFE DISEASES, 2005). Em anos 

subseqüentes, o número de países a enviar o relatório anual foi decrescendo, até que no ano de 

2004 observou-se um aumento considerável no envio dos questionários. Neste último 

questionário (relativo às doenças diagnosticadas em 2004), 62 países responderam, mas isso 

ainda representa somente 25% do número total de países membros (MEETING OF THE OIE 

WORKING GROUP ON WILDLIFE DISEASES , 2005 ). As doenças mais citadas da antiga 

lista A foram a Peste Suína Clássica, Peste Suína Africana, Febre Aftosa, Bluetongue, Peste 

dos pequenos ruminantes e doença de Newcastle, enquanto as da lista B foram Raiva, Antrax, 

Triquinelose, Tuberculose bovina,Tularemia, e Tuberculose aviária. Na lista de doenças de 

animais silvestres da OIE foram citadas: Sarna sarcóptica, Salmonelose, Síndrome da lebre 

marrom européia, Pseudotuberculose, Varíola aviária,e Tricomoniase (MEETING OF THE 

OIE WORKING GROUP ON WILDLIFE DISEASES, 2005). 

 

 

1.4.1 Monitoramento das Doenças dos Animais Silvestres na Suécia 

 

 

Na Suécia, o sistema de monitoramento da saúde dos animais silvestres iniciou-se em 

1945, financiado pela Associação Sueca de Caçadores, pela Agência Sueca de Proteção do 

Meio Ambiente e pelo Governo Sueco, e coordenado pelo Instituto Nacional de Veterinária. 
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O programa sueco, além de cobrir o país inteiro, é abrangente em relação às espécies de 

mamíferos e aves examinadas, assim como aos tipos de doenças investigadas. Ele é um dos 

mais antigos, só perdendo para a Dinamarca e a Finlândia, e também um dos pioneiros na 

informatização das notificações. Foi através dele que no início dos anos cinqüenta, foi 

revelado o problema de contaminação de pássaros silvestres por mercúrio através de estudos 

patológicos e análise química (BORG8 1966 apud MÖRNER, 2002 p. 36).  A partir desta 

descoberta, o sistema de monitoramento da saúde de animais silvestres foi de fato 

estabelecido. O programa sueco é baseado na coleta passiva e investigação de animais 

silvestres encontrados mortos e remetidos ao Departamento da Vida Silvestre, Pescado e Meio 

Ambiente do Statens Veterinärmedicinska Anstalt-  Instituto Nacional de Veterinária (SVA) 

localizado em Uppsala .Aproximadamente 1500 animais silvestres são examinados 

anualmente por uma equipe de especialistas em patologia, anatomia patológica, histologia, 

doenças infecciosas, biologia e doenças de animais silvestres no Departamento de Doença de 

Animais Silvestres no SVA (MÖRNER, 2002). Cada veterinário é responsável por um 

número determinado de necropsias por dia e serão eles que irão determinar, através da análise 

das lesões macroscópicas encontradas, o encaminhamento de material para exames 

complementares (Apêndice C-Figura 14). De qualquer forma, ao final do dia, todos os 

veterinários passam revista por cada uma das mesas de cada um de seus colegas que então 

apresentam seus casos, seus achados e sua opinião sobre o provável diagnóstico. Neste 

momento, os demais veterinários trocam idéias e fazem sugestões sobre a conduta a ser feita, 

exames complementares e experiências anteriores (Apêndice C-Figura 13). Uma ficha sucinta 

é preenchida e o material é enviado aos laboratórios específicos quando necessário. Os dados 

                                                 
8 BORG, K. Mercury poisoning in Swedish Wildlife. Journal Applied Ecollogy, v. 3:171. 1966. 
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quanto ao recebimento do diagnóstico são armazenados em um banco de dados e analisados 

pelo Departamento de Epidemiologia da SVA. 

Os animais são enviados por elementos de diferentes setores da sociedade, tais como 

policiais, guardas florestais, fazendeiros, caçadores, ONGs, membros da sociedade em geral 

interessados na preservação da vida silvestre, etc. Os custos dos exames diagnósticos são 

financiados por um fundo governamental gerado a partir de taxas anuais de caça. 

O trabalho com doença de animais silvestres é apoiado pela cooperação entre a 

Associação Sueca de Caçadores, a Sociedade Sueca para Conservação da Natureza e outras 

organizações de proteção ambiental, assim como o poder público.  

No ano de 2004, um total de 1533 carcaças foram remetidas ao Departamento de Vida 

Silvestre, Pescado e Meio Ambiente do Instituto Nacional de Veterinária da Suécia (SVA), 

incluindo animais silvestres de zoológico, de criação e de vida livre. Cadáveres de animais 

silvestres de vida livre foram 923. Destes, apenas 3 animais encontravam-se totalmente 

inadequados para análises. O sistema sueco adota uma escala de graus de autólise dos 

cadáveres: 

0- ainda mantêm a temperatura do corpo (ex: logo após eutanásia); 

1- levemente autolisado; 

2-3- autólise moderada; 

4- fortemente autolisado; 

5- putrefato e inadequado para a maior parte das possibilidades de exames diagnósticos. 

(Entretanto, um cadáver de animal, apesar de putrefato, ainda poderá ser útil para diagnóstico 

quando, por exemplo, mostrar evidências convincentes de ferida por arma de fogo e ao 

mesmo tempo boa condição nutricional, levando-nos a crer tratar-se de caça irregular). 
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Dos 923 casos, 15 foram classificados como grau 5, inapropriados para histologia, 

porém a maioria ainda passível de diagnóstico, 163 grau 4 e o restante, ou seja, 80% dos 

casos, grau de 0 a 3. 

Existem diversas razões para o sucesso da implantação e manutenção do sistema de 

monitoramento na Suécia. Elas foram listadas por Torsten Mörner (MÖRNER, 2002): 

1- Importância econômica da caça e da carne de caça. 

2- Regulamentação da caça com os direitos dos caçadores relacionados com a condição de 

proprietário da terra. 

3- Conscientização da população de que a saúde humana e a dos animais silvestres estão 

relacionadas. 

4- A importância das doenças possíveis de serem transmitidas dos animais silvestres para os 

domésticos. 

5- O potencial das zoonoses que têm como reservatórios animais silvestres. 

6- A descoberta do impacto causado por poluentes ambientais como mercúrio, chumbo e 

cádmio. 

7- Boa cooperação das organizações de caçadores e conservação ambiental. 

8- Suporte financeiro estável oriundo de fundos do governo. 

9- Clima frio que permite um material (cadáveres de animais) de boa qualidade. 

10- Um excelente relacionamento com a mídia emitindo relatórios freqüentes para apoiar o 

sistema de monitoramento. 

11- A delegação do programa ao Instituto Nacional de Veterinária, com excelentes recursos 

materiais e humanos, e principalmente a devoção de um staff com interesse em vida 

silvestre. 
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1.5 CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO DE DOENÇAS NO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO PARA ANIMAIS SILVESTRES E DOMÉSTICOS 

 
 

Os critérios para inclusão de doenças no monitoramento e vigilância dos animais 

domésticos em geral têm sido baseados no seu potencial de impacto na saúde pública, na sua 

capacidade de afetar a produção de alimentos e/ou de limitar acordos no mercado 

internacional (ZEPEDA; SALMAN, 2003).  

Em 1999, na Espanha, durante o primeiro encontro da ação conjunta para o 

estabelecimento da rede européia de doença de animais silvestres, foram discriminados os 

critérios para inclusão de doenças em um catálogo europeu de doenças de animais silvestres, 

visando à investigação epidemiológica ou monitoramento. Esses critérios foram estabelecidos 

após discussão entre os especialistas participantes, incumbidos da tarefa de elaborar o 

Catálogo Europeu de Doenças Transmissíveis. Para tanto, foi criada uma lista inicial de 

doenças, considerando as pesquisas realizadas até aquele momento e os seguintes critérios: 

1- Doenças notificavéis ou /e da lista de Doenças de Animais Silvestres da OIE;  

2- zoonoses; 

3- doenças que afetem a conservação de animais silvestres; 

4- doenças cujo reservatório seja animal silvestre. 

Na prática, porém, nem todas as doenças podem ser objeto de vigilância ou 

monitoramento e os critérios para a inclusão de doenças costumam variar de país a país ou 

mesmo de região a região do mundo (ZEPEDA; SALMAN, 2003).  

O real risco de transmissão de doença entre animais silvestres e domésticos poderá ser 

efetivamente avaliado somente se maiores informações sobre a especificidade e a 

sensibilidade dos principais testes utilizados estiverem disponíveis. Mesmo após o 

aparecimento de testes baseados na biologia molecular, ainda se faz necessário validá-los, 

garantindo sua padronização e a dos reagentes e implementando procedimentos de controle de 
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qualidade (GARDNER; HIETALA; BOYCE, 1996). A utilização de testes diagnósticos 

validados para algumas espécies de animais domésticos para diagnóstico das mesmas 

enfermidades em espécies de animais silvestres é muito comum. Entretanto, muitas vezes 

estes testes ainda não foram padronizados para as espécies silvestres, o que pode então trazer 

problemas na interpretação dos resultados como falso positivos ou falso negativos por falta de 

acuidade (MEETING OF THE OIE WORKING GROUP ON WILDLIFE DISEASES, 2005). 

A evolução dos testes diagnósticos resultou em uma maior sensibilidade para detectar 

microorganismos infecciosos. No entanto, a interpretação dos resultados ficou mais complexa, 

já que pode existir diferença entre detecção do microorganismo e a manifestação da doença 

em si. (MUNSON; KARESH, 2002). 

O que deverá sempre ser considerado é o fato de que muitas das infecções e infestações 

são estritamente específicas e não compartilhadas entre espécies. As doenças passíveis de 

serem compartilhadas entre animais domésticos, silvestres e seres humanos ainda são a 

minoria, pois, particularmente as causadas por vírus ou parasitas são, na maior parte das 

vezes, espécie-específica (PASTORET et al., 1988). 

Durante um surto epidêmico, o direcionamento da investigação deverá ser baseada nas 

características dos sinais clínicos, dos resultados das necropsias iniciais e no histórico da 

epidemia. Entretanto, em casos de rotina, devemos considerar todas as doenças às quais 

aquela espécie é susceptível, e ainda a possibilidade de intoxicação por agentes tóxicos 

normalmente encontrados naquele ecossistema. (MUNSON; KARESH, 2002).   

Em 1993, foi elaborada a primeira lista de doenças de animais silvestres da OIE contendo 

30 enfermidades (MEETING OF THE OIE WORKING GROUP ON WILDLIFE 

DISEASES, 2002) (Anexo A). 
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Deve-se sempre considerar que existem epidemias cujo potencial de redução da população 

silvestre afetada é suficiente para permitir que um evento estocástico leve a espécie à extinção 

(GULLAND, 1995). Portanto, ao julgar se determinado incidente relacionado com 

mortalidade em massa ou com doenças novas ou emergentes deverá ser ou não investigado 

mais a fundo, devemos observar se o acontecimento é novo ou já foi anteriormente 

reconhecido, conhecer os números absolutos ou proporcionais da população afetada, 

reconhecer se o incidente é de longa ou curta duração, identificar se é local ou distribuído por 

vasta área, verificar a probabilidade de estar ligado às atividades humanas, analisar o estado 

de preservação das espécies afetadas, as conseqüências no bem-estar geral da população, e a 

possibilidade da saúde de seres humanos e animais domésticos de produção ser comprometida 

(SAINSBURY, 2001) .  
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1.6 ESPÉCIES DE ANIMAIS SILVESTRES A SEREM MONITORADAS 

 

 

Inicialmente, é importante considerar o que entendemos por animal silvestre. Na 

literatura especializada, animal silvestre (ou animal selvagem) pode ser classificado em três 

categorias: a) animal em estado feral, que nada mais é que um animal doméstico que passou a 

estado selvagem, uma vez que está livre na natureza e não depende de seres humanos para se 

alimentar, b) fauna exótica, que são espécies que não pertencem à fauna do país em que se 

encontram, mas são nativas em outros países e foram introduzidas e c) os animais silvestres 

nativos, ou seja, aqueles que são endêmicos. 

O governo australiano, através do seu Agriculture and Resourse Management Council 

of Australia and New Zeland (ARMCANZ) publicou, em 2000, o Manual de Manejo de 

Animais Silvestres como parte integrante do Plano veterinário emergencial australiano, o 

AUSVETPLAN. Neste manual, cada espécie passível de ser manejada é descrita e 

caracterizada. É dada também a justificativa para o seu monitoramento, os fatores que 

aumentem o risco de manutenção, transmissão e dispersão das doenças. Os fatores que 

reduzem o risco são apontados dentro do que se chama “fatores chaves” para cada uma das 

espécies monitoradas (AUSVETPLAN, 2000). 

Na Austrália, fica evidente a importância dada principalmente às espécies selvagens 

ferais uma vez que das 12 espécies selecionadas apenas o morcego (Chiroptera) e o dingo 

(Canis familiaris dingo), uma espécie de cachorro silvestre, são nativos, os demais são 

animais em estado feral ou de fauna exótica em estado feral como, por exemplo, os 

dromedários (Camelus dromedarius). Isso é justificado, pois no sistema de monitoramento e 

vigilância australiano as espécies monitoradas são apenas aquelas susceptíveis às chamadas 

doenças emergenciais para o AUSTVETPLAN, ou seja, 22 doenças pertencentes à antigas 
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listas A e B da OIE ou alguma específica da região, que o governo australiano considera de 

importância sanitária para o país. Além disso, eles consideram que os animais nativos não 

correm risco de infecção pela maior parte das doenças classificadas por eles como 

emergenciais, ao mesmo tempo em que os ferais são tão susceptíveis como seus equivalentes 

que permanecem em ambiente doméstico. 

Um sistema de monitoramento em que o ecossistema seja considerado parte integrante 

e, portanto, não separável da fauna silvestre, deverá incluir tanto os animais em vias de 

extinção como as espécies nativas encontradas com maior freqüência cuja saúde reflita a 

saúde do ecossistema como um todo. Incluem-se espécies mais comumente encontradas em 

ecossistemas onde não haja espécies em perigo de extinção ou mesmo quando a obtenção de 

amostras de material biológico de espécies mais raras não seja acessível. As espécies que 

tenham participação na manutenção do habitat ou na integridade do ecossistema ou que ainda 

sejam responsáveis por disseminar sementes ou polinizar flores também deverão ser 

consideradas (MUNSON; KARESH, 2002). É claro que se os recursos são poucos e 

limitados, a escolha das espécies a serem monitoradas seguirá critérios de interesse para 

aquele ecossistema em especial.  

 

 

1.7 DETECÇÃO 

 

 

A efetividade da detecção é proporcional ao grau de comunicação entre a equipe que 

conduz o monitoramento em nível central e a que realiza o trabalho a campo, ou seja, os que 

encontram e os que remetem os animais. Para que a fase de detecção seja eficaz, é necessário 

que as pessoas responsáveis pela detecção sejam informadas sobre a importância da remessa 
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de animais para o centro de diagnóstico e que lhes seja proporcionado um feedback sobre os 

achados inclusive o diagnóstico mesmo que inconclusivo. Desta forma, elas se sentem 

estimuladas a permanecer contribuindo com o sistema. Afinal de contas a participação de 

comunidades locais, principalmente nas áreas consideradas de risco é estratégia chave para 

prevenção e detecção de casos de doenças como a raiva, por exemplo, (BADILLA, 2003). O 

segundo fator muito importante diz respeito ao pagamento de taxas para a realização dos 

exames diagnósticos nos animais que são submetidos ao sistema. Já foi visto e provado que 

nos sistemas de monitoramento onde os responsáveis pela coleta e remessa são os mesmos 

que pagam as taxas, ou seja, financiam os testes diagnósticos, a participação é menor e 

logicamente direcionada a espécies de interesse pessoal (LEIGHTON, 1995).  

Nesta fase, é importante a divulgação para os que irão fazer a coleta a campo, dos 

dados necessários a serem coletados e enviados juntamente com a carcaça do animal 

encontrado. Além disso, convém criar uma ficha padronizada a fim de que se possa 

posteriormente, incluir os dados no banco de dados passível de ser epidemiologicamente 

analisado.  

Espécie, sexo, idade, peso, data, local, grau de autólise, condição corporal, causa 

mortis, achados de necropsia e patológicos, patógenos isolados, resultados dos testes 

indicados, são alguns dos dados que deverão compor o banco de dados de um sistema de 

monitoramento de doenças de animais silvestres. 

Uma forma de garantir um maior número e maior qualidade de informações 

biomédicas é contar com a presença de veterinário durante as atividades de translocação, ou 

seja, introdução, reintrodução ou adensamento populacional, possibilitando a aquisição destas 

informações através de exames físicos e procedimentos de biópsia (MUNSON; KARESH, 

2002).  
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O programa canadense de vigilância de doenças de animais silvestres depende 

exclusivamente da ajuda voluntária de pessoal de campo, o que de certa forma os obriga a 

despender boa parte de seu orçamento em atividades de recrutamento, motivação e estímulo 

para garantir a manutenção do sistema (SAINSBURY, 2001). 

 

 

1.8 DIAGNÓSTICO 

 

 

A confiabilidade dos diagnósticos, assim como a probabilidade de reconhecer doenças 

novas ou incomuns, estão diretamente ligadas com a qualidade do pessoal técnico, incluindo-

se aí o nível de treinamento/educação recebido e a infra-estrutura e facilidades disponíveis 

para eles. Outros fatores de fundamental importância são o transporte dos animais até o centro 

de diagnóstico e o tipo de doença a ser diagnosticada no momento. O tipo de doença poderá 

influenciar consideravelmente a qualidade dos resultados, caso seja uma doença cuja técnica 

utilizada para diagnóstico seja mais complexa e o sistema não possua pessoal qualificado. 

Recomenda-se que o responsável pela necropsia seja um especialista em patologia com 

experiência de pelo menos 2 anos, incluindo estudo em histopatologia. Caso contrário, haverá 

grande risco do profissional não ser capaz de identificar lesões e conduzir a análise 

subseqüente inapropriadamente (LEIGHTON, 1995). Não sendo factível a infecção 

experimental de animais silvestres, um sistema de monitoramento deverá ter a patologia como 

forte componente e, portanto, a morfologia comparativa deverá ser muitas vezes a chave para 

determinar a causa mortis destes animais (MUNSON; KARESH, 2002). 
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Condições de transporte e a distância dos centros de diagnóstico poderão também 

afetar a qualidade dos cadáveres. 

Os laboratórios são integrantes fundamentais no sistema de monitoramento, pois é 

onde se realizam os testes diagnósticos. Para selecioná-los, devemos levar em consideração 

sua capacidade de realização dos testes diagnósticos requeridos para o monitoramento, a 

experiência de seu pessoal técnico, a sua localização, a competência para realização dos 

testes, o seu envolvimento com a rede de parceiros, a sua habilidade para mobilizar 

especialistas quando necessário e sua aptidão para trabalhar em parceria respeitando acordos e 

conceitos éticos científicos (MEETING OF THE OIE WORKING GROUP ON WILDLIFE 

DISEASES, 2004). 

Uma vantagem da realização de testes sorológicos em animais silvestres de vida livre 

é que os resultados e interpretações dos títulos para a maioria das doenças infecciosas não são 

confundidos pela vacinação, situação que poderá ser modificada se a vacinação for uma das 

medidas de controle adotadas no manejo da fauna silvestre (GARDNER; HIETALA; 

BOYCE, 1996). Mesmo se o teste já foi validado em animais domésticos, ele poderá não ter a 

mesma performance em silvestres devido às diferenças entre sorovares e cepas dos patógenos, 

resposta sorológica do hospedeiro e possíveis reações cruzadas. 

O Grupo de trabalho em doenças de animais silvestres publicou em seu último 

relatório (MEETING OF THE OIE WORKING GROUP ON WILDLIFE DISEASES, 2005) 

o resultado da primeira análise feita da adequação a espécies silvestres de testes utilizados 

para diagnosticar as principais doenças de interesse da OIE (Anexo B). Nesta tabela, foram 

consideradas diversas categorias de adequação. Muitos dos testes padrões para identificação 

de agentes infecciosos se encontram na categoria dos testes cujos resultados não são afetados 

pela diferença de espécies: aí se encontram o PCR e as culturas de bactérias e vírus. Outra 

categoria é a dos testes que utilizam métodos que são aplicáveis somente a algumas poucas ou 
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apenas a uma espécie, como é o caso do ELISA indireto, por necessitar de anticorpos espécie-

específicos. Uma terceira categoria representada por ELISA competitivo e  Imunoensaio com 

utilização de fluoresceína como marcador (FPIA), por não necessitar de anticorpos 

específicos das espécies hospedeiras, pode ser aplicável a qualquer espécie de animal.  

 

 

1.9 USO DAS INFORMAÇÕES 

 

 

O produto final de um sistema de monitoramento são as informações que ele foi capaz 

de gerar durante as atividades de coleta, diagnóstico e gerenciamento das informações, mas 

essas informações somente serão úteis se forem capazes de conduzir a ações. Portanto, a 

atividade de disseminação das informações deve ter o cuidado de encontrar o público 

adequado a receber estas informações. Se a expectativa é a tomada de decisão para ações de 

vigilância, órgãos e instituições responsáveis pela defesa sanitária animal deverão fazer parte 

do conjunto de clientes do sistema que recebem os relatórios. É estratégico, todavia, levar as 

informações não só para aqueles que são responsáveis pelas ações, mas para os que têm 

interesse que elas sejam tomadas (WINELAND; DARGATZ, 2003). Outro ponto a considerar 

é a adequação do tipo e do formato do relatório ao tipo de público que irá receber a 

informação.  Existem possibilidades infinitas, desde boletins informativos, mala direta, web, 

periódicos, até livros ou capítulo de livros. Esses relatórios também poderão ser descritivos ou 

interpretativos, tudo vai depender do público a atingir e da urgência da necessidade de ações 

de vigilância (WINELAND; DARGATZ, 2003).  
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1.10 APORTE FINANCEIRO 

 

 

Nos países em desenvolvimento, fundos para sistemas de vigilância e monitoramento 

são difíceis de se obter (ZEPEDA; SALMAN, 2003).  Além do mais, que país pode se dispor 

a monitorar doenças de animais silvestres quando as necessidades básicas em saúde pública 

não recebem suficiente aporte financeiro (MUNSON; KARESH, 2002)? Uma forma de 

obtenção de recursos é associar o monitoramento das doenças dos animais silvestres com 

programas que tenham interface com eles. Isso é possível aprimorando o relacionamento entre 

os que têm interesse em saúde dos animais silvestres com as entidades que lidam com a saúde 

dos animais de produção e com a saúde pública. Para ser sustentável, o comprometimento de 

órgãos governamentais e fundos mais permanentes é fundamental. Desta forma, é possível 

compensar os cientistas envolvidos, assim como encorajar a participação dos laboratórios e 

instituições. 

O CCWHC, centro canadense que lidera o programa de vigilância no Canadá, 

inicialmente recebeu assistência financeira de uma fundação beneficente, e hoje é apoiado 

financeiramente por fundos governamentais (SAINSBURY, 2001). 

 

1.11 SERVIÇOS VETERINÁRIOS 

 

Tradicionalmente, os sistemas de monitoramento e vigilância, por serem considerados 

parte estratégica dos serviços veterinários, são atividades não susceptíveis à privatização. 

Porém, o setor privado é essencial para assegurar uma rápida resposta aos eventos (ZEPEDA; 

SALMAN, 2003). 
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No programa canadense de vigilância de doenças de animais silvestres parte da equipe 

das universidades cooperadas despende seu tempo na universidade trabalhando para o 

programa. Essa equipe é formada basicamente por pesquisadores, professores e técnicos dos 

laboratórios das faculdades de veterinária (SAINSBURY, 2001). 

  À medida que o campo da medicina veterinária expande-se para a área ambiental, 

passa a compartilhar conhecimento com um crescente número de organizações 

governamentais e não governamentais ligadas à conservação (GILLIN; TABOR; AGUIRRE, 

2002).  

1.12 DOENÇAS EMERGENTES E RE-EMERGENTES  

 

Doença emergente é toda nova doença resultante da evolução ou mudança de um 

agente patogênico existente, um tipo de doença já conhecida, porém distribuída em uma nova 

área geográfica ou em uma nova população, ou uma doença ou agente patogênico não 

reconhecido anteriormente e diagnosticado pela primeira vez (TERRESTRIAL ANIMAL 

HEALTH CODE, 2004). Doenças re-emergentes são aquelas antigas doenças que ressurgem 

em incidência, algumas até reconhecidamente erradicadas que reaparecem, como é o caso da 

raiva no leste dos Estados Unidos (DASZAK; CUNNINGHAM, 2002). O papel dos animais 

silvestres nas zoonoses emergentes e re-emergentes tem sido importante, uma vez que 

aproximadamente 75% dos patógenos emergentes e re-emergentes identificados nas últimas 

duas décadas como causadores de doenças que acometem humanos têm como origem um 

animal silvestre (WOOLHOUSE, 2002). Entretanto, a proporção dos patógenos humanos 

envolvidos em zoonoses varia enormemente entre as divisões taxonômicas: de 95% nos 

helmintos a 38% nos fungos (TAYLOR et al., 2001).  

O processo pelo qual o planeta vem passando ao longo dos séculos e no qual o homem 

vem promovendo a homogenização da biogeografia através da introdução de plantas e 
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animais em áreas onde eles eram inexistentes, na tentativa humana de dominar o ecossistema, 

tem causado a perda de biodiversidade do planeta (DASZAK; CUNNINGHAM; HYATT, 

2000). Perda similar de biodiversidade pode ser causada quando ocorre a introdução de uma 

doença em área antes livre da mesma. A introdução antropogênica de patógenos, ou melhor, a 

poluição patogênica, ocorre devido à invasão de patógenos mediada por atividade humana. 

Esta poluição patogênica, por sua vez, está envolvida na ocorrência de muitas doenças 

infecciosas emergentes dos animais silvestres como, por exemplo, o Vírus Marburg, afetando 

primatas não humanos, e Malária aviária, afetando pingüins (DASZAK; CUNNINGHAM; 

HYATT, 2000). Novas doenças introduzidas podem afetar substancialmente a estrutura da 

população silvestre, principalmente quando espécies domésticas são as hospedeiras do 

patógeno introduzido, agindo como reservatórios em um processo conhecido como spill over 

(DASZAK; CUNNINGHAM, 2002).  

O efeito chamado limiar de transmissibilidade normalmente protege as populações 

silvestres da extinção, ou seja, doenças que causam alta mortalidade  rapidamente  reduzem 

populações de suscetíveis a um nível em que a transmissão não poderá mais ocorrer. 

Entretanto, em caso de spill over, o limiar se altera uma vez que o hospedeiro introdutor da 

doença é um indivíduo doméstico que age como reservatório, tornando-se uma ameaça 

principalmente para espécies silvestres em perigo de extinção (DASZAK; CUNNINGHAM, 

2002). 

Segundo Willians et al.(2002), os fatores que levaram ao aumento da incidência de 

doenças infecciosas e zoonoses emergentes e re-emergentes originárias do meio silvestre nas 

últimas duas décadas foram os seguintes: expansão da população humana e intensificação do 

seu contato com animais silvestres e seus produtos; mudanças antropogênicas ou naturais no 

ecossistema, com influências climáticas e geográficas sobre patógenos e vetores; 

intensificação de translocações; aperfeiçoamento de técnicas diagnósticas e técnicas 
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epidemiológicas resultando na detecção de doenças existentes mas não detectáveis 

anteriormente e de novas doenças e agentes; aumento da freqüência e da velocidade de 

viagens locais e internacionais; mudanças estruturais dos micróbios e troca de hospedeiros; 

intensificação na produção de animais silvestres em regime intensivo. Bengis et al.(2004) 

revisaram as mais recentes zoonoses emergentes e re-emergentes, citando o caso da Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida dos humanos, cuja origem foi identificada em duas das 26 

cepas de vírus da imunodeficiência dos símios encontradas em primatas africanos. Outros 

exemplos de zoonoses emergentes: o Ébola, a Influenza A, a Infecção pelo West Nile vírus, a 

Síndrome Respiratória Aguda, a Hantavirose, os vírus Hendra e Nipah , Erlichiose e Doença 

de Lyme (DASZAK; CUNNINGHAM; HYATT, 2000; BENGIS et al, 2004).  

Já as zoonoses re-emergentes parecem movidas pelas mudanças que fatores como 

clima, meio ambiente e densidade populacional provocam nos hospedeiros, patógenos ou 

vetores, causando aumento ou diminuição na dinâmica da doença (BENGIS, 2004). A 

Brucelose é um exemplo de zoonose re-emergente cujas espécies mais comuns transmitidas 

entre animais domésticos e animais silvestres são a Brucella abortus , a Brucella mellitensis e 

a Brucella suis, espécies estas com potencial de causar doença no homem e nos animais 

domésticos. Entretanto, apesar de já ter sido demonstrado em 91 espécies de animais 

silvestres de nove diferentes ordens, alguma evidência de infecção com uma ou mais espécies 

de Brucela (THORNE, 2001), seus efeitos no meio silvestre de forma geral, ainda não são 

conhecidos (BENGIS, 2004). Outros exemplos de zoonoses re-emergentes: a Leptospirose, a 

Tularemia, a Raiva e a Tuberculose (BENGIS et al., 2004). 
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1.13 MEDIDAS DE CONTROLE 

 

 

Não se pensa em um sistema de monitoramento sem a possibilidade de passá-lo 

futuramente a sistema de vigilância. A princípio, um sistema de monitoramento é implantado 

para que se possa conhecer o universo no qual o sistema de vigilância posteriormente será 

inserido. Logo, o sistema de monitoramento seria apenas o primeiro passo. Logicamente, nada 

impede que um sistema de vigilância seja implantado diretamente, já que o monitoramento é 

apenas uma etapa do sistema de vigilância. No caso das unidades de conservação, por sua 

complexidade e existência de legislação específica, o mais indicado é iniciar com um sistema 

de monitoramento, já que a partir daí passa-se a obter informações e a gerenciá-las. Desta 

forma é possível conhecer as espécies animais da área, os patógenos, a biogeografia local, 

seus limites, suas possibilidades, e a partir daí avaliar a possibilidade de se elaborar um 

sistema de vigilância para aquela determinada área. Assim sendo, as ações de controle não 

seriam implementadas sem antes uma avaliação geral das condições sanitárias e estruturais da 

unidade de conservação. Em um sistema de vigilância, é necessário o conhecimento profundo 

da área e de seus componentes, pois ele prevê ações de controle pré-estabelecidas. O chamado 

manejo de doenças de animais silvestres é classificado segundo Wobeser (2002) em quatro 

categorias: prevenção, controle, erradicação e laisser-faire. A escolha entre essas técnicas vai 

depender de informações oriundas do sistema de monitoramento como, por exemplo, a 

presença ou ausência de determinada doença, se os animais da área já apresentaram sinais de 

infecção por aquele determinado patógeno que hoje é responsável por uma mortalidade 

massal, ou seja, séries históricas. Para selecionar a técnica mais adequada para manejo de 

doenças daquela unidade ou mesmo para aquele momento é essencial o entendimento da 

causa e da ecologia da doença, da interação parasito-hospedeiro, da biologia da população 
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afetada, da epidemiologia da doença e da sua interação com aquele meio ambiente específico 

(WOBESER, 2002). Para que seja possível implantar um sistema de vigilância eficiente, será 

necessário adequar a legislação ambiental das unidades de conservação, pois uma vez 

identificada a alta incidência de determinada doença, um sistema de vigilância exige ações de 

controle e tomadas de decisão para que se minimize o risco de transmissão. Uma das ações de 

controle mais conhecidas e testadas ao longo dos últimos anos em casos de doença 

transmissão direta foi a redução populacional (AUSVETPLAN, 2000). Os tipos de redução 

populacional podem ser focal (em torno de um lugar específico), localmente extensivo (a fim 

de se fazer uma barreira) e generalizado (sobre uma vasta região geográfica). Entretanto, não 

existem estudos detalhados sobre os métodos de redução de densidade populacional de 

animais silvestres e sua real efetividade e contribuição para controle ou erradicação de 

doenças em animais silvestres de vida livre (WOBESER, 2002). O que se sabe até agora é que 

a redução populacional tem obtido, aparentemente, mais sucesso em ocorrências focais do que 

em casos em que a doença já está disseminada por uma vasta área geográfica, que parece ser 

mais efetiva para prevenir a entrada de doenças do que para atuar como controle em doenças 

já estabelecidas na área. Sabe-se também que reduções sem a ação de modificação do habitat 

para fazer com que a área se torne menos atrativa para a espécie reduzida é apenas uma 

medida temporária. O tamanho da zona ou barreira a sofrer a redução populacional também é 

ponto considerado crítico, pois o tamanho da área deve ser baseado na velocidade esperada do 

tráfego da doença ou na área utilizada pela espécie. Isso pode variar muito, dependendo do 

tipo de habitat, mesmo porque animais infectados poderão alterar consideravelmente o padrão 

de velocidade das suas atividades como, por exemplo, no caso da raiva em carnívoros Com 

essa enfermidade, os animais se movimentam com muito mais velocidade e assim caminham 

distâncias maiores do que quando normais (WOBESER, 2002).   
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O grau de redução de populações requerido para prevenir a disseminação de uma 

doença é desconhecido. Esse valor é muito variável mesmo para aquelas doenças de 

hospedeiro único (WOBESER, 2002), pois para uma mesma intervenção, o grau de redução 

populacional de determinada espécie vai depender da densidade da população na qual taxa de 

nascimentos e taxa de mortalidade se encontram contrabalançados e a população em 

equilíbrio. No caso da capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), um mamífero herbívoro 

generalista amplamente distribuído por todo o Brasil, o desaparecimento dos seus predadores 

naturais, o aumento de oferta de alimentos, sua alta capacidade de se adaptar aos mais 

diversos tipos de ambientes e sua alta plasticidade alimentar e taxa reprodutiva levou-a à 

condição de espécie-praga em várias regiões do país (FERRAZ, 2003). Ferraz et al então 

sugere a implantação de um manejo sustentável da espécie a fim de que se possa proporcionar 

a transformação de uma espécie-praga em recurso natural renovável. Porém, para que seja um 

método realmente eficaz e principalmente não prejudicial à espécie envolvida, faz- se 

necessário um estudo cuidadoso para determinar a taxa de explotação. O manejo sustentável 

somente acontece quando a máxima produção é alcançada sem que as populações sejam 

reduzidas a um nível de vulnerabilidade à extinção local ou que os ecossistemas sejam 

atingidos (ROBINSON, 1991). Segundo Bengis et al.(2002), antes de decidir sobre as 

medidas de controle a serem adotadas, é importante considerar fatores como a determinação 

da distribuição espacial da doença, a  identificação do principal hospedeiro mantenedor, a 

determinação da taxa de prevalência do hospedeiro mantenedor, a identificação dos 

hospedeiros spill-over, os modos de transmissão da doença, a fonte original da infecção, a 

identificação das atividades humanas que podem estar presentes contribuindo para aumentar 

as taxas de transmissão como, por exemplo, o hábito de  alimentar animais silvestres, a 

avaliação dos testes diagnósticos ante-mortem,  a exploração das opções de vacinas, a 

identificação das barreiras físicas naturais à movimentação dos hospedeiros ou da doença.  
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Para este trabalho em particular, a estratégia inicial foi fazer um diagnóstico de 

situação através de análise de soro dos animais domésticos das propriedades rurais com 

amostras coletadas pelo serviço veterinário oficial (Coordenadoria de Defesa Agropecuária do 

Estado de São Paulo), o georreferenciameno das propriedades  a partir dos dados cadastrais 

das propriedades fornecidos pelo LUPA. Em seguida, buscamos delinear o modelo teórico de 

monitoramento para a área.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Estabelecer critérios para avaliar a viabilidade de criação de um sistema de monitoramento de 

doenças de animais silvestres e domésticos para uma unidade de conservação de uso 

sustentável tendo como modelo a área de proteção ambiental de Jundiaí localizada na Serra do 

Japi. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a unidade de conservação estudada. 

• Fazer diagnóstico da situação sanitária dos animais domésticos através da avaliação da 

soroprevalência de Brucelose e Leptospirose na unidade de conservação estudada 

visando o estudo da logística. 

• Avaliar a viabilidade e a importância da implantação de um sistema de 

monitoramento. 

• Propor um sistema de monitoramento considerando as especificidades da unidade de 

conservação. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

A fim de conhecer os possíveis entraves para a implantação de um sistema de 

vigilância de doenças de animais silvestres e domésticos em unidade de conservação de uso 

sustentável tomou-se uma unidade para estudo e elaboração de um modelo teórico. A unidade 

escolhida foi a área tombada da Serra do Japi pertencente a Área de Proteção Ambiental 

(APA) do Município de Jundiaí.  

A localização desta unidade de conservação é privilegiada, pois está próxima a centros 

de pesquisa e diagnóstico, além de situar-se entre dois dos maiores municípios do Estado de 

São Paulo onde o desafio de resistir à urbanização é muito grande. É uma unidade de 

conservação de uso sustentável que permite a permanência de residentes com suas criações de 

animais domésticos. Associado a esse contexto, tal unidade possui alta biodiversidade de 

fauna, contendo em torno de 31 espécies de mamíferos silvestres (MARINHO-FILHO, 1992) 

e tem importância como uma área que abriga diversas espécies de aves, aproximadamente 

duzentas, algumas de grande importância ecológica, cujas populações já se encontram 

ameaçadas em várias regiões do sudeste brasileiro (SILVA,1992).  

 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO SANITÁRIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

 

O diagnóstico da situação sanitária dos animais da Serra do Japi foi realizado por meio 

de aplicação de teste sorológico numa amostra aleatória de animais provenientes de 

propriedades existentes na região. O tamanho da amostra foi calculado considerando-se a 

obtenção de estimativa para freqüência de animais soropositivos com confiança de 95%, erro 
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de 5% e prevalência esperada de 50%. Este valor de prevalência maximiza o tamanho da 

amostra e garante, para qualquer prevalência, um erro igual ou menor que 5%. O sorteio das 

propriedades e número de animais a ser examinado em cada propriedade foi realizado 

considerando-se os dados populacionais obtidos junto à base de dados do Levantamento de 

Unidades de Produção Agropecuária (LUPA) a Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral (CATI). Faziam parte do quadro amostral propriedades pertencentes ao Município de 

Jundiaí (pois é o município mais representado na área tombada da Serra do Japi ocupando 

47,67% da sua área e concentra a maior parte das propriedades rurais existentes na Serra) e 

que possuíssem bovinos e/ou eqüinos. Os cálculos foram realizados com auxílio do software 

EpiInfo versão 6.0. Calculado o tamanho da amostra foi realizado um sorteio aleatório dos 

animais a serem amostrados.  

As amostras foram colhidas no período de cinco de maio de 2004 à sete de outubro de 

2004. O sangue foi coletado por pulsão venosa utilizando o sistema Vacutainer® (sem 

anticoagulante) no volume de 15 ml e enviado no mesmo dia para o Centro de triagem do 

CAD (Centro de Análise e Diagnóstico) da CDA localizado em Campinas, onde foi 

dessorado, identificado, acondicionado e congelado na posição vertical. Esse material foi 

enviado em dezembro de 2004 para o Laboratório de Zoonoses Bacterianas para que fossem 

realizadas as análises laboratoriais. 

Durante a visita às propriedades para a coleta de amostras de sangue e aplicação de um 

questionário, obtiveram-se as coordenadas geográficas (latitude e longitude) das mesmas. 

Para isso, foi utilizado um aparelho de posicionamento global por satélite (GPS), modelo 

Garmin 12LX. Posteriormente, as coordenadas foram plotadas no mapa georreferenciado 

cedido pelo Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal de Jundiaí e na imagem 

de satélite mista, parte SPOT 5 (2002) resolução 5 metros parte LANDSAT (2000) resolução 

30 metros, cedida pela Embrapa Monitoramento por Satélite. 
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Os soros sangüíneos foram testados pela prova de microtecnica de soroaglutinação 

microscópica (SAM), realizada segundo as recomendações de (COLE et al.,1973; GALTON 

et al.,1965; SANTA ROSA, 1970), contra uma bateria de 24 sorovares de leptospiras: 

Australis, Bratislava, Autumnalis, Butembo, Castellonis, Bataviae, Canicola, Whitcombi, 

Cynopteri, Grippotyphosa, Hebdomadis, Copenhageni, Icterohaemorrhagiae, Javanica, 

Panama, Pomona, Pyrogenes, Hardjo(Hardjoprajitno), Wolff, Hardjo(Hardjobovis), Shermani, 

Tarassovi, Patoc e Mini. 

Os sorovares de leptospira foram repicados semanalmente, em meio líquido EMJH 

modificado (ALVES et al., 1996; TURNER, 1970) , tendo como inóculo 10% do volume do 

meio. Foram utilizados apenas cultivos puros, isentos de contaminação, livres de auto-

aglutinação, com cinco a quinze dias de crescimento. As amostras de soros foram diluídas 

para triagem em solução tamponada de Sorënsen, inicialmente na diluição 1/50, que com 

acréscimo de igual volume de antígeno, o ponto de corte na diluição passou a ser de 1/100. 

Foi considerado reagente o soro que apresentou 50% de de leptospiras aglutinadas. As 

amostras reagentes na triagem foram reexaminadas até sete diluições seriadas de razão dois. O 

título do soro foi considerado a recíproca da sua maior diluição a apresentar 50% de 

aglutinação. 

A leitura das reações foi realizada em microscópio de campo escuro após a incubação 

da mistura soro-antígeno por três horas em temperatura de 28ºC.  

Para diagnóstico de Brucelose utilizou-se o antígeno acidificado tamponado (AAT-

prova rápida) para triagem, de acordo com as normas do Programa Nacional de conrole e 

Erradicação da Brucelose e da Tuberculose. 
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3.2 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
MONITORAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

 

Os critérios para avaliar o potencial da unidade de conservação para acolher um 

sistema de vigilância de doenças de animais silvestres e domésticos foram estabelecidos com 

base nos requisitos necessários para a composição do sistema considerando as suas diversas 

atividades: detecção de doença, diagnóstico, gerenciamento das informações e uso das 

informações segundo modelo proposto por Leighton (1995). Assim, foram identificadas as 

propriedades rurais inseridas na área que mantêm animais de produção através do cadastro do 

LUPA cedido pela Coordenadoria de  Assistência Técnica Integral. Identificou-se junto à 

prefeitura do município de Jundiaí o departamento responsável pela administração da UC 

(Unidade de Conservação) objetivando a apresentação do projeto com a intenção de avaliar o 

interesse na elaboração e implantação do mesmo. Em seguida, identificou-se o escritório 

regional de defesa agropecuária para apresentação do projeto e consolidação da parceria com 

técnicos locais conhecedores das propriedades rurais inseridas na UC. Através do cadastro do 

EDA (Escritório de Defesa Agropecuária) foi possível verificar e localizar propriedades que 

vacinam contra febre aftosa e brucelose. Foram realizadas atividades como localização de 

mapas da área, georreferenciamento dos mapas quando necessário, identificação das 

organizações não governamentais locais, consolidação de parceria com a associação de 

moradores, apresentação do projeto e sua divulgação para moradores e freqüentadores da 

unidade de conservação através da distribuição de mala direta, carta, cartazes e artigo nos 

jornais locais. Para cada uma das atividades que compõem o sistema, identificaram-se, dentro 

do universo da unidade de conservação, elementos imprescindíveis para a sua implantação. 

Detecção da doença: a sociedade civil deverá estar organizada em forma de 

associação de moradores ou similar, deverão ser identificados os responsáveis para coleta dos 
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animais a nível de campo, os responsáveis por remeter os animais para o centro de triagem e a 

forma de financiamento das análises. Deverão estar também definidas as formas de incentivo 

para a manutenção das coletas a nível de campo, assim como um local adequado para a 

montagem de um centro de triagem na unidade de conservação. A manutenção da estrutura do 

centro de triagem, a contratação de técnicos para o recebimento dos animais e para 

processamento das amostras, assim como o projeto de educação em saúde animal e a forma da 

remessa de amostras para os laboratórios também deverão estar definidos. 

Diagnóstico: definição dos laboratórios conveniados para onde deverão ser remetidas 

as amostras, identificação de todos os laboratórios próximos que tenham capacidade de 

receber as amostras e processá-las, existência de uma Faculdade de Veterinária em um raio de 

no máximo 200 quilômetros, possibilidade de contar com fundos estáveis de financiamento 

das provas diagnósticas. 

Gerenciamento das Informações: existência de pessoal para receber e armazenar os 

resultados, produção de programa informatizado para armazená-los, órgão financiador da 

elaboração do programa e de técnico para administrar o banco, além da definição do 

responsável pela análise dos dados. 

Uso das Informações: deverão estar definidos os responsáveis pela distribuição das 

informações, além da definição de seus destinatários e, finalmente, os responsáveis pela 

decisão de como utilizá-las. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A prevalência estimada de leptospirose na região é de 43,2% [37,3%-49,2%] 

(121/280) para bovinos. Prevalência similar foi também observada por Girio et al. (2004) em 

bovinos de região de floresta no Mato Grosso do Sul. Assim como nos resultados 

apresentados por Vasconcellos et al. 1997). O sorovar mais freqüente para bovinos foi o 

Hadjo (Tabela 1).  A prevalência em eqüinos foi de 65,3% [58,6%-71,6%] (145/222), uma 

prevalência elevada  comparada a resultados encontrados em pesquisas com amostras não 

aleatórias , como no caso de sorologia de éguas com problemas reprodutivos cuja prevalência 

foi de 42,96% (LILENBAUM, 1998).No estudo retrospectivo de Favero et al. (2002) com as 

amostras de soro de eqüinos enviadas ao laboratório de diagnóstico de 1984 a 1997 para 

realização de exames sorológicos de leptospirose, a prevalência foi ainda mais baixa (27,94%) 

, porém os resultados apontam a predominância do sorovar Icterohaemorrhagiae o que 

reafirma os achados tanto de Lilenbaum (1998) quanto os obtidos no presente estudo(Tabela 

2). A seguir são mostrados os principais sorovares encontrados (Tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 1 – Freqüência dos principais sorovares de Leptospirose encontrados nas amostras da 
espécie BOVINA na Serra do Japi-São Paulo-2005  

 
 
SOROVAR REAGENTES FREQUÊNCIA (%) 
Hardjo 32 26,4 
Shermani 22 18,2 
Hardjo/ Wolffi 17 14,0 
Autumnalis 09   7,4 
Wolffi 06   5,0 
Outros 35 28,9 
Total                                        121                                            100 
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Tabela 2 – Freqüência dos principais sorovares de Leptospirose encontrados nas amostras  da 

espécie  EQUINA na Serra do Japi-São Paulo-2005  
 
 
SOROVAR REAGENTES FREQUÊNCIA (%) 
Icterohaemorrhagiae 26 17,9 
Autumnalis 18 12,4 
Bratislava 13   9,0 
Hardjo 13   9,0 
Pyrogenes 11   7,6 
Australis 09   6,2 
Outros 55  37,9 
Total                                        145                                            100 
 

Do total de 502 amostras, sendo 280 de bovinos e 222 de eqüinos, 121 (bovinos) e 

145(eqüinos) foram reagentes contra pelo menos um sorovar de leptospira patogênica, 236 

amostras (47% do total) não foram reagentes. A maior parte das amostras reagentes 

apresentou títulos de anticorpos entre 100 e 800.  

Na sorologia para Brucelose o resultado foi negativo para todas as amostras o que 

permitiu estimar a soroprevalência para a região como sendo 0.0% [0.0%;1.3%] o que não é 

estatisticamente diferente da soroprevalência em bovinos para o Estado de São Paulo (DIAS, 

2004). O fato de não ter sido encontrado nenhum soro reagente contra Brucella abortus é 

reflexo não só do principal sistema de criação, como do sistema de comercialização dos 

animais. Os rebanhos são essencialmente criados na forma extensiva em pequenos grupos de 

animais por propriedade e o comércio de animais é basicamente limitado a propriedades da 

região.  

A caracterização sanitária do rebanho possibilitou, antes de mais nada, a percepção da 

logística do sistema de monitoramento, uma vez que através das atividades de identificação 

das propriedades com animais de produção, localização das propriedades, envio de material 

biológico para o centro de triagem, compra de material para colheita, transporte de material 
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biológico e realização de testes diagnósticos resultou em conhecimento prático dos processos 

e conseqüentemente em identificação dos seus pontos críticos. 

Através da identificação dos elementos necessários para a realização das ações das 

quatro principais atividades que deverão compor o sistema de monitoramento de doenças para 

animais silvestres e domésticos na Serra do Japi, chegou-se ao seguinte modelo cuja descrição 

é apresentada a seguir (Figura 19). 
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Figura 19 -Fluxograma do sistema de monitoramento de doenças de animais silvestres e domésticos da Serra do Japi 
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Detecção: A sugestão é que no caso particular da unidade de conservação de uso 

sustentável o sistema se inicie monitorando todas as espécies silvestres que cheguem à central 

de triagem, coletando assim o maior número possível de amostras viáveis durante o período 

de 1 ano para que se possa estudar a dinâmica das espécies através das estações do ano. Para 

que a fase de detecção do monitoramento seja realmente eficaz faz-se necessária a existência 

e participação de atores a nível de campo, ou seja, nessa fase, quanto maior o número de 

grupos organizados envolvidos, maior a chance de sucesso na detecção das doenças. Durante 

os trabalhos de campo foi possível evidenciar uma diferença bastante significativa onde a 

sociedade está ou não organizada. Em bairros com associação de moradores, o trabalho foi 

mais tranqüilo, rápido e de melhor qualidade. No caso preciso da Serra do Japi o sistema 

deverá contará principalmente com a participação da sociedade civil, apoio da Prefeitura 

Municipal de Jundiaí e Serviços oficiais de defesa agropecuária do Estado de São Paulo.  

Outro fator a considerar é que, enquanto na Suécia o clima frio contribui para o 

sucesso do sistema de monitoramento por conservar a carcaça dos animais encontrados 

mortos, na Serra do Japi, por contar com temperatura e umidade relativa alta na maior parte 

do tempo, exigirá um sistema de coleta de carcaça muito mais dinâmico.  

Onde antes existia um mosteiro franciscano, hoje funciona a Base de Estudos 

Ecológicos e Educação Ambiental da Serra do Japi. Esta benfeitoria é utilizada como 

estrutura de apoio, principalmente para alojamento de pesquisadores e para a realização de 

cursos de educação ambiental. Mantida pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, ela foi criada em 

1995 pela Lei 4535 de 8 de março de 1995.  A base ecológica constitui uma possibilidade de 

estrutura física para recebimento, triagem e armazenamento temporário das carcaças e 

amostras de material biológico para o sistema de monitoramento. Para tanto, faz-se necessário 

equipá-la. Um projeto de educação em saúde animal deverá ser realizado na região a fim de 
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sensibilizar os moradores e funcionários da unidade de conservação da importância do 

sistema de monitoramento de doenças dos animais silvestres e domésticos e da importância da 

sua participação na fase de detecção do monitoramento. Este trabalho poderá ser coordenado 

e executado pela prefeitura com a participação dos biólogos da própria Base Ecológica que já 

oferecem curso de educação ambiental. O que deverá ser acrescentado ao curso é a 

componente saúde animal incluindo as zoonoses cujos reservatórios sejam animais silvestres 

presentes na Serra do Japi como o gambá (Didelphis marsupialis) e a capivara(Hydrochaeris 

hydrochaeris), assim como à importância das doenças possíveis de serem transmitidas dos 

animais silvestres para os domésticos. Ainda na fase detecção, faz-se imprescindível o auxílio 

da Guarda Municipal de Jundiaí, já que esta mantém o Grupo de Vigilantes Florestais que, 

coordenado por um sub-inspetor, presta serviço na Serra do Japi. Além de combater os 

incêndios e controlar as visitas à Reserva Biológica, eles localizam e identificam 

desmatamentos, coíbem e detêm caçadores. Outra atribuição dos vigilantes florestais é 

recolher animais silvestres feridos ou doentes e levá-los para o Centro de Reabilitação da 

organização não governamental Mata Ciliar, também localizada na Serra do Japi. O 

contingente é de 22 homens em uma escala de trabalho de 12 por 24 horas, utilizando para o 

patrulhamento quatro carros e um helicóptero, realizando uma fiscalização intensa e 

trabalhando em parceria com a Polícia Florestal. Os vigilantes florestais atuam em toda a 

parte da Serra que pertence ao município de Jundiaí, tendo como base para as suas operações 

o Posto Avançado 11 (Apêndice C-Figura 17), localizado próximo ao Bairro Eloy Chaves, o 

Posto Avançado 1, ponto mais alto de toda a área tombada, e a Base Ecológica. A idéia é que 

os vigilantes passem também a recolher e a receber animais silvestres mortos a fim de que se 

possa realizar o monitoramento das doenças dos animais silvestres baseando-se nos achados 

dos animais encontrados mortos. Os doentes ou feridos continuariam a ser enviados à Mata 

Ciliar para reabilitação e retirada de amostras de soro para armazenamento na soroteca. 
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Entretanto, uma alíquota deste soro armazenado deverá ser disponibilizada para o sistema de 

monitoramento. Ademais, para que se possa maximinizar a produção de conhecimento as 

instituições de pesquisa deverão ter acesso facilitado ao banco de soros dos animais silvestres. 

A manutenção de um banco de amostras de soros e demais materiais biológicos é fundamental 

para que se possa estimar a situação de cada nova doença que se apresente, mas não somente 

isso, já que com a evolução dos meios diagnósticos, através do banco de material biológico, 

será possível testar futuramente as amostras mantidas ali. (MEETING OF THE OIE 

WORKING GROUP ON WILDLIFE DISEASES, 2002). 

Em casos de sorotecas e outras formas de armazenamento de material biológico, 

mesmo sendo gerenciadas por organizações não governamentais, desde que armazenando 

material biológico proveniente de animais silvestres de vida livre da região, ficará a obrigação 

de ceder alíquotas de soro e material biológico recolhidos em seus centros de reabilitação  

Desta forma, a atividade de detecção é enriquecida. Vale ressaltar, que a definição sobre a 

posse de material biológico proveniente de bens de natureza difusa ainda é motivo de 

discussão no campo jurídico. Segundo Bertogna (2003), “alguns elementos do meio ambiente 

encontram-se na esfera de propriedade de particulares ou do Estado, pois muito embora não se 

admita a livre apropriação dos bens ambientais, são eles susceptíveis de apropriação”. Já para 

o Professor Antônio Pacheco Fiorillo (1999), “os bens ambientais, tais como a fauna, a flora, 

o ar, os rios e etc., ainda que considerados individualmente, são bens de natureza difusa, cuja 

titularidade é do povo, uma vez que sujeitos à defesa pelo Poder Público e pela coletividade.” 

Cristiane Derani (2003) complementa afirmando que 

[...] os bens de uso comum do povo estão sujeitos ao desfrute coletivo e que 
independentemente de sua situação dominal, a propriedade de todos eles, sejam bens 
de natureza difusa, bens privados ou bens públicos, está sujeita ao atendimento de 
sua função social e às limitações que lhe são impostas com fins de compatibilização 
dos direitos que, em certa medida, se contrapõem. 
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Diagnóstico: o que deverá ser levado em consideração é o custo benefício de cada teste, 

principalmente dos testes diagnósticos extras. A avaliação do médico veterinário que irá 

indicar a necessidade dos testes poderá fazer toda a diferença. É, portanto, essencial a 

experiência do patologista que estará na recepção dos animais mortos. A sua avaliação clínica 

e a sua seleção dos testes extras necessários para possível identificação da causa mortis, 

levando em conta a questão custo benefício, será de importância vital para o sucesso do 

monitoramento. Sendo assim, a troca de experiência entre colegas e a avaliação não apenas de 

um profissional, mas sim de uma equipe são requeridas. Desta fora, um laboratório de 

patologia de uma universidade, por contar com equipe de especialistas em patologia, poderá 

contribuir através da realização de treinamento e supervisão de patologistas para avaliação 

clinica das carcaças e seleção dos testes diagnósticos necessários. Para os testes de rotina a 

inclusão ou exclusão de determinada doença a ser investigada pelo sistema, será necessária 

uma argumentação técnica, baseada em pesquisa científica publicada, ou uma demanda da 

população de residentes da UC, uma vez que são elementos determinantes para a qualidade do 

sistema. Isto deverá ser discutido no âmbito do comitê gestor. 

Uma vez que o volume e a espécie de testes diagnósticos possam determinar o custo 

anual do sistema de monitoramento, por questões de ordem financeira o sistema de 

monitoramento de rotina deverá limitar-se a alguns testes diagnósticos. Entretanto, isso não 

deverá ser um fator que determine a baixa qualidade do monitoramento, mesmo porque não é 

essencialmente importante fazer testes histopatológicos ou análises microbianas completas, já 

que amostras de material biológico poderão ser mantidas em formalina ou congeladas em 

freezer para futuras análises se for necessário (MUNSON; KARESH, 2002). Quanto ao tipo 

de testes diagnósticos a realizar, devem considerar-se apenas aqueles que já foram 

padronizados para a espécie silvestre e que estejam contemplados nas listas de doenças 

notificáveis ou na lista de Doença de Animais Silvestres da OIE. Ainda pode-se considerar os 
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mesmos critérios gerais selecionados para a criação do Catálogo Europeu de Doenças 

Transmissíveis, além da demanda da sociedade local (desde que observada a questão de teste 

diagnóstico já padronizado). Isso se enquadra também nos testes diagnósticos para doenças 

dos animais domésticos. Esses deverão ser avaliados anualmente a fim de que se possa 

conhecer a condição sanitária dos rebanhos inseridos na unidade de conservação. O intuito é 

de monitorá-los mais intensamente, já que se encontram em área protegida e, portanto, são 

passíveis de contato com espécies silvestres de vida livre, o que aumenta o risco de 

transmissão de algumas doenças. Entretanto, o principal objetivo é acompanhar a evolução 

dos rebanhos, sua distribuição e sua taxa de crescimento. 

Gerenciamento das informações: É responsabilidade daqueles que coletam os dados 

das doenças relatarem seus resultados aos órgãos oficiais competentes. Além disso, as 

informações poderão ser mais largamente disseminadas através de publicações científicas ou 

relatórios de órgãos oficiais (MUNSON; KARESH, 2002). Esta é uma questão delicada, 

porém extremamente importante, pois recai sobre a importância em se ter acesso irrestrito e 

imediato aos dados do monitoramento para análise e até mesmo para ações efetivas de 

vigilância. Entretanto, para garantir o sucesso do sistema, é essencialmente condicional que os 

responsáveis pela vigilância epidemiológica estadual tenham acesso livre aos dados. Porém, 

deve-se levar em consideração a questão da propriedade intelectual dos resultados das 

análises dos dados coletados a partir do trabalho de organizações não governamentais ou 

mesmo governamentais, mas pertencentes à outra instituição. A quem caberia a publicação 

dos resultados, por exemplo, em revistas científicas? A definição de padrões éticos tanto para 

quem coleta quanto para quem irá disseminar/divulgar a informação será essencial se 

estivermos pensando em cooperação no sistema de monitoramento (MUNSON; KARESH, 

2002). No caso específico deste trabalho realizado na Serra do Japi, houve uma tentativa de 

formação de parceria com uma organização não governamental que possui um banco de soros 
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de animais silvestres da região dentro de seu centro de reabilitação de animais silvestres. Após 

inúmeras reuniões, não foi possível concretizar a parceria, mesmo pré estabelecendo, através 

de uma minuta de contrato, a forma de utilização das informações obtidas e a 

responsabilidade e os deveres de cada parceiro.  

Uso das informações: O item principal é estabelecer um bom e intenso 

relacionamento com a mídia com a emissão de relatórios freqüentes a fim de tê-la como 

parceira no apoio ao sistema. Na Suécia, jornais e rádio são periodicamente informados a 

respeito dos achados e acontecimentos acerca do monitoramento dos animais silvestres. Em 

Jundiaí, é possível manter jornais e emissoras de rádio informadas sobre as principais 

ocorrências, além de tê-los como parceiros nos projetos de educação em saúde animal. 

Mapeamento da área: Além das quatro atividades que tradicionalmente compõem o 

sistema de vigilância de animais silvestres (detecção de doença ou do agente causador de 

doença em animais silvestres; diagnóstico, gerenciamento da informação e uso das 

informações) uma quinta atividade deverá ser acrescida: a atividade de mapeamento da área. 

Essa atividade inclui levantamento da população de animais domésticos e silvestres e 

georreferenciamento das propriedades existentes na área, ou seja, um estudo da geografia da 

unidade de conservação a ser monitorada. A partir desta atividade, será possível uma posterior 

caracterização geográfica de doenças que estejam presentes na unidade de conservação, o que 

tornará o sistema de vigilância mais eficaz, da mesma forma que a determinação da 

distribuição espacial de doenças é importante para facilitar tomada de decisões e escolha de 

medidas de controle quando necessário. 

Através do complexo georreferenciamento da área monitorada - coletas de sangue dos 

animais domésticos realizadas nas propriedades periodicamente, é possível atualizar o 

cadastro das propriedades visitadas uma vez por ano, atualizando dados do LUPA 
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(Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária). É possível, através de um 

conhecimento mais minucioso da área geográfica, acompanhar mudanças na estrutura sócio-

político-econômica da área de conservação, e esta poderá ser uma contribuição do sistema de 

monitoramento das doenças para a unidade de conservação que o implante. Devemos 

considerar, a princípio, que as unidades de conservação de uso sustentável são áreas mais 

dinâmicas que as de uso integral, pois a maior parte delas permite a permanência de 

residentes, ou seja, o ser humano está presente com todas as implicações que isso sugere, 

principalmente por ter junto a ele os animais domésticos(Apêndices A e B). Neste trabalho, 

foi possível perceber algumas mudanças no perfil sócio-econômico da APA como a forte 

tendência da área do bairro Terra Nova em urbanizar-se. Aproximadamente 18% das 

propriedades que em 1996 possuíam criações de animais domésticos de produção, hoje não 

possuem animais e transformaram-se em chácaras de lazer sem animais de produção. Assim, 

dezenove novas propriedades foram incluídas na amostragem a fim de substituí-las.  Dentre as 

105 propriedades selecionadas, 18 não foram encontradas sugerindo a incorporação destas a 

outras propriedades ou parcelamento para loteamentos. De qualquer forma, a não localização 

destas propriedades aponta para a necessidade de rever o sistema de cadastramento do LUPA, 

a freqüência com que estão sendo feitas as atualizações e a introdução do georreferênciamento 

através do uso do GPS para uma localização geográfica eficaz. Somente em duas 

propriedades das inicialmente selecionadas não nos foi permitida a entrada. Quatro 

propriedades estavam duplicadas no cadastro do LUPA. Ao final dos trabalhos a campo, as 

iniciais 105 propriedades passaram a 92, pois após as 20 substituições não haviam mais 

propriedades com animais de produção que atendessem aos critérios de localização geográfica 

para inclusão na pesquisa. As propriedades visitadas cujos animais tiveram o sangue colhido 

foram identificadas através das suas coordenadas geográficas em uma imagem de satélite 

mista da Serra do Japi e entorno (Figura 20). 
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Figura 20- Imagem de satélite da Serra do Japi e entorno      

Propriedades 

Legend
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4.1 COMITÊ GESTOR 

 

 

A situação ideal será a criação de uma rede formada por entidades parceiras com uma 

coordenação central vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 

Paulo e à Secretaria do Meio Ambiente, porém com representantes de todas as entidades que 

se integram à rede. Esses representantes serão os gestores da rede estadual de monitoramento 

de doenças de animais silvestres. O mais importante é que seja formalizado um centro 

cooperativo, pois é possível observar que um dos critérios para o sucesso dos programas nos 

países é a existência de uma coordenação central, a exemplo do programa canadense, cuja 

coordenação é de responsabilidade do CCWHC. No caso das nossas unidades de conservação, 

este centro poderia estar fornecendo informações científicas tanto para as agências, secretarias 

e ministérios como para centros de pesquisa do meio ambiente e agricultura. Inicialmente, a 

coordenação deverá ser responsável por priorizar ações, sistematizar procedimentos e 

trabalhar de forma a integrar os diversos órgãos envolvidos, o que somente é possível a médio 

e longo prazo. Mais adiante, este mesmo centro poderá treinar e formar profissionais na área 

de vigilância e monitoramento de doenças para implantação de programas. A vocação de 

centro de ensino, disseminação de informação e extensão leva-nos a sugerir que a 

coordenação técnica fique a cargo de universidades em parceria com a CDA. No entanto, 

especificamente no caso da Serra do Japi, que tal função seja exercida pela Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo através do Departamento de 

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, com financiamento das secretarias do Meio 

Ambiente, Agricultura e Ciência e Tecnologia em parceria com instituições privadas. 

Entretanto, não devemos deixar de considerar que no que se refere às entidades 

públicas ligadas à defesa agropecuária, as regras estabelecidas para relações de convênio ou 
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parceria mostram-se excessivamente burocratizadas, geralmente mais adequadas a relações 

com grandes grupos econômicos. (LIMA, 2003). 

 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES 

 

 

Para a execução deste trabalho, nos deparamos com alguns contratempos, na sua 

maioria relacionados com o baixo nível de integração, cooperação e profissionalismo entre 

órgãos públicos e organizações não-governamentais. Esse fato dificultou em muito a obtenção 

de mapas digitalizados de qualidade e dos dados cadastrais das propriedades, além da 

negociação do material biológico armazenado na soroteca de uma ONG localizada próximo à 

Unidade de Conservação. Isso acabou se tornando fonte de frustração, já que impossibilitou a 

análise do soro sanguíneo dos animais silvestres oriundos da Serra do Japi.   

A ausência de um técnico local do serviço oficial de defesa para acompanhar os 

trabalhos de campo demonstra que mesmo o envolvimento do órgão central de defesa no 

projeto não foi suficiente para garantir uma correspondente adesão local. A adesão do órgão 

local teria facilitado sobremaneira a localização das propriedades rurais. Entretanto, uma vez 

que o cadastro passe a contar com o georreferenciamento da propriedade o acompanhamento 

já não será necessário desde que a divulgação do projeto e das ações seja feita com 

antecedência e a participação dos técnicos locais. 

É curioso como, apesar da grande biodiversidade da fauna brasileira, o país ainda se 

encontre tímido em iniciativas para a vigilância das doenças dos animais silvestres. Pode-se 

imaginar que, mediante os desafios de controle e erradicação de inúmeras doenças 
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notificáveis da OIE, os órgãos de defesa não as tomem como prioridade. No entanto, o que 

não se pode negar é a forte tendência dos países desenvolvidos - alguns deles com uma 

biodiversidade ainda muito inferior à da fauna brasileira - preparando-se para a implantação 

de programas de vigilância específicos para animais silvestres, como é o caso da Canadá e da 

Austrália.  

Uma das razões pelas quais os órgãos de defesa animal não informam ou mesmo não se 

dedicam à elaboração de projetos que visem ao estudo da implantação de sistemas de 

monitoramento de doenças dos animais silvestres é o fato de que a confirmação de casos de 

doenças notificáveis da OIE podem vir a bloquear o mercado de produtos de origem animal 

entre os países, prejudicando assim o comércio de determinado produto e as exportações. Em 

1999, durante a Primeira Reunião de Ação Conjunta para o estabelecimento da rede européia 

sobre reservatórios silvestres de doenças incluindo zoonoses (EUROPEAN WILDLIFE 

PATHOGENS NETWORK, 1999), foi proposto pela comunidade científica européia que os 

informes das doenças em animais silvestres não deveriam afetar as trocas comerciais entre os 

países da rede européia, nem tão pouco afetar sua condição de estar livre de determinada 

doença, desde que os animais domésticos de produção não estejam afetados. Entretanto é 

imprescindível prover informações acerca dos possíveis problemas que poderão ocorrer em 

conseqüência do surgimento de surtos destas doenças em animais silvestres e assim permitir 

que sejam instituídas medidas preventivas visando à proteção dos animais domésticos. Esse 

aspecto é interessante, pois não devemos nos intimidar ou impedir-nos de iniciar uma coleta 

de dados pensando nas possíveis restrições zoosanitárias que um informe de doença de 

notificação obrigatória poderá trazer-nos. O que deverá ser acordado é algo semelhante ao 

caso europeu, para que fique resguardada a continuidade das certificações e dos acordos de 

comércio entre os países. Em caso de impossibilidade, primeiramente deveremos iniciar o 

monitoramento apenas das doenças que não interferem na condição sanitária e nos acordos de 
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comércio internacional, até que seja definida a questão da notificação de doenças, como a 

febre aftosa em animas silvestres. O melhor seria a total independência do sistema de 

monitoramento de doenças de animais silvestres no que concerne às relações de comércio de 

produtos de origem animal. O que se deve evitar é que prioridades internas sejam preteridas 

por uma inadequada interferência dos conteúdos de normas internacionais de objetivo 

meramente comercial, fazendo com que deixemos de investir em projetos que visam a 

interesses futuros relacionados principalmente com as características próprias do Estado 

(LIMA, 2003). Devemos, sim, iniciar o processo de implantação do monitoramento para que 

conheçamos as doenças que estão presentes entre os animais da fauna brasileira, coletando o 

maior número de dados do maior número de indivíduos possível e regiões, pois assim, no caso 

de futuras modelagens, estas serão baseadas mais em fatos do que em conjecturas 

(MUNSON; KARESH, 2002). Desta forma, será possível elaborarmos um plano estratégico 

de controle de doenças para silvestres.  

Ainda não existe no Brasil uma política para defesa animal visando à proteção da 

biodiversidade de sua fauna. Imagina-se que em um país cuja política está voltada à 

exportação, sendo os produtos cárneos representando hoje 6,4% do total das exportações 

(BRASIL, 2005) a vigilância das doenças dos animais silvestres, em um futuro próximo, será 

uma necessidade inquestionável, sobretudo para atender a mercados exigentes do ponto de 

vista sanitário como o europeu, o asiático e o norte americano. A constatação do aumento da 

freqüência de casos de doenças emergentes oriundas de reservatórios silvestres no mundo será 

um dos fatores que contribuirá para a aceleração do processo de implantação de sistemas de 

monitoramento e vigilância de doenças de animais silvestres. 

Quanto ao sistema possuir um suporte financeiro estável, é sugerido que seja 

negociado junto ao departamento de planejamento da Prefeitura de Jundiaí um pedido de 

verba anual para custeio de parte dos encargos com o sistema de monitoramento, como 
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pagamento de funcionários para a manutenção do centro de triagem e projetos de educação 

ambiental, transporte do material entre o centro de triagem e os laboratórios de diagnósticos, 

material para manipulação, embalagem, armazenamento de amostras, manutenção de 

equipamentos de laboratório, luz, água e a manutenção do prédio onde se instalará o centro de 

triagem. 

Nos sistemas de monitoramento, quando implantados através do órgão federal 

responsável pela agricultura, pecuária e pescado, é possível verificar que a intenção 

primordial é proteger as criações de animais de produção ou espécies de interesse para a caça, 

quando, no caso dos países europeus, as associações de caçadores estão intimamente ligadas 

ao sistema seja na fase de detecção, seja no seu financiamento. Um exemplo clássico foi o 

critério de escolha das espécies de animais a serem monitoradas na Austrália. Segundo Bunn 

(2005), na Austrália as espécies foram escolhidas deliberadamente, considerando aquelas 

espécies e doenças que pudessem causar preocupação e interação com os animais domésticos 

de produção ou com os animais de companhia. Mesmo não excluindo a possibilidade de 

inclusão de outras espécies, além das 12 selecionadas, as demais, principalmente as selvagens, 

são consideradas menos ameaçadas9 (informação verbal).  

Para que se possa implantar um sistema bilateral, será necessário investigar também a 

situação sanitária dos animais domésticos de produção para que possamos calcular o risco 

deles introduzirem agentes infecciosos capazes de alterar potencialmente a população de 

espécies silvestres. Os animais domésticos deverão ser monitorados com colheita ativa de 

amostras de soro uma vez por ano, a fim de que se possa acompanhar o estado sanitário da 

população doméstica ao longo dos anos e ao mesmo tempo avaliar o crescimento e a 

movimentação dos rebanhos dentro da unidade, através de questionário epidemiológico. A 

evolução do sistema de monitoramento seria a implantação de um sistema de vigilância. 
                                                 
9 Informação fornecida por Chris Bunn, gerente do Escritório Internacional de Alerta de Doenças do Australian 

Government Department of Agriculture,Fisheries and Forestry, Austrália, abril de 2005. 
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O manejo sustentável poderá ser sugerido no caso da necessidade de redução 

populacional visando o controle de populações de animais silvestres dentro da unidade de 

conservação para a diminuição do risco de disseminação de doenças de transmissão direta. 
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5 CONCLUSÕES 

Ainda não existe no Brasil uma política de defesa animal na qual a vida silvestre esteja 

presente de forma integral, apesar de toda a biodiversidade de fauna pela qual o país é 

reconhecido. 

O monitoramento de doenças de animais silvestres e domésticos na Serra do Japi é 

possível, desde que sejam atendidas as ações contidas nas principais atividades que compõe 

um sistema de monitoramento e vigilância, como apresentado na figura 19. 

Promover o monitoramento de doenças de animais silvestres será necessário para 

chegar a um conhecimento real do status sanitário da população silvestre, sendo essencial que 

esse monitoramento tenha a participação de instituições públicas e privadas compromissadas 

em integrá-lo e mante-lo. A participação da sociedade na atividade de detecção da doença é 

fundamental para o sucesso do sistema. No caso particular de unidades de conservação de uso 

sustentável, é essencial que o monitoramento da saúde dos animais domésticos seja parte 

integrante do sistema de monitoramento das doenças dos animais silvestres, uma vez que o 

estado sanitário dos domésticos poderá comprometer a biodiversidade da unidade através da 

introdução de patógenos. 

Das 222 amostras de soro de eqüinos provenientes da Serra do Japi 65,3% foram 

reagentes contra leptospiras patogênicas e dos 280 bovinos 43,2% .Os sorovares mais 

freqüentes foram Icterohaemorrhagiae (17,9%) e Autumnalis (12,4%) para eqüinos e Hardjo 

(26,4%) e Shermani (18,2%) para bovinos. Entretanto, na sorologia para Brucelose, nenhuma 

amostra foi reagente. 
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ANEXO A – LISTA DE DOENÇAS E PATÓGENOS DOS ANIMAIS SILVESTRES DA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE ANIMAL (OIE) 

 
 
Qualquer espécie: Arboviroses, Botulismo, Listeriose, Encefalomielite ovina, Febre 
Maculosa,  Pasteurelose, Pseudotuberculose, Salmonelose, Toxoplasmose, Encefalite 
transmitida por carrapato-TBE), Febre do Nilo.  
 
Mamíferos: Babesiose, Raiva, Besnoitiose, Caliciviroses de mamíferos aquáticos,  Ectima 
contagioso, Ebola, Herpesvirus do elefante, Encefalomiocardite, Doença hemorrágica 
epizootica, European brown hare syndrome (EBHS), Panleocopenia felina, Leucemia felina, 
Hantavirus, Viroses imunudeficientes (Felinos e Macacos), Fasciolose, Doença de Marburg , 
Oncocercose, Paramixoviroses, Pestivirus, Sarna Psorotica, Sarna Sarcoptica, Febre Amarela, 
Criptosporidiose, Encefalomielite Espongiforme Transmissível. 
 
Aves: Varíola aviária, Malaria aviária, Mielinopatia vacuolar aviária, Circovirose, 
Histomoniose, Hepatite, Paramixovirus, Tricomoniase. 
 
Répteis: Inclusion body disease, Fibropapilomatose em tartarugas marinhas, Papilomatose em 
crocodilos, Triquinelose. 
 
Amfíbios: Chytridiomycosis, Iridovirusdisease. 
 
Fonte: O.I.E., 2005 
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ANEXO B - TESTES DIAGNÓSTICOS VALIDADOS PARA USO EM ANIMAIS 
SILVESTRES  

                                                                     (continua) 
Doença Espécie  a ser testada Teste Adequação 

aos animais 
silvestres 

Isolamento do vírus sim(d) 
PCR sim(q) 
Imunohistoquimica sim(h,i) 
ELISA antígeno-
captura 

limitado(a) 

ELISA indireto no ( c ) 
Vírus neutralização sim(r,q) 

Peste Equina Eqüídeos selvagens, 
Rinocerontes, Elefantes 

CFT limitado(b) 
Isolamento do vírus 
 

sim(d,g) 

PCR sim(h,i) 
Imunofluorescencia 
direta 

sim(b,h) 

Imunodifusão limitado(a,k) 
CFT limitado(a,k) 
Radioimunoensaio limitado(a,k) 
Imunohistoquimica sim(j) 
ELISA direto sim 
Imunodifusão limitado(k) 

Peste Suína 
Africana 

Suínos silvestres 

Imunofluorescencia limitado(a) 
Isolamento do vírus 
+ vírus 
neutralização 

sim(d) 

PCR sim(h) 
imunodifusão em 
Agar Gel 

sim(j) 

Bluetongue Ruminantes silvestres 

Vírus neutralização sim 
Isolamento viral sim(d,g,l,o) 
FAT direto sim(l) 
RT-PCR sim(h) 
ELISA antígeno-
captura 

sim(j) 

Fluorescência 
indireta 

sim(m) 

ELISA sim(n) 

Peste Suína 
Clássica 

Suínos silvestres 

Vírus neutralização sim(d,o) 
Isolamento viral sim(g,d) 
Probang limitado(g,o,p) 
PCR sim 
CFT não (a,e) 
Blocking ELISA sim(n) 
ABC ELISA não (c) 

Febre Aftosa Múltiplas espécies 

Vírus neutralização sim(g) 
Isolamento viral sim(d) 
PCR sim(h) 

Newcastle Todas  as espécies de aves 

Inibição da 
hemaglutinação 

sim 
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ANEXO B - TESTES DIAGNÓSTICOS VALIDADOS PARA USO EM ANIMAIS 
SILVESTRES  

                                                                     (continuação) 
Doença Espécie  a ser testada Teste Adequação 

aos animais 
silvestres 

Isolamento viral sim(g) 
Imuno coloração sim(l) 
PCR sim 
Imuno difusão em 
agar  gel 

sim(l) 

imunoeletroforese sim(l) 
Vírus neutralização sim 

Pestes dos 
pequenos 
ruminantes 

Múltiplas espécies de ungulados 
silvestres 

ELISA competitivo sim 
FAT sim(g,m) 
Imunodiagnóstico 
enzimático rápido 

sim(p) 

RT-PCR sim(h,q) 
Isolamento viral sim(d,g) 
Vírus neutralização sim(g,r,s) 
ELISA-Proteina G sim(a,r) 
FAVN sim(r) 

Raiva Múltiplas espécies 

RAFFIT sim(r) 
Cultura de vírus sim(g) 
Imunostaining sim(l) 
PCR sim 
Imuno difusão com 
agar-gel 

sim(l) 

ELISA 
imunocaptura 
diferencial 

sim 

ELISA indireto não (c) 
ELISA competitivo sim 

Peste 
Bovina 

Múltiplas espécies 

Vírus neutralização sim(g) 
Isolamento viral sim(g) 
ELISA sim 
CFT limitado(e) 
PCR sim 
Vírus neutralização sim 

Estomatite 
Vesicular 

Múltiplas espécies 

ELISA competitivo sim 
Cultura sim(g,s) 
Smears 
microscopia 

sim(h,i,j) 

PCR limitado 

Antrax Múltiplas espécies 

Imunocromo 
graphic strips 

limitado(n,v) 
 

Cultura sim(g,d) 
PCR sim(q) 
Imunohistoquimica sim(i) 
ELISA não(a,f,t) 
Teste de Interferon não (a,f,t) 

Tuberculose 
Bovina 

Múltiplas espécies 

Teste tuberculina 
intradérmica 

não(a,f,t,u) 
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ANEXO B - TESTES DIAGNÓSTICOS VALIDADOS PARA USO EM ANIMAIS 
SILVESTRES  

                                                                     (conclusão) 
Doença Espécie a ser testada Teste Adequação 

aos animais 
silvestres 

Cultura sim(g,p) 
Imunohistoquimica sim 
PCR sim(p) 
ELISA limitado(n) 
CFT limitado(e,j,l) 

Clamidia Múltiplas espécies 

Imunofluorescencia 
direta 

sim(l) 

ELISA sim(c,l) 
Western Blot sim(c,l) 
Imunohistoquimica sim 
PCR sim 
Hemaglutinação sim 
ELISA competitivo sim(l) 

Doença 
Hemorrágica 
dos coelhos 

Oryctolagus cuniculus 

Inibição da 
hemaglutinação 

sim 

Cultura sim(d,g) 
Inoculação em 
camundongos 

sim(d,g) 

PCR sim 
Imunohistoquimica sim 
Agluinação em 
tubo 

sim 

Tularemia Múltiplas espécies 

ELISA indireto limitado(c) 
Tripsina Digest sim(a,d) 
Compressão 
tecidual 

limitado(a) 
Triquinelose Múltiplas espécies 

ELISA indireto não(c) 
Fonte dos dados brutos: Working Group on Wildlife diseases, 2005.  
 
Legenda: 

a) sub optima sensibilidade e especificidade para todas as espécies 
b) sensibilidade decresce com o tempo pós infecção para todas as espécies 
c) requer anti imunoglobulina espécie-específica 
d) Gold Standard para especificidade com sensibilidade variada para todas as espécies 
e) Inútil com soro anti complemento ou outro fator anti complemento, para todas as espécies 
f) Sensibilidade baixa em indivíduos anérgicos para todas as espécies 
g) Requer  laboratórios de alta biosegurança 
h) Permite diagnóstico na ausência do agente infeccioso vivo 
i) Permite diagnóstico em tecidos fixados com formalina 
j) Pode ser usado para uma rápida triagem durante surtos 
k) O antígeno é especifico apenas para o grupo do agente infectante, não para uma raça individual 
l) Requer anticorpos monoclonais para identificação acurada 
m) Requer conjugados de alta qualidade 
n) Teste rápido que pode ter sub optimal especificidade 
o) Lento e muito trabalhoso 
p) Detecta apenas subconjunto de raça ou genótipos 
q) Útil para distinguir entre raças e genótipos 
r) Não pode distinguir entre anticorpos produzidos por infecção natural ou vacinação 
s) Padrão internacional 
t) Padronizado apenas para algumas espécies de animais silvestres 
u) Inadequado para paquidermes 
v) Kits comerciais geralmente não disponíveis 


