
exija procedimentos lentos e burocratizados que inviabilize a inves-
tigação e perca o respeito dos pesquisadores? 
Será que para renovar nossa agenda de pesquisa e garantir a relevân-
cia democrática da nossa disciplina só nos resta fazer manipulações
éticas em nome de boas causas?

Guita Grin Debert é professora do Departamento de Antropologia da Unicamp e pesquisadora
do Núcleo de Estudos de Gênero da mesma universidade.

Notas

1. Para um balanço recente da produção nas ciências sociais ver, Micelli (1999).
2. Há uma vasta bibliografia sobre questões de ética na pesquisa antropológica. Para um

balanço das questões colocadas ver Oliveira (1996) e sobre as implicações da Con-
venção sobre a Diversidade Biológica para as populações indígenas e tradicionais, ver
Carneiro da Cunha (2001).

3. Para uma visão crítica das diretrizes operacionais que estabelecem as condições a serem
seguidas em todos os projetos apoiados pelo Banco Mundial, ver Oliveira Filho (2000).
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DOENÇAS E SEUS IMPACTOS
SOBRE A BIODIVERSIDADE

José Luiz Catão-Dias

O
s mico-leões pretos (Leontopithecus chrysopygus) são prima-
tas neotropicais originalmente encontrados na mata atlân-
tica dos estados de São Paulo e Paraná. Devido à constante
destruição de seu habitat, esses delicados animais são consi-
derados uma das espécies de primatas mais ameaçadas de

extinção em todo o mundo (apêndice I – Cites), sendo que levanta-
mentos faunísticos recentes apontavam a existência de aproximada-
mente apenas 900 indivíduos em vida livre (1).
Em dezembro de 1997, uma fêmea jovem de mico-leão-preto foi cap-
turada por um fazendeiro nos arredores da cidade de Buri, SP, e enca-
minhada a um zoológico da região, onde permaneceu dividindo o
recinto com outros calitriquídeos. Poucos meses após, durante uma
visita técnica ocasional, alguns biólogos e veterinários identificaram o
indivíduo como sendo um raro exemplar de mico-leão-preto. De posse
desta informação, os orgãos competentes pelo manejo dos Leontopithe-
cus spp determinaram, em agosto de 1998, a transferência do animal
para um outro zoológico do interior de SP. Aproximadamente 20 dias
após a transferência, o mico-leão-preto apresentou-se subitamente
anoréxico, prostrado, hipotérmico e dispnêico. Apesar da intervenção
clínica imediata, o animal morreu em poucas horas. Exames necroscó-
picos, histopatológicos e imunoistoquímicos estabeleceram a causa de
morte como sendo toxoplasmose, uma zoonose causada por um pro-
tozoário intracelular obrigatório, o Toxoplasma gondii.A toxoplasmose
é uma enfermidade transmitida, principalmente, através da ingestão de
oocistos esporulados presentes nas fezes de gatos domésticos e algumas
espécies de felídeos selvagens, os únicos hospedeiros definitivos conhe-
cidos. Há décadas sabe-se que os primatas neotropicais em geral, e os
Leontopithecus spp em especial, são particularmente suscetíveis à toxo-
plasmose, com taxas de letalidade próximas a 100%. Por outro lado,
também há décadas, sabe-se que a prevenção é a melhor ferramenta
para o controle da toxoplasmose entre platirrinos. 
Em resumo, os esforços na conservação de uma espécie criticamente
ameaçada, renovados pela descoberta de um indivíduo jovem, pos-
sivelmente oriundo de um grupo não consangüíneo aos já conheci-
dos, foram subitamente abalados por conta de uma doença conhe-
cida e possível de ser prevenida.
O relato acima (2) evidencia uma situação que a cada dia recebe mais
atenção por parte dos técnicos e pesquisadores envolvidos na ques-
tão conservacionista: o impacto das doenças, em especial as infecto-
parasitárias, sobre a preservação da biodiversidade. O presente texto
visa brevemente historiar e abordar alguns aspectos deste processo,
e sinalizar perspectivas futuras.

ENFERMIDADES E SEU IMPACTO SOBRE A MANUTENÇÃO DE ANIMAIS

EM VIDA LIVRE E EM CATIVEIRO Há muito sabe-se que as enfermida-
des, em especial as infecto-parasitárias introduzidas em um novo
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habitat, exercem marcante impacto sobre a manutenção da biodi-
versidade. Por outro lado, é relativamente comum pesquisadores
conservacionistas manifestarem ignorância sobre o efeito catastró-
fico de certas epizootias, tanto que já em 1933 Leopold afirmou que
“o papel das doenças na conservação da vida selvagem tem sido radi-
calmente subestimado” (3).
Muitos são os relatos disponíveis descrevendo os efeitos das doenças
sobre populações de animais em vida livre, valendo a pena destacar
algumas situações de significado histórico emblemático. 
Durante as expedições do início do século passado para a conquista
do pólo sul, acredita-se que os cães utilizados para o transporte de
trenós tenham transmitido o vírus da cinomose canina às focas
caranguejeiras habitantes das costas da Antártica, levando à ocor-
rência de extensa mortalidade nestes animais (4). O mesmo vírus,
dessa vez disseminado por cães domésticos pertencentes a morado-
res do entorno da região do Chobe National Park, Botswana, foi
incriminado pela extinção do cachorro do mato africano (Lycaon
pictus) naquela região, em 1991. (5). Por sua vez, a peste bovina,
introduzida na África setentrional em 1888, disseminou-se rapi-
damente pela região sub-saárica, atingindo a África do Sul em
1896. Em seu caminho, a peste bovina causou a
devastação de grandes populações de herbívoros
silvestres, incluindo búfalos (Syncerus caffer),
elands (Taurotragus oryx), kudus (Tragelaphus
strepsiceros) e gnus (Connochaetes taurinus).
Mesmo depois de mais de um século, os efeitos
sócio-econômicos deste processo são sentidos na
África meridional (6). Recentemente, uma grande
epizootia causada por um flavivírus (West Nile
virus), além de ocasionar o óbito de mais de uma
dezena de pessoas, causou a morte de milhares de
aves selvagens, de múltiplas espécies, em diversos
estados da costa leste e centro-oeste dos Estados
Unidos. O significado dessa mortalidade sobre a avifauna norte-
americana ainda está para ser descoberta.
Por outro lado, sabe-se que a ocorrência de doenças exerce uma mar-
cante influência sobre o sucesso ou o fracasso de programas de
manutenção de espécies selvagens em cativeiro. Muitos são os exem-
plos que sustentam esta afirmação. Dentre 48 mortes de gorilas
investigadas em diversos zoológicos, a maioria sucumbiu devido à
enterocolite infecto-parasitária, sendo as bactérias Shigella sp. e Sal-
monella sp., e os parasitas Balantidium sp. e Strongyloides sp., os mais
importantes agentes identificados (7). O Toxoplasma gondii tem sido
incriminado como um dos mais importantes e devastadores patóge-
nos de primatas neotropicais mantidos em cativeiro (2,8). Sá e cola-
boradores descreveram um surto de leptospirose em cebídeos
recém-capturados da natureza durante enchente de hidroelétrica e
transferidos para um zoológico do interior do estado de São Paulo
(9). O programa de propagação em cativeiro do mico-leão-dourado
(Leontopithecus rosalia) sofreu sério abalo quando vários indivíduos
morreram por conta da hepatite dos calitriquídeos, uma virose
emergente causada por um arenavírus de roedor (10). Em levanta-
mento retrospectivo de 20 anos, as principais causas de morte de 69

guepardos (Acinonyx jubatus) mantidos em cativeiro na África do
Sul foram revistas, demonstrando-se que a mais relevante foi a gas-
trite associada com organismos assemelhados à Helicobacter (11).

DOENÇAS E SEU IMPACTO SOBRE OS PROGRAMAS DE REINTRODU-
ÇÃO E TRANSLOCAÇÃO Para muitas espécies de animais criticamente
ameaçadas de extinção, uma das poucas alternativas de sobrevivên-
cia existente é a adoção de práticas intensivas de manejo e movimen-
tação de indivíduos, seja através de translocações, seja por meio de
propagação em cativeiro e subseqüente reintrodução
Porém, “...a soltura de animais, seja através da translocação de espé-
cimes de uma população natural para outra, da introdução de ani-
mais nascidos em cativeiro em uma população natural ou do retorno
de animais reabilitados à natureza após algum tempo em cativeiro,
implica em algum nível de risco de transmissão de doenças” (12).
Exemplos desse risco estão amplamente descritos na literatura espe-
cializada. Castle & Christensen relataram a existência de hematozoá-
rios em perus selvagens translocados no meio-oeste norte-americano,
e alertaram para a possibilidade da introdução de Plasmodium kempi
em populações originalmente isentas (13). Um surto de psitacose,

originário de aves ornamentais importadas dos
EUA, colocou em risco 132 psitacídeos de um pro-
grama de propagação em cativeiro para posterior
reintrodução nas florestas da Costa Rica (14). Met-
zer historiou o impacto de algumas doenças sobre as
populações nativas e em programas conservacionis-
tas na África meridional (6).
Existem quatro cenários principais de transmissão
de doenças, associados com programas de reintro-
dução e translocação: 1) introdução de uma doença
nova em um ambiente através de um animal selva-
gem translocado/reintroduzido; 2) transmissão de
uma doença localmente existente na população sel-

vagem para animais translocados/reintroduzidos; 3) transmissão de
uma doença de um animal selvagem translocado/reintroduzido para
animais domésticos existentes na área de soltura; 4) transmissão de
doenças de animais domésticos existentes na área de soltura para
uma espécie selvagem translocada/reintroduzida (15).
Apesar do conhecimento desses cenários e dos riscos implícitos,
muito pouco se sabe sobre as especificidades de cada situação, sendo
consensual entre os pesquisadores da área que as informações exis-
tentes sobre incidência e distribuição de doenças nas populações
cativas e, em especial em vida livre, são insuficientes (12). Além
disso, a freqüência com que o monitoramento médico-veterinário é
efetuado durante translocação/reintrodução de animais selvagens é
muito pequena, permanecendo abaixo dos índices de 60%, 50% e
40% para répteis, aves e mamíferos, respectivamente (16).
Nesse sentido, diversos pesquisadores têm proposto procedimentos
gerais, com vistas a qualificar e quantificar o estado sanitário, tanto
dos animais a serem translocados/reintroduzidos, como das populações
nativas no local de soltura. Dessa forma, trabalhos com tal aborda-
gem foram realizados com pandas gigantes (Haleropoda melano-
leuca) na China (17), com lêmures (Varecia variegata) em Madagas-
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car (18), com diversas espécies nativas da Nova Zelândia (19), e com
micos-leões dourados (Leontopithecus rosalia) (20).
Finalmente, em 2000, a Oficina Internacional de Epizootias (OIE)
apresentou detalhados protocolos de quarentena e vigilância sani-
tária para peixes, anfíbios, répteis, aves e diversas famílias de mamí-
feros, a serem adotados previamente à soltura/liberação de animais
na natureza (21).

VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE PATÓGENOS INFECIOSOS EM ANI-
MAIS SELVAGENS: POR QUE FAZER? A determinação da incidência e
da distribuição dos patógenos, especialmente os infeciosos, nas
populações selvagens cativas e de vida livre é tarefa urgente e priori-
tária (14). Isto se deve, principalmente, ao fato de que a qualifica-
ção/quantificação do risco da ocorrência de uma determinada enfer-
midade, e conseqüentemente de seu impacto sobre a biodiversidade,
é dependente e subordinado ao conhecimento das informações epi-
demiológicas dos agentes mórbidos e de suas relações com os hospe-
deiros potenciais (22). 
No Brasil, em virtude de sua magnífica biodiversidade, e do estado
delicado em que muitas espécies animais se encontram, é urgente a
implementação de pesquisas, além do apoio as já existentes, que
investiguem a ocorrência natural de patógenos e suas corresponden-
tes enfermidades. Sem esse conhecimento, trabalhos conservacio-
nistas importantes correm o grave risco de estarem destinados ao fra-
casso, seja pela morte de animais translocados e/ou reintroduzidos,
seja pela possibilidade de induzirem desastres ecológicos, por meio
da introdução de doenças em habitats originalmente isentos. 
Em suma, nos nossos dias, com a constante ação antrópica sobre o
meio ambiente e a conseqüente degradação da natureza, a com-
preensão dos processos naturais das doenças nos animais, suas dinâ-
micas e impactos nas populações selvagens, é uma ferramenta
valiosa em prol da conservação de nossa riquíssima biodiversidade.

José Luiz Catão-Dias é médico veterinário, professor associado de patologia comparada da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, diretor técnico-científico da Fundação
Parque Zoológico de São Paulo e diretor científico da Associação Brasileira de Veterinários de
Animais Selvagens.
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