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Introdução

Doenças emergentes são caracterizadas por afecções 
em que a incidência tem aumentado em seres humanos 
na última década, enquanto que doenças reemergentes 
são aquelas que aparecem após um período de declínio 
significativo ou que sofreram modificações de doenças 
já existentes [1]. Dentre diversas doenças que poderiam 
ser citadas como emergentes ou reemergentes, será 
focada as de importância em Saúde Pública e com 
presença de animais silvestres no seu ciclo.

Estas são: hantavirose (Hantavirus), clamidiose 
(Chlamydophila psittaci), gripe (Influenzavirus) e febre 
maculosa (Rickettsia rickettsii) [2, 3]. Ambos possuem 
mamíferos ou aves silvestres como reservatórios ou 
hospedeiros da doença e podem acometer homens 
também, sendo uma antropozoonose [4].

Material e métodos

Foram consultadas diversas fontes de literatura 
atuais com o objetivo de obter o maior número possível 
de informações acerca do tema em questão.

Resultados

A. Hantavirose
Também conhecida como Síndrome Pulmonar por 

Hantavirus ou Febre Hemorrágica com Síndrome 
Renal, essa afecção acomete humanos, sendo na 
maioria dos casos fatal [1]. Esse vírus chamou a 
atenção pública em 1993 quando duas pessoas 
residentes da mesma casa adoeceram e morreram no 
intervalo de 5 dias, sendo relatados mais 23 casos em 
um único mês no Sudoeste dos Estados Unidos [1, 4]. 
No Brasil, foram identificadas 3 linhagens do vírus 
(patogênicas ao homem), sendo elas: Vírus Juquitiba, 
Araraquara e Castelo dos sonhos [4].

É uma doença cujo reservatório são os roedores, que 
se infectam (através de aerossóis na urina ou mordidas) 
e passam a eliminar o vírus pela urina, saliva e fezes. A 
transmissão ao homem se dá pela inalação de partículas 
ou aerossóis contidos nas fezes ou urina secas [1, 3, 4].

Após os surtos em 1993, o governo americano 
implementou medidas para que o principal modo de evitar 
o contágio pelo vírus fosse a eliminação da população de 
roedores e reduzir os riscos das pessoas entrarem em 
contato com os mesmos [1]. Portanto, dentre as medidas de 
controle, a principal seria a anti-ratização (método 
preventivo de presença de roedores) e a des-ratização 
(método de eliminação da população de roedores). A anti-
ratização pode ser efetuada a partir de medidas profiláticas 
de educação populacional sobre destino do lixo, retirada de 
entulhos e retirada de objetos com água parada. A des-
ratização consiste em eliminar a população já existente 
através de métodos físicos ou químicos como utilização de 
substâncias tóxicas a esse animais e uso de equipamentos 
como ratoeiras. Em 2002 teve início o treinamento da 
Equipe Nacional de Hantavirus, coordenada pelo 
Ministério da Saúde, que identificava e capturava animais 
portadores, sendo possíveis fontes de infecção [4].

B. Clamidiose

O agente etiológico é a Chlamydophila psittaci [2] e 
acomete especialmente psitacídeos, podendo acometer o 
homem. O termo antigamente utilizado era psitacose ou 
ornitose, porém o primeiro não é mais utilizado e o 
segundo é apenas para designar clamidiose em outros 
grupos de aves [1, 2, 3, 5]. 

Existe uma grande variedade de espécies de aves 
domésticas e silvestres que são suscetíveis à infecção e, ao 
se infectar, eliminam os microorganismos nas fezes e 
secreções respiratórias. A transmissão ao homem ocorre 
pela ingestão ou inalação dessas secreções [2, 3].

A introdução mais freqüente de animais selvagens 
(psitacídeos) em ambiente doméstico, também contribuiu 
para o aumento do risco de infecção da doença. Dentre os 
fatores de risco estão: introdução de aves importadas sem 
testes sorológicos prévios, criação e transporte inadequados 
dessas aves (favorecendo o aparecimento da sintomatologia 
clínica) e diagnóstico tardio das aves e humanos [1, 3].

Como medidas de controle deve-se empregar: Submeter 
animais novos no criadouro/parque zoológico à quarentena, 
realização de testes para identificação de positivos, evitar 
situações de estresse (em que o animal possa desenvolver a 



forma clínica da doença), evitar introdução desses 
animais em ambientes domésticos, evitar contato com 
fezes e secreções de aves em geral, realizar limpeza 
diária de locais contendo fezes desses animais, etc [1, 
2, 3]. Em humanos infectados, o tratamento é feito com 
antibióticos e apresenta bons resultados [1, 3]

C. Influenza aviária
O agente etiológico é o vírus Influenza e seu 

reservatório natural é, principalmente, aves migratórias 
e aquáticas [1, 2, 3]. Esse vírus da gripe aviária é o 
resultado de muitas combinações dos antígenos H e N. 
Considera-se que a disseminação para as aves 
domésticas se deu a partir do contato com aves 
silvestres migratórias, onde a infecção é mantida 
constante [3]. A via de transmissão é através da 
inalação de aerossóis contendo partículas virais [1, 2].

Ocorre uma alta taxa de incidência de aves jovens 
infectadas, porém, não apresentam sintomatologia 
clínica, sendo também responsáveis pela disseminação 
da doença. Os sinais clínicos variam de acordo com o 
indivíduo ou outos fatores como nível de exposição, 
superlotação, ventilação, etc., portanto, pode variar 
desde sinais inaparentes à alta mortalidade [3]. 

Dentre os fatores de risco associados à gripe aviária 
estão: aves vivas comercializadas em mercados, 
criadouros que possuem galpões abertos (em que possa 
haver o contato de aves selvagens e domésticas), aves 
positivas sem identificação permanecendo junto das 
demais, etc. [3].

O Programa Nacional de Sanidade Avícola 
estabelecem alguns procedimentos que devem ser 
realizados para garantir a sanidade desses animais, tais 
como: observar sintomas sugestivos da doença como 
apatia, baixa conversão alimentar, dificuldade 
respiratória com descarga nassal e mortalidade alta; 
notificar à Organização Mundial de Saúde Animal 
algum caso de influenza aviária; Prestar assistência 
oficial nos focos a fim de estabelecer o controle; 
padronização nas medidas de biosseguridade e 
desinfecção; Realização de sacrifício sanitário em 
casos de animais positivos; controle e fiscalização do 
transporte de animais suscetíveis; realização de 
inquérito epidemiológico local; fiscalização e registro 
de estabelecimentos avícolas; monitoramento dos 
planteis de criação e vigilância em aves migratórias [6].

D. Febre maculosa
É causada pelo agente Rickettsia rickettsii e tem 

como principais hospedeiros o homem e o cão e como 
reservatório natural, mamíferos silvestres (em especial, 
as capivaras). A transmissão é realizada através de um 
vetor, carrapatos do gênero Amblyomma spp nas 
Américas no Sul e Central e Dermacentor spp. na 
América do Norte [2, 3].

O carrapato se alimenta de mamíferos selvagens 
infectados, adquirindo o patógeno. Em seguida 
infectam cães, que permanecem portadores da doença e 
em geral apresentam a sintomatologia, que pode ser 

tosse, dispnéia, hemorragia, edema e lesões neurológicas 
[3].

O primeiro caso data-se de 1929 em São Paulo, tendo 
outros casos posteriormente em Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Bahia. Em 1996 foi elaborado um programa de 
vigilância epidemiológica da Febre Maculosa. A partir de 
2002, tornou-se obrigatório a notificação de casos suspeitos 
de febre maculosa no Brasil ao órgão de vigilância local e, 
logo após, à vigilância Epidemiológica, para que sejam 
tomadas medidas de controle adequadas. Como medidas 
preventivas, deve-se evitar entrar em contato com áreas 
conhecidamente com presença de carrapatos, como áreas 
de mata; evitar entrar em áreas onde sabe-se que a doença é 
considerada endêmica; caso não seja possível evitar, 
observar a cada intervalo de 3 horas se há presença de 
carrapatos pelo corpo (pois quando antes retirado, menor o 
risco); utilizar barreiras físicas como calças comprida e 
botas ao andar em matas; não esmagar carrapatos, pois isso 
liberaria as bactérias que podem penetrar por lesões na 
pele; controle consciente de vetores (carrapatos), etc. [7].

Em pacientes humanos diagnosticados como positivos ou 
com apenas suspeita, deve-se administrar antibioticoterapia 
o mais rápido possível. Considera-se que a taxa de 
letalidade seria de 47% no ano de 2002 [7].

Discussão

Devido ao grande potencial zoonótico que algumas 
doenças possuem, deve-se estabelecer um protocolo de 
controle e profilaxia de certas afecções, a fim de evitar o 
contágio do animal para o humano e também o inverso. Os 
animais silvestres possuem um importante papel no ciclo de 
algumas enfermidades, pois podem servir tanto de 
hospedeiros definitivos, como intermediários ou 
reservatórios naturais.

Deve-se ter em mente medidas de biossegurança 
específicas de acordo com a espécie em questão, agente 
etiológico, implicações conseqüentes, manejo prático e 
seguro, tanto para o profissional quanto para os animais. 
Deficiência de manejo sanitário adequado, introdução de 
animais não-pertencentes à área em questão, tráfico de 
animais silvestres, falta de um programa de controle e 
sanidade eficientes são alguns dos principais fatores de 
risco para a transmissão de zoonoses, que podem vir a 
causar grandes conseqüências à população.
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