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RESUMO

Perfil sanitário de jaguatiricas (Leopardus pardalis) do Parque Estadual do Rio Doce,
Minas Gerais
Felinos selvagens são importantes reguladores de ecossistema, porém estes animais
vem sofrendo uma série de ameaças, entre as quais estão as doenças, o que vem tornando
imprescindível o monitoramento da saúde de populações selvagens para compreender a
relação natural entre hospedeiros e parasitas e, além disso, para identificar, prevenir e manejar
potenciais patógenos e fatores ambientais que possam representar uma ameaça à saúde destes
animais. A partir de dados obtidos de nove jaguatiricas saudáveis e três doentes capturadas no
Parque Estadual do Rio Doce nos anos de 2012 e 2013, proponho em um dos artigos
apresentados nesta tese que, para obter dados mais robustos sobre a saúde de carnívoros
neotropicais, sejam avaliados dados clínicos, hematológicos e bioquímicos de animais
capturados. Entretanto, para que os animais possam ser avaliados, a captura dos mesmos é
imprescindível. Baseada nos resultados e dificuldades obtidos com a captura das jaguatiricas,
proponho, no primeiro artigo aqui apresentado, que os métodos de captura de carnívoros
neotropicais sejam avaliados e comparados, buscando atender os seguintes critérios: (i) alta
eficiência de captura; (ii) alta seletividade; (iii) baixa taxa de lesões; (iv) alta adequabilidade
da imobilização; e (v) baixo custo.
Palavras-chave: Saúde animal; Avaliação de saúde; Método de captura; Jaguatirica;
Leopardus pardalis
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ABSTRACT

Health assessment of ocelots (Leopardus pardalis) from Rio Doce State Park, Minas
Gerais, Brazil
Despite the fact that wild felids are considered important ecosystem regulators, these
animals have been facing many threats, including diseases. Therefore, the monitoring of wild
populations health is crucial to understand the natural relationship between hosts and parasites
and, moreover, to identify, prevent and manage potential pathogens and environmental factors
that may threat these felids´ health. Based on results from nine healthy ocelots and three ill
ocelots captured at Rio Doce State Park in 2012 and 2013, I propose in one of the articles
presented in this thesis that, to obtain consistent data on Neotropical carnivores health, the
animals should be evaluated through clinical, hematological and serum chemistry data. From
the difficulties and results found when capturing the ocelots, I propose, in the first article, that
capture methods targeting Neotropical carnivores should be evaluated and compared, aiming
the following criteria: (i) High capture efficiency; (ii) High selectivity; (iii) Low injury rate;
(iv) High immobilization suitability (safe for the animal, suitable to time to procedures, fast
recovery and predictable effects); and (v) Low costs.
Keywords: Animal health; Health assessment; Capture method; Live-trapping; Ocelot;
Leopardus pardalis
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1 INTRODUÇÃO
A importância de felinos selvagens como predadores de topo de cadeia alimentar e,
portanto, como reguladores de ecossistemas é mundialmente conhecida (TERBORGH et al.,
2001). Entretanto, nas últimas décadas, muitos artigos científicos evidenciaram o potencial
impacto de doenças em populações de carnívoros selvagens (SMITH; ACEVEDOWHITEHOUSE; PEDERSEN, 2009; THOMPSON; LYMBERY; SMITH, 2010), incluindo
felinos (ROELKE-PARKER et al., 1996), o que vem tornando imprescindível o
monitoramento da saúde de populações selvagens para compreender a relação natural entre
hospedeiros e parasitas e, além disso, para identificar, prevenir e manejar potenciais
patógenos e fatores ambientais que possam representar uma ameaça à saúde da vida selvagem
(DEEM; KARESH; WEISMAN, 2001).
Em florestas tropicais, porém, a compreensão do papel de parasitas em ecossistemas tão
complexos pode se tornar um enorme desafio, potencializado pela dificuldade em detectar
animais mortos e doentes, e de encontrar carcaças de animais que ainda estejam em condição
de avaliação necroscópica. Desta forma, torna-se fundamental que, para detectar animais
doentes nas populações selvagens, alguns indivíduos sejam capturados e avaliados quanto à
sua condição de saúde. Para que esta avaliação seja feita, sugiro que seja realizada uma
avaliação clínica padronizada e que sejam avaliados parâmetros hematológicos e bioquímicos
(BARNES; GOLDIZEN; COLEMAN, 2008).
A jaguatirica (Leopardus pardalis), felino pesquisado nesta tese, é um carnívoro de porte
médio (peso adulto entre 7 e 16 kg), distribuído do México ao Nordeste da Argentina
(UNIÃO INTERNACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DOS
RECURSOS NATURAIS - IUCN, 2008), listado no Apêndice I Convenção Internacional
sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção
(CITES, 2013) e considerado na categoria “menor preocupação” da União Internacional para
a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, 2008). Esta espécie é muitas
vezes considerada um carnívoro abundante, atingindo densidades tão altas como 94,7
jaguatiricas/100 km2 (KOLOWSKI; ALONSO, 2010) e capaz de sobreviver até mesmo em
ambientes antropizados (DI BITETTI et al., 2008). Desta forma, o monitoramento da saúde de
populações desta espécie pode se tornar uma importante ferramenta na detecção de ameaças à
saúde desta espécie de outras espécies mais raras de carnívoros dentro de Unidades de
Conservação (HALLIDAY et al., 2007).
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Entretanto, carnívoros de forma geral apresentam comportamento esquivo, tornando-se
objetos de pesquisa desfiadores e de alto custo (BAREA-AZCÓN et al., 2006; MCCARTHY
et al., 2013), o que provavelmente explica o crescente uso de armadilhas fotográficas nas
pesquisas ecológicas mais recentes (DILLON; KELLY, 2008) e os raros estudos realizados
sobre métodos de captura de carnívoros em florestas tropicais (MCCARTHY et al., 2013;
MICHALSKI et al., 2007).
Os dois artigos apresentados a seguir foram escritos a partir de dados coletados no Projeto
“Perfil Sanitário de Jaguatiricas (Leopardus pardalis) do Parque Estadual do Rio Doce”
durante os anos de 2012 e 2013. Ambos foram submetidos a revistas internacionais indexadas
(Apêndices A e B) e traduzidos para o português para serem incluídos como capítulos na tese.
Entretanto, estes artigos são resultantes também do aprendizado ao escrever 4 projetos
distintos ao longo do doutorado, todos enfocando saúde de carnívoros. A cada revisão de
literatura, tornou-se mais evidente para mim a necessidade de obter dados robustos sobre o
estado clínico dos animais a partir dos quais seriam detectados patógenos de importância na
saúde animal e na saúde humana. Além disso, a cada início de projeto a campo eu esbarrei na
mesma dificuldade em conseguir informações consistentes sobre os riscos, benefícios e
“manhas” dos diferentes métodos de captura.
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2 CAPTURA DE JAGUATIRICAS (Leopardus pardalis): ARMADILHA, ISCAS,
LESÕES, IMOBILIZAÇÃO E CUSTOS

Resumo
A melhora dos métodos de captura se faz importante devido à grande necessidade de
captura e manipulação de espécies de carnívoros silvestres para fornecer informações
importantes sobre estrutura de comunidades, dinâmicas populacionais, tamanho de áreas de
vida, padrões de atividade, uso de habitat, localização das tocas, comportamento social e
estado sanitário. O objetivo do presente estudo foi descrever e avaliar o sucesso do método
que usamos para captura de jaguatiricas, com detalhes do armadilhamento, iscas, lesões de
captura, espécies capturadas, imobilização química e custos, como parte de um programa de
avaliação de saúde de jaguatiricas em uma reserva florestal na Mata Atlântica brasileira. De
um esforço total de 1.011 armadilhas-noite em 86 dias, obtivemos 68 eventos de captura
(6,7% de sucesso) e 24 de roubo de isca (2,4% de perda de isca). Capturamos 10 indivíduos
de jaguatiricas, sendo 9 adultos (5 machos, 4 fêmeas) e 1 fêmea subadulta em 15 eventos de
captura (6 machos, 9 fêmeas), o que corresponde a 5,7 dias para captura de uma jaguatirica.
Nossa eficiência de captura foi de 14,84 jaguatiricas/1.000 armadilhas-noite, a seletividade de
captura de jaguatiricas foi 22% do total de capturas e jaguatiricas foram capturadas
exclusivamente com isca viva. Tivemos apenas lesões de captura muito pouco relevantes,
presentes em 20% das jaguatiricas capturadas. A imobilização com a associação tiletaminazolazepam resultou em uma grande variação individual de respostas e muitos efeitos
colaterais. Se todos os custos forem considerados, cada captura de jaguatirica custou US$
5.723,35. Para permitir a comparação entre diferentes estudos de forma a possibilitar uma
escolha consciente do melhor método, nós sugerimos que os métodos de captura sejam
selecionados e implementados buscando atender os seguintes critérios: (i) alta eficiência de
captura; (ii) alta seletividade; (iii) baixa taxa de lesões; (iv) alta adequabilidade da
imobilização; e (v) baixo custo.
Palavras-chave: Anestesia; Custo de captura; Eficiência de captura; Jaguatirica; Seletividade

Abstract
The improvement of live-trapping methods are necessary due to the patent necessity of
capturing and handling carnivore species to provide important information on community
structure, population dynamics, home range size, activity patterns, habitat use, denning, social
behavior and health status. The objective of this study was to describe and evaluate the
success of our method of live-trapping ocelots with details on trapping, baits, injuries, species
captured, anesthesia and costs, as part of a health evaluation program of ocelots in a Brazilian
Atlantic Forest Reserve. From a total of 1,011 trap-night effort in 86 days, we had 68 capture
events (6.7% success) and 24 bait thefts (2.4% bait loss). We captured 10 individual ocelots
being 9 adults (5 males, 4 females) and 1 subadult female in 15 capture events (6 males, 9
females events), corresponding to 5.7 days with 15 trap/night to capture one ocelot. Our
capture efficiency was 14.84 ocelots/1,000 trap-nights, trap selectivity towards ocelots was
22% of all capture events and ocelots were captured exclusively using live-baits. We had only
very minor injuries, present at 20% of captured ocelots. Immobilization with tiletaminezolazepam association resulted in great individual variation response and many side-effects. If
all costs are considered, each ocelot captured cost US$ 5,723.35. To enable comparisons
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between studies allowing a deliberate choice of the best method, we suggest capture methods
should be selected and implemented aiming the following criteria: (i) high capture efficiency;
(ii) high selectivity; (iii) low injury rate; (iv) high immobilization suitability; and (v) low
costs.
Keywords: Capture cost; Capture efficiency; Capture selectivity; Immobilization; Injury rate;
Ocelot
2.1 Introdução
A importância de felinos selvagens como predadores de topo de cadeia alimentar e,
portanto, como reguladores de ecossistemas é mundialmente conhecida (TERBORGH et al.,
2001). Porém, devido aos seus comportamentos esquivo, esses animais são objetos de
pesquisa desafiadores e de alto custo (BAREA-AZCÓN et al., 2006; MCCARTHY et al.,
2013), o que provavelmente explica o crescente uso de armadilhas fotográficas ecológicas
com carnívoros mais recentes (DILLON; KELLY, 2008). Apesar de sua grande utilidade e
boa relação custo-benefício para uma série de objetivos, métodos não invasivos são incapazes
de fornecer informações essenciais sobre estrutura de comunidades, dinâmicas populacionais,
tamanho de áreas de vida, padrões de atividade, localização de tocas, comportamento social e
estado sanitário dos animais (DEEM; KARESH; WEISMAN, 2001; KOLBE; SQUIRES;
PARKER, 2003; MICHALSKI et al., 2007). Devido à clara necessidade de capturar e manejar
espécies de carnívoros para realizar estudos ecológicos e de saúde, torna-se imperativo
desenvolver métodos de captura eficientes e humanitários (MOWAT; SLOUGH; RIVARD,
1994).
Apesar da proliferação de estudos que visavam avaliar a eficiência e as lesões causadas
por diferentes métodos de captura durante a década de 1990 (MOWAT; SLOUGH; RIVARD,
1994), pouquíssimos estudos foram realizados sobre métodos de captura de carnívoros em
florestas tropicais (MCCARTHY et al., 2013; MICHALSKI et al., 2007). Além disso, com
poucas exceções (por exemplo MCBRIDE-JR; MCBRIDE, 2007), a maioria das publicações
em revistas indexadas de pesquisas ecológicas que capturaram carnívoros neotropicais focam
seus resultados nos animais monitorados, sem mencionar detalhes dos métodos de captura,
lesões sofridas pelos animais e doses anestésicas e suas respostas (por exemplo
CRAWSHAW; QUIGLEY, 1989; DILLON; KELLY, 2008; EMMONS, 1988; HAINES;
TEWES; LAACK, 2005; HARVESON et al., 2004). O mesmo ocorre para estudos
epidemiológicos, que focam principalmente em resultados da pesquisa de patógenos (por
exemplo FILONI et al., 2006; FIORELLO et al., 2007; JORGE et al., 2010; METZGER et al.,
2008; WIDMER et al., 2011)
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A maioria das espécies de carnívoros ocorre em baixas densidades, demandando um
grande esforço para um sucesso de captura proporcionalmente baixo. Além disso, em florestas
tropicais, carnívoros que necessitem ser capturados podem estar listados como ameaçados,
assim como outras espécies não-alvo que eventualmente podem ser também capturadas
(MCCARTHY et al., 2013). Portanto, quando a captura destes animais é avaliada, deve-se
realizar esforços de modo a aumentar a eficiência e seletividade, diminuir o risco de lesões,
encontrar um protocolo de imobilização química adequado e uma boa relação custo-benefício
do método (AUSTIN et al., 2004; MCBRIDE-JR; MCBRIDE, 2007; MCCARTHY et al.,
2013; MOWAT; SLOUGH; RIVARD, 1994)
A jaguatirica (Leopardus pardalis) é um felino de médio porte (peso de adultos variando
entre 7 e 16 Kg), distribuído do México ao Norte da Argentina (IUCN, 2008), listado no
Apêndice I da CITES (CITES, 2013) e considerado na categoria “menor preocupação” pela
IUCN (2008). Jaguatiricas podem ser um carnívoro abundante ao longo de sua distribuição,
chegando a densidades tão altas quanto 94,7 jaguatiricas/100 km2 (KOLOWSKI; ALONSO,
2010). Até o presente, não há qualquer artigo na literatura especialmente direcionado para
métodos e capturabilidade de jaguatiricas de vida livre. Assim sendo, o objetivo deste estudo
foi descrever o método de captura e os procedimentos realizados, com detalhes sobre o
armadilhamento, iscas, lesões, captura de espécies não-alvo, anestesia e custos, de forma a
avaliar o sucesso do método. Esta pesquisa foi parte de um programa de avaliação de saúde de
jaguatiricas em uma reserva de Mata Atlântica brasileira.

2.3 Conclusões/Considerações finais
Este é o primeiro estudo a avaliar ao mesmo tempo eficiência, seletividade, lesões,
imobilização e custos de um método de captura. Nós consideramos nosso método de captura
de jaguatiricas com armadilhas tipo caixa como altamente eficiente. O método apresentou
uma baixa taxa de lesões na espécie alvo. De forma a aumentar a segurança da armadilha para
outras espécies, sugerimos a redução para menos de 10cm dos espaços entre as 4 hastes
verticais mais próximas à porta e ao fundo da armadilha, e aumentar o número de hastes
horizontais na porta de forma a diminuir para 5cm a distância entre as 6 hastes mais baixas, de
forma a evitar que os animais consigam morder as hastes. Também sugerimos que as
armadilhas sejam fechadas durante o dia ou que sejam feitas mais de uma checagem por dia
(por exemplo, através do uso de “trap-transmitters”). A respeito do uso de iscas vivas,
recomendamos que seja dada preferência a animais criados próximos à área de estudo, que
seja avaliada a necessidade de eventuais tratamentos/testes preventivos nas iscas e que
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animais doentes sejam prontamente substituídos, de forma a evitar a disseminação de
doenças.
Devido à grande variação na resposta anestésica, ao longo tempo de recuperação
anestésica e os efeitos adversos registrados, recomendamos que outros protocolos anestésicos
sejam testados para jaguatiricas de vida livre. Com base nos resultados apresentados aqui e na
experiência prévia dos autores, destacamos a importância de ter em campo protocolos
anestésicos para todas as espécies não-alvo que possam ser capturadas e também, no caso de
captura de mustelídeos, que os mesmos sejam prontamente soltos ou anestesiados assim que
forem encontrados na armadilha.
A respeito da seletividade, seria especialmente útil desenvolver estratégias que evitassem
a captura de gambás, uma vez que eles representam a maioria dos eventos de captura.
Devido ao alto custo e necessidade de uma equipe experiente para capturar e anestesiar
carnívoros (MCCARTHY et al., 2013), defendemos que financiamentos substanciais e de
longo prazo diminuiriam o custo de cada captura, uma vez que os itens mais caros
(principalmente veículo) poderiam ser utilizados por períodos mais longos sem um aumento
significativo no custo total e, além disso, possibilitariam a permanência de equipes treinadas e
experientes no campo conduzindo pesquisas de longa duração em ecologia e saúde de
espécies ameaçadas.
Considerando os riscos inerentes à captura, ao status de ameaça a espécies que podem ser
capturadas e à carência de dados, recomendamos a implementação de estudos delineados para
testar e comparar diferentes métodos de captura de carnívoros neotropicais. Para possibilitar a
comparação entre estudos de diferentes grupos de pesquisa e diferentes áreas de estudo,
permitindo uma escolha ponderada do melhor método, sugerimos que os métodos de captura
sejam selecionados e implementados visando os seguintes critérios: (i) alta eficiência de
captura; (ii) alta seletividade; (iii) baixa taxa de lesões; (iv) alta adequabilidade da
imobilização (segura para o animal, adequada para o tempo de procedimento, rápida
recuperação e com efeitos previsíveis, adaptado de AUSTIN et al., 2004; MOWAT;
SLOUGH; RIVARD, 1994); e (v) baixo custo.
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Resumo
Nas últimas décadas foi publicada uma série de relatos que destacam o potencial impacto
de doenças em populações de animais selvagens, porém poucos estudos se concentraram em
estabelecer os parâmetros para diferenciar animais sadios de animais doentes. Neste estudo
nós apresentamos dados clínicos, hematológicos e bioquímicos de captura de nove
jaguatiricas saudáveis e uma doente, além de dados de recaptura de dois animais doentes,
avaliadas nos anos de 2012 e 2013. Os resultados laboratoriais foram comparados com o valor
médio de jaguatiricas de cativeiro e com o intervalo de referência para gatos domésticos.
Jaguatiricas de vida livre apresentaram um aumento geral dos leucócitos, aspartato
aminotransferase, creatinoquinase, desidrogenase láctica, ureia nitrogenada e triglicérides,
provavelmente devido às condições de captura. As jaguatiricas de vida livre apresentaram
também hiperproteinemia, hiperglobulinemia, hipoalbuminemia e hiperuricemia. Os três
animais que foram considerados clinicamente doentes tinham aumento dos linfonodos
submandibulares e poplíteos, estavam magros e contagem de leucócitos acima de 20.000, o
que interpretamos como sinais claros de infecção ativa. Este é o primeiro relato de parâmetros
clínicos, hematológicos e bioquímicos de jaguatiricas de vida livre. Os dados revelam a
presença de animais doentes dentro da população de uma espécie relativamente comum, o que
possivelmente é resultado da ocorrência natural e cíclica de doenças, a qual provavelmente só
pode ser detectada e monitorada em carnívoros neotropicais através de avaliação clínica,
hematológica e bioquímica.
Palavras-chave: Perfil sanitário; Avaliação clínica; Hemograma; Bioquímica sérica,
Jaguatirica
Abstract
In the last decades, many research papers brought to evidence the potential impact of
diseases in wild animal populations. However, few studies focused on establishing parameters
to reliably differentiate healthy from sick animals. In this study, we present clinical,
hematological and serum chemistry data from nine healthy and one ill captured and two ill
recaptured ocelots along 2012 and 2013. Laboratory results were compared to mean values of
captive ocelots and reference range for domestic cats. Free-ranging ocelots presented an
overall increase in white blood cells, aspartate aminotransferase, creatine phosphokinase,
lactate dehydrogenase, urea nitrogen and triglycerides, probably due to handling conditions.
Free-ranging ocelots also presented hyperproteinemia, hyperglobulinemia, hypoalbuminemia
and hyperuricemia. The three clinically ill animals had enlarged submandibular and popliteal
lymph nodes, were underweight and presented more than 20,000 white blood cells count,
which we interpret as clear indicatives of active infections. This is the first report on freeranging ocelots´ clinical, hematological and serum chemistry parameters. Data reveals the
presence of sick animals among a population of a relatively common species, what more
likely is the result of the natural cyclic occurrence of diseases, which may solely be detected
and monitored in neotropical carnivores through clinical, hematological and serum chemistry
evaluation.
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2.1 Introdução
O monitoramento da saúde de populações selvagens é crucial para compreender a relação
natural entre hospedeiros e parasitas e, além disso, para identificar, prevenir e manejar
potenciais patógenos e fatores ambientais que possam representar uma ameaça à saúde da
vida selvagem (DEEM; KARESH; WEISMAN, 2001). Porém, em florestas tropicais, a
compreensão do papel de parasitas em ecossistemas tão complexos pode se tornar um enorme
desafio. Para pesquisadores da vida selvagem, um primeiro passo deve ser estabelecer
parâmetros para diferenciar animais doentes e sadios de forma confiável. Nas últimas
décadas, muitos artigos científicos evidenciaram o potencial impacto de doenças em
populações de animais selvagens (SMITH; ACEVEDO-WHITEHOUSE; PEDERSEN, 2009;
THOMPSON; LYMBERY; SMITH, 2010), como os casos recorrentes de epidemia de raiva
em lobos da Etiópia (Canis simenensis), os canídeos mais raro do mundo (JOHNSON et al.,
2010), e a difundida ocorrência de cinomose canina em todas as famílias de carnívoros
terrestres (DEEM et al., 2000). Além do foco na conservação de espécies, a avaliação da
saúde de carnívoros selvagens vem sendo pesquisada também devido ao seu potencial papel
como sentinelas de saúde ambiental (AGUIRRE, 2009; ATWOOD et al., 2007;
CLEAVELAND; MESLIN; BREIMAN, 2006).
Seguindo uma tendência mundial em identificar patógenos em populações selvagens de
carnívoros (MURRAY et al., 1999), uma série de estudos vem sendo publicados sobre
carnívoros neotropicais em cativeiro (ANDRÉ et al., 2010; FILONI et al., 2003; RAMOS
SILVA et al., 2007) e em vida livre (FIORELLO et al., 2006; JORGE et al., 2010;
METZGER et al., 2008; WIDMER et al., 2011). Porém, a maioria das publicações relata
apenas estudos transversais limitados à pesquisa direta ou indireta de alguns poucos
patógenos, sem dados consistentes sobre o estado de saúde dos animais estudados.
Valores hematológicos e bioquímicos são fundamentais para investigar a saúde de animais
de vida livre capturados (BARNES; GOLDIZEN; COLEMAN, 2008) e podem ser utilizados
também para avaliar a saúde ambiental (LANDER et al., 2013). Entretanto, até que sejam
estabelecidos os valores de referência para animais saudáveis de vida livre, a importância de
uma avaliação clínica completa não deve ser ignorada (JONES, 2006). No caso de felinos
selvagens, suas semelhanças anatômicas e fisiológicas em relação ao gato doméstico podem
fornecer parâmetros clínicos e laboratoriais iniciais.
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A jaguatirica (Leopardus pardalis) é um felino de médio porte (peso adulto entre 7 e 16
kg), distribuído do México ao Nordeste da Argentina (IUCN, 2008), listado no Apêndice I da
Convenção Internacional sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna
Selvagem em Perigo de Extinção (CITES, 2013) e considerado na categoria “menor
preocupação” da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais (IUCN, 2008). Ao longo de sua distribuição, jaguatiricas são muitas vezes
consideradas abundantes, atingindo densidades tão altas como 94,7 jaguatiricas/100 km2
(KOLOWSKI; ALONSO, 2010). Desta forma, o monitoramento da saúde de populações de
jaguatirica pode se tornar uma importante ferramenta na detecção de ameaças à saúde desta
espécie e de outras espécies mais raras de carnívoros dentro de Unidades de Conservação
(HALLIDAY et al., 2007). Entretanto, a literatura disponível acerca da saúde de jaguatiricas
está limitada a estudos epidemiológicos transversais focados em patógenos específicos
(FILONI et al., 2006; FIORELLO et al., 2006; FRANKLIN et al., 2008; JORGE et al., 2010;
LABRUNA et al., 2005; NAVA et al., 2008; RENDÓN-FRANCO et al., 2012; ROCHA et
al., 2013). Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação clínica padronizada
juntamente com uma avaliação hematológica e bioquímica para investigar a saúde de
jaguatiricas de vida livre do Parque Estadual do Rio Doce, uma reserva de Mata Atlântica do
estado de Minas Gerais. A partir dos resultados encontrados, nós tentamos avaliar se seria
natural sempre encontrar indivíduos sadios em uma população de jaguatiricas de vida livre.

2.3 Conclusões/Considerações finais
Este é o primeiro relato de dados clínicos, hematológicos e bioquímicos de jaguatiricas de
vida livre. As alterações clínicas encontradas foram consistentes com os resultados
laboratoriais. Apesar de termos obtido muitas informações importantes, mais investigações
são necessárias para elucidar as causas de muitos achados, especialmente dos três animais
clinicamente doentes. Sugerimos que sejam feitas investigações adicionais sobre a saúde
desta população, incluindo o monitoramento de longo prazo dos animais e pesquisas amplas
acerca de parasitas e fatores ambientais que possam afetar esta e outras espécies de carnívoros
na área de estudo. Entretanto, sugerimos cautela ao atribuir causalidade a eventuais patógenos
identificados nas amostras destes animais, uma vez que muito pouco se sabe sobre a grande
diversidade de micro e macro parasitas e seus papeis nos processos ecológicos, tais como
regulação populacional e mediação de competição entre espécies (BEGON, 2006; SCHALL,
1992; THOMPSON; LYMBERY; SMITH, 2010). Considerando que a jaguatirica é uma
espécie com ampla distribuição geográfica e reconhecidamente capaz de sobreviver até
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mesmo em ambientes antropizados (DI BITETTI et al., 2008), acreditamos que nosso achado
de alguns animais doentes seja uma consequência da ocorrência natural e cíclica de doenças
dentro de uma população (BEGON, 2006) e não deveria ser interpretada como uma ameaça à
população de jaguatiricas do PERD.
Estabelecer os parâmetros para diferenciar animais sadios de doentes e a proporção
natural que deveria ser esperada de animais doentes pode ser fundamental no monitoramento
da saúde populacional e ambiental em ecossistemas tropicais. Estes parâmetros podem
também ser de grande importância para estabelecer a real relevância do diagnóstico de
patógenos específicos em populações de carnívoros neotropicais. Além disso, considerando
que florestas tropicais densas provavelmente impossibilitam a detecção de animais mortos e
doentes, e que o clima quente e úmido rapidamente impede a realização de necropsias
adequadas, recomendamos que o monitoramento da saúde de carnívoros neotropicais seja
implementado através da captura, avaliação clínica, hematológica e bioquímica.
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