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RESUMO 
 

Realizou-se um levantamento das principais zoonoses de ocorrência nas áreas do Parque Estadual 
Alberto Löfgren - PEAL, Parque Estadual da Cantareira - PEC e entorno. Foram efetuados a sua 
caracterização, o diagnóstico situacional dos vetores e os respectivos hospedeiros. Os estudos revelaram que 
as principais zoonoses de importância para a região são Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre 
Amarela, Febre Maculosa, Leishmanioses, Leptospirose, Malária e Raiva. Os dados encontrados foram 
georreferenciados. Recomendações de monitoramento, vigilância e ações de prevenção e promoção da saúde 
são apresentadas.  
 
Palavras-chave: dengue; doença de Chagas; esquistossomose; febre amarela; febre maculosa; leishmaniose; 

leptospirose; malária; raiva; Unidade de Conservação.  
 
 

 
ABSTRACT 

 
We have evaluated the main occurrence of zoonoses in the areas of PEAL, PEC and surroundings. 

Their characterization, the situational diagnosis of vectors and their hosts were made. Studies have shown 
that the zoonoses of major importance to the region are the dengue, Chagas’ disease, schistosomiasis, yellow 
fever, spotted fever, leishmaniasis, leptospirosis, malaria, and rabies. The data found were georeferenced. 
Recommendations for monitoring, surveillance and actions of prevention and health promotion are 
presented. 
 
Key words: dengue; Chagas disease; schistosomiasis; yellow fever; spotted fever; leishmaniasis; leptospirosis; 

malaria; rabies; Conservation Unit.  
 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

O Parque Estadual Alberto Löfgren - PEAL foi criado pelo Decreto Estadual nº 335 de 10 de 
fevereiro de 1896 (Xavier et al., 2008), tendo como objetivo a instalação de um Horto Botânico com Campos 
de Experimentação e Serviço Florestal, no lugar denominado Pedra Branca. Esse parque, conhecido 
popularmente como Horto Florestal, é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral administrada pelo 
Instituto Florestal de São Paulo, que representa uma das principais áreas verdes e de lazer para a população 
paulistana, oferecendo aos visitantes um contato direto com a natureza. 

O Parque Estadual da Cantareira - PEC, considerado uma das maiores áreas naturais protegidas 
dentro de limites urbanos, foi criado pelo Decreto Estadual nº 41.626, de 30 de janeiro de 1963 e pela Lei 
Estadual nº 10.228 de 24 de setembro de 1968 (Xavier et al., 2008). 

Por estar localizado no maior centro urbano do país, o município de São Paulo, e também nos 
municípios de Mairiporã, Caieiras e Guarulhos, o PEC está submetido a freqüentes pressões relacionadas às 
demandas de implantação de infra-estruturas de serviços públicos (torres de transmissão de energia elétrica, 
duplicação de estradas, entre outros), contribuindo para o seccionamento, insularização, alteração e 
degradação ambiental em diversos níveis. 

Essas duas Unidades de Conservação devido às suas características aliadas à presença de 
reservatórios e hospedeiros que possam atuar como transmissores de zoonoses e outros agravos à saúde, 
fazem com que haja risco de ocorrência de doenças em humanos que trabalham, residem ou que visitam       
o local. 

O objetivo do trabalho foi caracterizar, com vistas à prevenção, as principais zoonoses    
provocadas por animais, realizar diagnóstico situacional de vetores, hospedeiros e ocorrência de doenças   
nas áreas do PEAL e PEC e seu entorno e propor recomendações de monitoramento, vigilância e ações       
de prevenção e promoção da saúde. Esta pesquisa procurou reunir profissionais de diferentes áreas da  
Saúde: Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN, da Secretaria Estadual de Saúde de São   
Paulo, Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA e Coordenadoria Regional de Saúde Norte,             
da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, cada uma com as suas respectivas especialidades, além do 
Instituto Florestal. 
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2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Realizou-se um levantamento das principais Zoonoses com ocorrência nas áreas do PEAL, PEC e 
entorno. Foram utilizados dados primários e secundários levantados pelos diferentes órgãos da saúde,   
nessas áreas, constantes no Sistema Nacional de Agravos e Notificação Compulsória - SINAN, do Ministério 
da Saúde. 

Foi realizada a caracterização das Zoonoses, o diagnóstico situacional de vetores e hospedeiros, 
propondo-se recomendações de monitoramento, vigilância e ações de prevenção e promoção da saúde. 

O Parque Estadual Alberto Löfgren situa-se na zona norte da cidade de São Paulo, entre as 
coordenadas 23º 27’ 41” S e 46º 37’ 54” W, ocupa uma área de 174 ha, dos quais 35 ha estão abertos à 
visitação pública (Clauset, 1999). Possui paisagem diversificada, com espécies nativas e exóticas, vários 
lagos e prédios antigos. Observa-se, com freqüência, várias espécies de animais silvestres e domésticos. 
Dentre os mamíferos, merece destaque o elevado número de capivaras na área de Uso Público que recebe por 
volta de 60.000 visitantes por mês. Esse Parque é circundado por área urbana, havendo uma conexão com o 
PEC na sua porção nordeste. 

O Parque Estadual da Cantareira localiza-se entre as coordenadas de 23º 22’ S e 46º 36’ W, numa 
área de aproximadamente 7.900 ha, envolvendo trechos dos municípios de São Paulo, Caieiras, Mairiporã e 
Guarulhos (Negreiros et al., 1974). A vegetação predominante é a Floresta Latifoliada Tropical Úmida de 
Encosta e a Floresta Subtropical de Altitude (Negreiros et al., 1974) (FIGURA 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FIGURA 1 – Mapa de localização dos parques estaduais Alberto Löfgren e da Cantareira. 
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As pesquisas no PEAL e PEC e entorno revelaram que as principais Zoonoses de importância para 
a região são em ordem alfabética: Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Amarela, Febre 
Maculosa, Leishmanioses, Leptospirose, Malária e Raiva. Dado a complexidade dos diferentes achados, 
optou-se por analisá-las individualmente. Dentre essas Zoonoses no PEAL há fatores de risco em maior 
evidência para ocorrência da Febre Maculosa, a Dengue e a Raiva, e no PEC a Leishmaniose Tegumentar 
Americana, a Febre Amarela e a Malária devido às peculiaridades de cada um desses parques estaduais. 
 
3.1  Dengue 
 

Dengue é uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma 
como se apresenta: infecção inaparente − Dengue Clássico - DC, Febre Hemorrágica da Dengue - FHD ou 
Síndrome do Choque da Dengue - SCD. Atualmente, é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano 
e constitui sério problema de saúde pública no mundo.  

Ocorre e se dissemina especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente 
favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, mosquito pertencente à família Culicidae, 
principal transmissor da dengue e da febre amarela urbana.  

Possui hábitos diurnos e tem se caracterizado como um inseto de comportamento estritamente 
urbano, sendo raro encontrar ovos ou larvas em reservatórios de água em áreas de mata. O seu ciclo de vida 
compreende duas fases distintas: a primeira, aquática, inclui três estágios de desenvolvimento: ovo, larva e 
pupa, e a segunda, terrestre, que corresponde ao inseto adulto (alado).  

A fêmea procura desovar próximo à superfície da água, preferencialmente em depósitos artificiais 
como latas e garrafas vazias, pratos de vasos de plantas, pneus, calhas, caixas d’água descobertas, copos 
descartáveis, cascas de coco, entre outros criadouros, sendo capaz de realizar inúmeras posturas no decorrer 
de sua vida, e uma vez infectada com o vírus da dengue, torna-se vetor permanente da doença. Possui alta 
antropofilia, necessitando de sangue para o desenvolvimento de seus ovos; ao picar o homem durante o 
repasto sanguíneo e estando infectada, poderá transmitir o vírus da dengue. A duração do ciclo de vida,         
a partir da oviposição até a idade adulta, é de aproximadamente 10 dias, em condições favoráveis, 
principalmente, de temperatura e umidade. 

No período de 2003 a 2007, ocorreram 127 casos autóctones de dengue no entorno do PEAL e PEC.  
No mesmo período e espaço geográfico, foram coletadas e identificadas larvas de mosquitos do gênero Aedes,    
da espécie A. aegypti e da espécie A. albopictus vetores dessa doença. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• conscientizar a população da importância de descartar, de maneira adequada, recipientes que possam 

acumular água, e  
 
• fazer manutenção das construções e edificações, de forma a eliminar e evitar criadouros, como limpeza de 

calhas, ralos e encanamentos, cobertura adequada de caixas d água, entre outros. 
 
3.2 Doença de Chagas  
 

A Doença de Chagas, transmitida por insetos triatomíneos, tem como agente etiológico o 
protozoário flagelado Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi, que circula no ciclo silvestre e mais 
recentemente se tornou adaptado ao ciclo doméstico, envolvendo seres humanos. No Estado de São Paulo, 
após a eliminação do Triatoma infestans, principal vetor da doença ao homem, as espécies ditas secundárias 
assumiram papel de maior relevância. Destacam-se, dentre elas, Triatoma sordida, Triatoma tibiamaculata, 
Rhodnius neglectus e Panstrongylus megistus, consideradas mais importantes por sua freqüência de captura, 
no passado e atualmente e pelos índices de infecção natural. Há de se ressaltar que até o período desse 
diagnóstico não há estudos sobre o tema e a ocorrência do vetor nas áreas dos parques em questão. 

A transmissão vetorial sempre esteve associada ao estreito contato homem-triatomíneos, 
principalmente na zona rural, com infestação intradomiciliar.  
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Da cadeia epidemiológica participam animais das mais variadas espécies. Mais de 150 pequenos 
mamíferos domésticos e selvagens servem como abrigos reservatórios, incluindo marsupiais, roedores 
domésticos e selvagens, coelhos, guaxinins, cães, gatos e morcegos. Os reservatórios animais de 

Trypanosoma cruzi e os vetores silvestres que invadem o peridomicílio e o domicílio podem servir de fonte 
de infecção para o homem (Coura, 1997). Referências sobre o registro de tatus e morcegos infectados por 
tripanossomos foram feitas por Chagas (1918) e Dias & Romana (1939), respectivamente. Barretto (1979) 
destaca como reservatórios silvestres: marsupiais (gambás, marmotas e cuícas); desdentados (tatus), roedores 
(ratos e cobaias silvestres); primatas (macacos) e logomorfos (lebres e coelhos).  

Os reservatórios de Trypanosoma cruzi desempenham papel importante no ciclo silvestre e 
doméstico da Doença de Chagas e na interação entre eles. O homem é o principal reservatório doméstico de 
T. cruzi, seguido por gatos, cachorros e roedores domésticos (Apt & Reyes, 1990). 

As estratégias para o rastreamento e diagnóstico precoce de um foco dessa enfermidade, ainda no 
ambiente silvestre, dependem do conhecimento dos transmissores existentes na área. O estabelecimento de 
ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana têm a finalidade de identificar medidas de 
prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais relacionados às doenças. Indicadores da saúde 
ambiental de determinada região incluem informações relacionadas a fatores biológicos, principalmente 
processos de detecção e gerenciamento de riscos epidemiológicos.  

A vigilância de ecossistemas onde podem ocorrer ciclos de doenças que envolvem vetores e 
reservatórios silvestres, associada ao monitoramento epidemiológico, pode resultar na localização destes 
reservatórios antes que o ciclo de transmissão da doença se instale.  

A implantação de uma estrutura de atuação contínua para a realização de monitoramento de fatores 
de risco, com o exame de animais encontrados (silvestres, domiciliados, domesticados ou sinantrópicos) para 
identificação de agentes etiológicos, através de exames laboratoriais, associada à captura de vetores,           
irá possibilitar à detecção de espécies animais portadoras de diversas infecções, entre elas a causada pelo 
Trypanosoma cruzi, contribuindo para reduzir a incidência desta e de outras antropozoonoses e promovendo 
o efetivo controle das doenças transmitidas por vetor nessa área do Estado de São Paulo. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• pesquisas para o conhecimento dos vetores existentes na área; 
 
• levantamento dos indicadores da saúde ambiental de determinada região, informações relacionadas a 

fatores biológicos, principalmente processos de detecção e gerenciamento de riscos epidemiológicos;  
 
• realizar a vigilância de ecossistemas onde podem ocorrer ciclos de doenças que envolvem vetores e 

reservatórios silvestres, associada ao monitoramento epidemiológico pode resultar na localização destes 
reservatórios, antes que o ciclo de transmissão da doença se instale;  

 
• implantação de uma estrutura de atuação contínua, para a realização de monitoramento de fatores de 

risco, com o exame de animais encontrados (silvestres, domiciliados, domesticados ou sinantrópicos) 
para identificação de agentes etiológicos, através de exames laboratoriais, associada à captura de vetores, 
irá possibilitar a detecção de espécies animais portadoras de diversas infecções, entre elas, a causada pelo 
Trypanosoma cruzi, contribuindo para reduzir a incidência desta e de outras antropozoonoses e 
promovendo o efetivo controle das doenças transmitidas por vetor nesta área do Estado de São Paulo. 

 
3.3  Esquistossomose Mansônica  
 

A esquistossomose mansônica é uma doença produzida pelo trematódeo digenético do gênero 
Schistosoma (Weiland, 1858) que habita o sistema venoso portal e o plexo vesical do homem e alguns 
animais. O agente etiológico da esquistossomose mansônica é o Schistosoma mansoni Sambon, 1907, que 
possui registros para a África, Ásia, América do Sul e Antilhas e tem como hospedeiro intermediário alguns 
moluscos de água doce do gênero Biomphalaria Preston, 1910 (Família Planorbidae) (Katz & Dias, 1999; 
Rey, 1991 e 2008). 
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A esquistossomose mansônica possui importante papel socioeconômico e é popularmente chamada 
esquistossomose intestinal, barriga d’água, xistosa, doença do caramujo, bilharziose e xistosomose (Rey, 
1991, 2001, 2008). Pode ser uma doença sintomática, grave e de evolução crônica ou assintomática. 

O homem é o principal reservatório natural, constituindo-se também no principal hospedeiro 
definitivo, onde se dá o ciclo sexuado. Outros vertebrados, como roedores silvestres e domésticos, 
marsupiais, gambá, boi, búfalo, canídeos, etc., também são hospedeiros definitivos do parasito (Rey, 1991, 
2008; Pereira, 1997). 

O contágio ocorre quando os ovos do parasito são eliminados junto com as fezes do hospedeiro 
definitivo infestado. Em contato com a água, os ovos eclodem, liberando os miracídios, os quais penetram no 
molusco (ciclo assexuado). No molusco, o miracídio desenvolve-se em esporocisto I, que originará vários 
esporocistos II, III,..., os quais darão origem às cercárias. Depois de 4 a 6 semanas, o molusco libera as 
cercárias na água (Rey, 1991; Katz & Dias, 1999). 

As cercárias constituem a forma infestante para o homem e outros vertebrados. Seu poder de 
infestação dura no máximo 8 horas. Ela adere à pele e mucosas através de suas ventosas, iniciando o trabalho 
de penetração. Após a penetração as cercárias perdem a cauda e se transformam em esquistossômulos,        
os quais migram pelos vasos sanguíneos e através da circulação chegam ao coração e pulmões. Dos pulmões 
voltam novamente ao coração, sendo enviados para a circulação geral, alcançando o sistema porta-hepático 
para completar seu desenvolvimento. Posteriormente, se alojam no fígado, onde amadurecem, permanecendo 
nas veias intra-hepáticas até o 30º dia da infestação. A partir daí, acasalam e descem para os ramos mais finos 
das veias mesentéricas onde iniciam a oviposição, reiniciando o ciclo. Colocam cerca de 300 ovos por dia 
(Rey, 1991; Katz & Dias, 1999).  

O homem infestado transmite a doença em média por cinco anos, podendo chegar até mais de      
20 anos. O período de incubação é de um a dois meses e compreende desde a penetração das cercárias até o 
aparecimento dos primeiros sintomas (Rey, 2008). 

No Brasil existem áreas endêmicas da esquistossomose nos estados de Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco (regiões do litoral, da mata, do agreste e do brejo), Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas 
Gerais e Espírito Santo, e focos isolados nos estados do Pará, Maranhão, Ceará, Piauí, Rio de Janeiro,       
São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Amaral, 2006; Rey, 2008). 

Existem dez espécies e uma subespécie de Biomphalaria com registros para o Brasil, mas somente 
a Biomphalaria glabrata, a Biomphalaria straminea e a Biomphalaria tenagophila são suscetíveis ao 
parasito em condições naturais (Brasil, 2008). 

A investigação das áreas geográficas de ocorrência das espécies de bionfalárias hospedeiras do 
Schistosoma mansoni é importante para o conhecimento dos criadouros dos moluscos e assim detectar os 
riscos de transmissão da esquistossomose, auxiliando no controle e vigilância epidemiológica desta parasitose. 

De acordo com Teles (2005) e registros do Laboratório de Malacologia da SUCEN, são constatados 
criadouros de Biomphalaria tenagophila nos municípios que se situam no entorno da Serra da Cantareira: 
Caieiras, Franco da Rocha, Guarulhos e Mairiporã.  

Moraes et al. (no prelo) coletaram espécimes de Biomphalaria tenagophila no município de 
Guarulhos, nos Distritos de Bonsucesso e Vila Sadokin. De acordo com os autores, 20,13% dos moluscos 
coletados encontravam-se infestados por larvas de trematódeos. Destes 20,13%, 17,49% portavam larvas de 
trematódeos não esquistossomóticos (moluscos procedentes do Distrito de Bonsucesso e Vila Sadokin) e 
2,64% portavam larvas de Schistosoma masoni (moluscos procedentes da Vila Sadokin). 

O encontro de Biomphalaria tenagophila portando larvas de Schistosoma mansoni, bem como de 
criadouros desta espécie em municípios do entorno da Serra da Cantareira é de extrema relevância 
epidemiológica e merece estudo mais detalhado sobre os fatores que condicionam a manutenção dos 
criadouros dos moluscos em corpos de água doce, inseridos em áreas urbanas e/ou periurbanas degradadas 
pelo homem, no PEAL e PEC e seu entorno. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas:  
 
• realizar estudos mais detalhados sobre os fatores que condicionam a manutenção dos criadouros dos 

moluscos em corpos de água doce, inseridos em áreas urbanas e/ou periurbanas degradadas pelo homem, 
nos referidos parques e seu entorno;  
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• dentre as ações necessárias para se alcançar esses estudos se destacam: identificar os moluscos ocorrentes nas 
áreas em estudo, conhecer sua biologia e sua relação com o parasito, identificar possíveis hospedeiros 
definitivos presentes nas áreas em estudo, identificar os locais de contato da população com a água doce, 
conhecer os hábitos da população local, conhecer as condições socioeconômicas da região para traçar um 
plano de ação de controle e sugerir obras de saneamento básico para a supressão de criadouros de moluscos 
(obras de drenagem, sistema de canalização de águas pluviais, abastecimento de água, construção de latrinas, 
instalações sanitárias, aterros em depressões artificiais onde ocorre acúmulo de água, secagem periódica de 
sistemas de irrigação, retirada da vegetação aquática) de acordo com a realidade da região, e  

 
• a educação da população também é importante no sentido de mudar o comportamento desta, que vive na 

área de risco de transmissão dessa doença. Essas medidas são extremamente importantes para a 
interrupção do ciclo do parasito, prevenindo e reduzindo a transmissão da esquistossomose. O tratamento 
da população infestada deve ser considerado uma vez que reduz e previne a morbidade. 

 
3.4  Febre Amarela 
 

Doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) e gravidade variável. Apresenta-se 
como infecções subclínicas e/ou leves até formas graves, fatais. O quadro típico tem evolução bifásica 
(período de infecção e de intoxicação), com início abrupto, febre alta e pulso lento em relação à temperatura 
(sinal de Faget), calafrios, cefaléia intensa, mialgias, prostração, náuseas e vômitos, durando cerca de três 
dias, após os quais se observa remissão da febre e melhora dos sintomas, o que pode durar algumas horas ou, 
no máximo, dois dias. O caso pode evoluir para cura ou para a forma grave (período de intoxicação), 
caracterizada pelo aumento da febre, diarréia e reaparecimento de vômitos com aspectos de borra de café, 
instalação de insuficiência hepática e renal. Surgem também icterícia, manifestações hemorrágicas, oligúria, 
albuminúria, prostração intensa e torpor, com evolução para coma.  

Epidemiologicamente, a doença pode se apresentar sob duas formas distintas: Febre Amarela 
Urbana - FAU e Febre Amarela Silvestre - FAS, diferenciando-se uma da outra apenas pela localização 
geográfica, espécie vetorial e o tipo de hospedeiro, envolvidos na transmissão da arbovirose. 

O vírus amarílico, agente responsável pela febre amarela, é um arbovírus, do gênero Flavivirus e 
família Flaviviridae. Do ponto de vista epidemiológico, as espécies vetoras consideradas mais importantes no 
Brasil e que estão envolvidas no ciclo de transmissão da FAS são os mosquitos do gênero Haemagogus 

janthinomys e leucocelaenus e do gênero Sabethes, o chloropterus tendo como hospedeiros naturais os 
primatas não-humanos (macacos). O homem não imunizado entra nesse ciclo acidentalmente. Na FAU,        
o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor e o reservatório é o homem, único hospedeiro de importância 
epidemiológica, não havendo participação de animais domésticos na manutenção viral.  

Um trabalho realizado sobre a fauna de Culicidae do Parque Estadual da Cantareira demonstrou 
uma diversidade de fauna, em dois pontos: núcleos Engordador e Pedra Grande (Montes, 2005): foram 
coletados exemplares de Haemagogus leucocelaenus. Embora a maioria das espécies prefira ambientes de 
floresta, essa espécie evidencia tendência à domiciliação.  

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• descartar, de maneira adequada, recipientes que possam acumular água, evitando a presença destes nas áreas 

dos parques e dificultando a proliferação do mosquito;  
 
• notificar imediatamente os níveis hierárquicos dos setores de Saúde e estabelecer fluxograma, diante da 

ocorrência de morte de macacos, uma vez que pode significar a circulação do vírus amarílico; 
 
• uso de Equipamento de Proteção Individual para as pessoas que têm contato freqüente em áreas de mata 

fechada e quando constatada a presença desses vetores; 
 
• realizar vacinação antiamarílica dos servidores expostos à mata, diante da comprovação da circulação viral, e  
 
• realizar estudos para identificação de vetores nas áreas de visitação pública dos dois parques visando 

ampliar conhecimentos e promover uma vigilância ambiental nestes espaços. 
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3.5  Febre Maculosa 
 

A Febre Maculosa Brasileira - FMB é uma doença febril aguda, de gravidade variável, com elevada 
taxa de letalidade, cujo agente etiológico é um parasita intracelular obrigatório, a Rickettsia rickettsii.  
Caracteriza-se por ter início brusco, com febre elevada, cefaléia e/ou mialgia intensa e/ou prostração. 
Aparece em seguida exantema máculo-papular, predominantemente nas regiões palmar e plantar. Pacientes 
não tratados precocemente podem evoluir para formas graves, sendo que destes, 80% evoluem para óbito. 

Os principais vetores no Brasil são os carrapatos do gênero Amblyomma (A. cajennense, A. aureolatum 

e A. dubitatum). A espécie Amblyomma  cajennense é popularmente conhecida como “carrapato-estrela”, 
“carrapato-de-cavalo” ou “rodoleiro”, as ninfas como “vermelhinhos” e as larvas como “micuins”. A espécie      
A. aureolatum é popularmente conhecida como carrapato-amarelo-do-cão. 

A. cajennense é uma espécie comum em pastos sujos e matas de capoeiras e cerrado, onde existam 
capivaras, eqüinos e/ou antas. Os maiores riscos de infestação humana por esse carrapato ocorrem quando as 
pessoas adentram esses ambientes. A. aureolatum é uma espécie de carrapato comum em ambiente florestal que 
tem como principal hospedeiro os canídeos silvestres, sendo transportado e mantido o ciclo parasitário desta 
espécie na área urbana através dos cães e gatos domésticos, quando invadem áreas de mata. A espécie A. dubitatum 
tem como hospedeiro primário a capivara, ocorrendo em áreas de mata ciliar e próximo a lagos, represas. 

Em relação às fases imaturas de A. cajennense, estas podem parasitar praticamente qualquer espécie de 
mamíferos, inclusive o homem, enquanto as formas imaturas de A. aureolatum parasitam roedores e aves. 

Recentes estudos mostraram que a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), embora não desempenhe o 
papel de reservatório da Rickettsia rickettsii na natureza, é um importante hospedeiro amplificador da bactéria, 
além de ser um hospedeiro primário para os carrapatos. Durante o período de infecção, a capivara é uma 
importante fonte de riquétsias para os carrapatos, no entanto este período dura poucos dias o que descarta, a 
capivara, de ser um reservatório permanente, embora ela seja fundamental na perpetuação da R. rickettsii na 
população de carrapatos (Souza, 2009). Hipótese semelhante se aplica aos gambás (Didelphis spp.), embora estes 
animais sejam apenas hospedeiros secundários para a população de carrapatos, esta espécie de animal vertebrado 
já foi encontrada naturalmente infectada pela bactéria R. rickettsii no Brasil (Moreira & Magalhães, 1935).  

Em 1997, no PEAL existia uma população de capivaras estimada em 44 indivíduos. Nesse mesmo ano, 
em decorrência dos altos níveis de infestação por carrapatos no PEAL, foram retiradas 37 capivaras do Parque. 
Restaram, na ocasião, por volta de sete indivíduos (Pereira & Eston, 2007). Após a retirada, a população de 
capivaras voltou a crescer, devido às condições propícias existentes no PEAL.   

Em decorrência de solicitações por parte do Instituto Florestal, devido novamente ao problema de 
infestação de carrapatos, foram realizadas pesquisas acarológicas no período de 2002 a 2006 quando foram 
capturados 116 carrapatos das espécies Amblyomma cajennense e A. dubitatum no entorno do PEAL e PEC.  

Na TABELA 1 são apresentados os resultados das pesquisas acarológicas realizadas pela SUCEN 
no PEAL, entre os anos de 2002 e 2006. É importante salientar que, além das formas imaturas de carrapatos 
do gênero Amblyomma coletadas, é registrado o encontro das espécies Amblyomma dubitatum e                    
A. cajennense, que têm como hospedeiros primários capivaras e capivaras e eqüinos, respectivamente. 
 
TABELA 1 − Resultados de pesquisas acarológicas realizadas pela SUCEN no PEAL entre os anos de 2002 e 2006. 
 

Ano Local Espécies encontradas 

2002 Vários 100 larvas e ninfas de Amblyomma sp. 
2003 Visitação pública larvas e ninfas de Amblyomma sp. 
2005 Residência do governo, buracão  

Parquinho das crianças e lagos 
Larvas, ninfas e uma fêmea de A. dubitatum 
Larvas e ninfas de Amblyomma sp. 

2006 Gramado do Auditório, 
Bebedouro do parque das crianças 
Lagos 
Arboreto – roupa do capturador, 
Residência do governo 

A. cajennense 

Ninfas de Amblyomma sp. 
Larvas e ninfas de Amblyomma sp. 
Amblyomma sp. 
A. dubitatum e A. cajennense 
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Em 2006, ocorreu o desenvolvimento do projeto “Vigilância acarológica e sorológica como subsídio 
para o diagnóstico do risco da Febre Maculosa Brasileira na região do Parque Estadual Alberto Löfgren”, 
realizado em parceria do Instituto Florestal com diversos órgãos da Saúde e de Universidades (São Paulo, 2006). 
Os resultados desse projeto e o histórico de infestação por carrapatos no PEAL indicaram a ocorrência de quatro 
espécies de carrapatos, inclusive do principal vetor da Febre Maculosa Brasileira − Amblyomma cajennense. 

Apesar de existir condição epidemiológica para a transmissão de rickettsioses no PEAL, devido ao 
elevado grau de infestação de carrapatos, esta depende da presença de rickettsias circulando entre as 
populações de carrapatos e animais, o que de acordo com os resultados das sorologias processadas não tinha 
sido comprovado até então, conforme São Paulo (2006). 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas:  
 
• monitoramento da população de capivaras do PEAL e entorno; 
 
• realização periódica de sorologias nos animais e levantamento acarológico nos animais e ambiente,    

para monitoramento da presença de rickettsias circulando entre as populações de carrapatos e hospedeiros; 
 
• utilização de gambás − Didelphis aurita − como espécie sentinela, para futuros monitoramentos da presença 

de Rickettsia rickettsii; 
 
• elaboração de plano de ação para controle e diminuição da população de cães e gatos do PEAL,         

com abordagens diferenciadas para os animais domiciliados, semidomiciliados e errantes; 
 
• redução das populações de carrapatos, através do manejo do ambiente. Preconizam-se somente medidas 

de controle mecânico, como o corte raso da grama, pois o controle químico no ambiente não é 
recomendado, por não resultar na redução da população de carrapatos e por causar impacto no meio 
ambiente. Recomenda-se somente o controle químico em situações de peridomicílio (muros e paredes) 
infestado, devido ao parasitismo de animais domésticos; 

 
• colocação de placas indicativas de infestação por carrapatos nos locais de maior circulação de pessoas. 

Informes internos em áreas onde os trabalhadores de manutenção e poda do parque precisam ter maiores 
cuidados relacionados ao parasitismo por carrapatos. Informes gerais para funcionários no refeitório e 
outros locais estratégicos;  

 
• capacitação dos monitores de Educação Ambiental sobre temas relacionados à saúde e ao meio ambiente;  
 
• orientação aos monitores de Educação Ambiental para que na rotina de suas atividades orientarem o 

público, professores, alunos de escolas e demais visitantes sobre carrapatos, e 
 
• capacitação e orientação aos profissionais de limpeza e manutenção do Parque sobre a problemática      

de carrapatos. 
 
3.6  Leishmaniose Tegumentar Americana 
 

Doença parasitária da pele e mucosas causada por protozoários do gênero Leishmania. A doença 
cutânea apresenta-se classicamente por pápulas, que evoluem para úlceras com fundo granuloso de bordas 
infiltradas em moldura, que podem ser únicas ou múltiplas, mas indolores. Também pode se manifestar 
como placas verrucosas, papulosas, nodulares, localizadas ou difusas. A forma mucosa, secundária ou não à 
cutânea, se caracteriza por infiltração, ulceração e destruição dos tecidos da cavidade nasal, faringe ou 
laringe. Quando a destruição dos tecidos é importante, podem ocorrer perfurações do septo nasal e/ou palato. 
Conhecida também como Úlcera de Bauru, nariz de tapir e botão do Oriente. 

Há várias espécies de Leishmania envolvidas na cadeia epidemiológica da doença. No Brasil,       
as mais importantes são L. (Viannia) braziliensis, L. (Leishmania) amazonensis e L. (Viannia) guyanensis. 
Seus reservatórios são marsupiais, roedores, preguiças, tamanduás, cães, cavalos e mulas. A transmissão 
ocorre através da picada de insetos flebotomíneos do gênero Lutzomyia, também conhecidos como 
“mosquito-palha”, “cangalha” ou “birigui”. 
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Os primeiros estudos sobre esses insetos na região da Serra da Cantareira datam do final da década de 
1930 e início da década de 1940, quando Barretto (1943) estudou a biologia de Phlebotominae em condições 
naturais. Nessa ocasião, encontrou quatro espécies que se alimentam de sangue humano: Pintomyia fischeri 
(69,0%), Psychodopygus arthuri (17,6%), Psychodopygus lloydi (9,6%) e Nyssomyia intermedia (2,1%).  

Coletas realizadas nessa área pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses do Município de 
São Paulo e da Divisão de Programas Especiais, da Superintendência de Controle de Endemias - DPE/SUCEN, 
da Secretaria de Estado da Saúde, revelaram a existência de Evandromyia edwardsi, Expapillata firmatoi, 
Martinsmyia alphabetica, Migonemyia migonei, Nyssomyia intermedia, Nyssomyia whitmani, Pintomyia 

fischeri, Pintomyia monticola, Psychodopygus lloydi, Psychodopygus arthuri, Psychodopygus ayrozai.  
Entre essas espécies, há evidências de que Nyssomyia intermedia, Nyssomyia whitmani e 

Migonemyia migonei sejam vetoras de leishmânias. A espécie Pintomyia fischeri, embora ainda não tenha 
sido encontrada naturalmente infectada por leishmânia, é altamente antropofílica e já foi infectada 
experimentalmente por este parasita (Pessoa & Coutinho, 1941). 

Casos de Leishmaniose Tegumentar Americana - LTA foram notificados em loteamento na Serra 
da Cantareira na década de 1970. De 1997 a 2007 foram registrados casos em 53 bairros do município de 
Mairiporã; destes, foram feitas pesquisas entomológicas em 39.  

Por outro lado, no período entre 1997 e 2007 não houve registro de casos humanos e/ou caninos de 
Leishmaniose Visceral Americana - LVA, nas áreas dos parques estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren 
ou no entorno. No entanto, são registradas a presença de espécies vetoras e de reservatórios do parasita, 
condições essenciais para a instalação de transmissão da doença. 

A ocorrência significativa de casos de leishmaniose no município de Mairiporã suscita o interesse de se 
compreender os mecanismos de transmissão da doença nos parques Alberto Löfgren e da Cantareira, e também 
identificar as espécies de flebotomíneos vetores envolvidos nesta cadeia, por meio de estudos de distribuição, 
estimativa da diversidade, abundância e sazonalidade, com especial interesse nos flebotomíneos vetores, bem 
como verificar o hábito alimentar desses mosquitos, por meio de Técnica Imunoenzimática (ELISA). 

Além da proposta de estudo, são recomendadas ações de vigilância entomológica e de controle 
integrado, desenvolvidas pela SUCEN (Regional da Grande São Paulo) quando da notificação de caso com 
suspeita de autoctonia (transmissão no município de residência). 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• desenvolver pesquisas para compreender os mecanismos de transmissão da doença nos parques da 

Cantareira e Alberto Löfgren;  
• desenvolver pesquisas para identificar as espécies de flebotomíneos vetores envolvidos na cadeia,       

por meio de estudos de distribuição, estimativa da diversidade, abundância e sazonalidade;  
• desenvolver pesquisas para verificar o hábito alimentar desses mosquitos, por meio de Técnica 

Imunoenzimática (ELISA);  
• executar ações de vigilância entomológica e de controle integrado, pela SUCEN (Regional da Grande São 

Paulo) quando da notificação de caso com suspeita de autoctonia (transmissão no município de residência);  
• realizar atividades educativas (incluindo sinais e sintomas da doença e encaminhamentos) dirigidas às 

populações da área: trabalhadores de campo e pesquisadores, visitantes e moradores do PEAL, PEC e   
do entorno;  

• capacitação dos profissionais da saúde, estabelecidos nas unidades próximas aos parques, para o 
atendimento/encaminhamento pertinente; 

 
• no caso de confirmação de caso no entorno, busca de novos casos, pesquisa entomológica e atividade de 

controle químico em edificações, o que tecnicamente é chamado de rociado, para os imóveis positivos.   
• uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI para as pessoas que têm contato freqüente com a mata;   
• uso de tela fina em portas e janelas, e  
• limpeza de quintais e terrenos baldios para redução de matéria orgânica, que propicia a proliferação     

dos vetores. 
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3.7  Leptospirose 
 

Leptospirose é uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro pode variar desde um 
processo inaparente até formas graves. Trata-se de zoonose de grande importância social e econômica por 
apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho,    
bem como por sua letalidade, que pode chegar a até 40% dos casos mais graves. Sua ocorrência está 
relacionada às precárias condições de infra-estrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados.        
As inundações propiciam a disseminação e a persistência do agente causal (bactéria) no ambiente, facilitando 
a eclosão de surtos. 

Por outro lado, há risco de transmissão de Leptospirose para funcionários, residentes e visitantes, 
fato que sugere atenção especial da administração do PEAL quanto à elaboração e confecção de placas 
informativas para serem colocadas na área de uso público e capacitação de monitores.  

Os principais transmissores da Leptospirose são os roedores e entre estes as espécies de maior 
importância são os ratos urbanos: ratazana-de-esgoto (Rattus norvegicus), rato-de-telhado (Rattus rattus) e 
camundongo (Mus musculus). A ratazana, espécie predominante em áreas de enchente, vive em tocas na 
beira de córregos, na rede de esgoto e na rede de águas pluviais. É considerada a principal transmissora da 
leptospirose para o homem. O rato de telhado vive nas partes altas das construções, em forros, telhados e 
sótãos; locomove-se por fios, cabos e galhos de árvores. O camundongo, a menor das três espécies, vive no 
interior das edificações, representando menor risco à população quanto à transmissão da leptospirose.  

No município de São Paulo é realizado o Manejo Integrado de Roedores, o qual compreende 
medidas de antiratização (conjunto de medidas preventivas e corretivas adotadas no meio ambiente que 
visam impedir e/ou dificultar a implantação e expansão de novas colônias de roedores) e de controle  
químico (desratização). 

Segundo a Instrução Normativa do IBAMA nº 109, de 3 de agosto de 2006 (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 2008), que regulamenta o controle e o 
manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva, os roedores urbanos, observada a legislação e as demais 
regulamentações vigentes, são espécies passíveis de controle por órgãos de governo da Saúde, da Agricultura 
e do Meio Ambiente, sem a necessidade de autorização do órgão ambiental competente. 

No caso de infestação por roedores urbanos em áreas como parques, reservas ambientais e 
similares, surge uma situação de aumento de risco de transmissão de diversos agravos, no entanto, o uso de 
controle químico com raticidas é contra-indicado principalmente devido ao elevado risco de atingir espécies 
não alvo, como outros mamíferos e pássaros. 

Já os roedores silvestres vivem no meio silvestre geralmente longe do contato com o homem. 
Contudo, em função das modificações ambientais decorrentes dos processos de urbanização e de 
transformação de ecossistemas naturais em áreas de plantio, esses roedores acabam expandindo suas colônias 
ao redor de parques, plantações e instalações no peridomicílio e intradomicílio em busca de alimentos.  

Esse fato amplia o contato do homem e roedores silvestres e aumenta o risco de transferência de 
agentes infecciosos dessas espécies para os roedores urbanos. Muitas delas são reservatórios de doenças 
como: leptospirose, peste, tularemia, sodoquiose, leishmaniose, doença de Chagas, esquistossomose, febres 
hemorrágicas, hantaviroses e outras.  

Roedores silvestres, apesar de serem reservatórios de leptospiras, não são considerados fonte de 
infecção relevante da transmissão de leptospirose na cidade de São Paulo. Segundo Instrução Normativa 
referida anteriormente, o manejo e controle de roedores silvestres somente serão permitidos mediante 
aprovação e autorização expressa do IBAMA. Dessa forma, as principais medidas indicadas para o controle 
de roedores silvestres são as preventivas (antiratização), e em casos pontuais, o controle mecânico 
(armadilhas) nas edificações. Da mesma forma que para os ratos urbanos, para evitar a infestação por ratos 
silvestres é necessário controlar/eliminar as fontes de alimento, e água e eliminar as possibilidades de abrigo 
e acesso que os imóveis oferecem a esses animais.  

No período de 1998 a 2007, ocorreram 143 casos de leptospirose no entorno do PEAL e PEC.             
No mesmo período e espaço geográfico, ocorreram denúncias ao Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC da 
Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP sobre a presença de roedores na mesma área.  



 
 
MAZZEI, K. et al. Levantamento e propostas de ação para as principais zoonoses dos parques estaduais Alberto Löfgren e da Cantareira. 
 
 

 
IF Sér. Reg., São Paulo, n. 39, p. 25-41, maio 2009. 

36 

Como recomendação deve-se, a partir de um caso suspeito de Leptospirose, preencher uma Ficha 
Epidemiológica, pedir a Sorologia, que é colhida a partir do 7º dia de doença (quando o paciente não está 
internado ou com possibilidade de gravidade no quadro clínico pois, nestes casos, a sorologia pode ser 
colhida antes) e fazer uma visita domiciliar para se verificar o risco  epidemiológico (como o paciente pode 
ter entrado em contato com a urina de roedores), determinar o local provável de infecção (onde ele teria tido 
o risco) e desencadear  as ações de controle relacionadas aos roedores. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 

• controlar as inundações, pois estas propiciam a disseminação e a persistência do agente causal (bactéria) 
no ambiente, facilitando a eclosão de surtos; 

 
• elaboração e confecção de placas informativas para serem colocadas na área de uso público, informando 

o risco de transmissão de Leptospirose para funcionários, residentes e visitantes e conscientização sobre 
a importância de não deixar restos de alimentos nos parques, e 

 
• capacitação de monitores.  
 
3.8  Malária 
 

A malária é uma doença infecciosa causada por protozoário, caracterizada por febre alta com 
padrão cíclico a depender da espécie de parasito, acompanhada de calafrios, suores, cefaléia, mal-estar, 
cansaço e mialgia. O estado febril apresenta caráter intermitente, dependente do tempo de duração dos ciclos 
eritrocíticos de cada espécie de plasmódio: 48 horas para Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax 

(malária terçã) e 72 horas para Plasmodium malariae (malária quartã).  
De modo geral, as formas brandas são causadas pelo P. vivax e P. malariae e as formas clínicas 

mais graves pelo P. falciparum, especialmente em adultos não-imunes, crianças e gestantes que podem 
apresentar manifestações mais graves da doença (Rey, 2008).  

Conhecida também como paludismo, impaludismo, febre palustre, febre intermitente, febre terçã 
benigna, febre terça maligna, além de nomes populares como maleita, sezão, tremedeira, batedeira ou febre.  

A malária reveste-se de importância epidemiológica por sua gravidade clínica e elevado potencial 
de disseminação, em áreas com densidade vetorial que favorece a transmissão.  

O homem é considerado o principal reservatório, porém evidências indicam que símios também 
podem exercer esse papel em situações epidemiológicas peculiares (Curado et al., 1997; Curado et al., 2006; 
Duarte et al., 2006; Duarte et al., 2008). 

Os vetores da malária são mosquitos pertencentes à ordem dos dípteros, da família Culicidae, 
gênero Anopheles. No Brasil, as principais espécies transmissoras são: Anopheles darlingi, A. aquasalis,     
A. cruzii e A. bellator.  Popularmente, os vetores da malária são conhecidos por “carapanã”, “muriçoca”, 
“sovela”, “mosquito-prego”, “bicuda”. No Brasil, a malária ocorre de forma endêmica na região amazônica. 
Em áreas de Mata Atlântica da região Sudeste, focos autóctones de malária são responsáveis por uma baixa 
incidência de casos, geralmente ocasionados pelo Plasmodium vivax, que em sua maioria apresentam 
manifestação clínica peculiar, ou seja, os indivíduos acometidos em sua maioria são assintomáticos ou 
oligossintomáticos apresentando baixas parasitemias, segundo dados da SUCEN de 1993 e 1995. 

Na década de 1960, foram realizadas pesquisas entomológicas (Deane et al., 1966; Deane, 1992)  
na Serra da Cantareira, motivadas pela presença de grande número de bugios que até hoje circulam por suas 
matas, fato que indica a possibilidade de existência de ciclo silvestre da malária entre estes animais 
localmente.No ano de 1997, foi realizada pesquisa sorológica com amostras de soro colhidas de funcionários 
do PEAL e PEC, sendo que foi observada a presença significativa de anticorpos oriundos de contatos com 
anofelinos infectados (anticorpos anti-proteina circunsporozoíto) em amostras de soro de guardas-florestais  
e funcionários que tinham algum tipo de atividade relacionada à mata (Duarte, 1998). 

A espécie Anopheles (Kerteszia) cruzi é considerada vetor responsável pela transmissão de 
plasmódios em áreas de Mata Atlântica, inclusive de plasmódios símios (Deane et al., 1970). Este anofelino, 
que apresenta desenvolvimento de fase larvária em bromélias e dispersão vertical, foi encontrado em 
abundância nas matas da Serra da Cantareira até a década de 80 (Deane et al., 1971; Deane et al., 1984). 
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Recente trabalho sobre a fauna de Culicidae do Parque Estadual da Cantareira demonstrou ausência 
de anofelinos do subgênero Kerteszia, porém houve encontro de outras espécies de culicídeos nos Núcleos 
Engordador e Pedra Grande (Montes, 2005), conforme citadas abaixo:  

Aedes albopictus, Aedes (Ochlerotatus) scapularis, Aedes serratus, Anopheles albitarsis, 
Coquillettidia venezuelensis, Culex declarator, Culex (Culex) dolosus, Culex (Culex) spp. Grupo Coronator, 
Culex nigripalpus, Culex (Melanoconion) spp., Haemagogus leucocelaenus, Limatus durhami, Psorophora. 

ferox e Wyeomyia spp. 
Há evidências da ocorrência de um quadro silvestre de malária na região da Serra da Cantareira 

envolvendo bugios (Alouatta). Contudo, até o momento não foram verificados casos humanos da doença no 
local, possivelmente devido à circulação de cepas exclusivamente de plasmódios símios. Essa situação 
aponta para a realização de pesquisas que deverão ser conduzidas a fim de elucidar o papel desempenhado 
por cada reservatório (humano e/ou macaco), concomitantemente ao estudo entomológico que indicará o 
vetor envolvido. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• desenvolver pesquisas que permitam o levantamento e reconhecimento da diversidade da fauna anofélica 

e do índice de infecção por Plasmodium desses vetores;  
 
• realizar estudo parasitológico e sorológico das populações humana e símia nesses locais, a fim de 

possibilitar o delineamento do quadro epidemiológico, dos fatores de risco associados e de medidas de 
vigilância e controle correlatas a serem adotadas localmente; 

 
• realizar atividades educativas dirigidas aos trabalhadores de campo e pesquisadores, visitantes e 

moradores do PEAL, PEC e do entorno; 
 
• realizar capacitação dos profissionais da saúde estabelecidos nas unidades próximas aos parques, a fim de 

prestar atendimento/encaminhamento pertinente, e 
 
• na confirmação de caso de malária humana, as autoridades competentes deverão ser acionadas para que 

sejam aplicadas as medidas de controle e vigilância pertinentes; 
 
3.9  Raiva 
 

Transmitida por vários animais, entre eles os morcegos, estes pertencem à ordem Chiroptera,   
sendo um dos grupos de mamíferos mais diversificados do mundo com cerca de 1.120 espécies pertencentes 
a 18 famílias e 202 gêneros. No Brasil, são conhecidas nove famílias de morcegos e aproximadamente 167 
espécies, ocorrendo em todos os biomas nacionais, inclusive em áreas urbanas. 

As espécies de morcegos mais abundantes registradas pelo Centro de Controle de Zoonoses do 
Município de São Paulo são representadas pelas famílias Molossidae e Vesperstilionidae, de hábito alimentar 
insetívoro, e Phyllostomidae, que inclui animais dos mais variados hábitos alimentares, como frugívoros, 
nectarívoros, insetívoros, carnívoros, onívoros e hematófagos. 

Os abrigos representam um fator essencial na vida dos morcegos, pois permanecem neles a metade 
de sua existência. Em áreas naturais, os morcegos habitam ocos de árvores, cavernas, fendas de rochas,   
entre outros. Em contrapartida, em áreas antropizadas, esses se adaptaram e têm preferência para se abrigar 
em edificações humanas, tais como forro de residências, porões, vãos de dilatações, caixas de persianas, 
entre outros. 

O estudo da diversidade de morcegos fornece subsídios para iniciativas conservacionistas, pois são 
considerados animais silvestres e protegidos por Lei Federal. Os morcegos têm notável participação na 
manutenção do equilíbrio ecológico, por serem eficientes dispersores de sementes, polinizadores e 
controladores de populações de insetos. Além disso, esse tipo de estudo visa definir ações que minimizem os 
riscos apresentados pelos mesmos, já que os quirópteros são hospedeiros de diversos agentes patogênicos e 
estão relacionados com zoonoses de importância epidemiológica como a raiva. 
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Em 2001, o CCZ coletou a espécie Histiotus velatus (insetívoro) no prédio da administração do PEAL, 
diagnosticado positivo para raiva. O exame dos outros exemplares da colônia detectou mais quatro animais com 
resultado positivo. Em 2004, foi coletado outro morcego, da espécie Eptesicus brasiliensis (insetívoro), no museu 
do PEAL, também diagnosticado como positivo para raiva. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• vedação dos forros das edificações e manutenção constante dos mesmos; 
 
• fornecer esclarecimentos de nunca tocar nos morcegos que, eventualmente, entrem em casa ou apareçam 

caídos no chão; 
 
• informar imediatamente ao Centro de Controle de Zoonoses morcegos achados em situação atípica, isto 

é, caídos no chão, encontrados dentro de residências ou outros locais; 
 
• caso houver qualquer tipo de contato direto do morcego com pessoas, procurar imediatamente 

orientações médicas; 
 
• caso houver qualquer contato do morcego com animais domésticos (cães ou gatos) o proprietário deverá 

procurar um médico veterinário e observar o animal por 180 dias. Caso ocorra alguma alteração de 
comportamento, informar imediatamente ao CCZ; 

 
• manter os animais domésticos vacinados contra raiva anualmente; 
 
• elaboração e confecção de placas informativas para serem colocadas na área de uso público, e 
 
• capacitação de monitores. 
 

De uma forma geral algumas medidas são comuns às várias Zoonoses, estas estão relacionadas       
a seguir: 
 
• formação de uma equipe especializada em estratégias educativas e preventivas em Saúde e Meio 

Ambiente para desenvolvimento das temáticas de saúde e ambiente, divulgação das informações com a 
participação de funcionários, residentes e visitantes; 

 
• adoção de medidas preventivas e educativas periódicas, enfocando os riscos de transmissão de doenças, 

com base em informações cedidas pelos órgãos responsáveis de saúde e controle de vetores; 
 
• curso de capacitação para os funcionários responsáveis pela manutenção dos parques, incluindo 

orientações ao uso de Equipamentos de Proteção Individual; 
 
• publicação de cartilhas educativas, para que sirvam de modelo inclusive para outras Unidades de 

Conservação; principalmente as situadas próximo à Região Metropolitana de São Paulo; 
 
• realizar diagnóstico ambiental no PEAL e PEC, indicando pontos a serem monitorados, recursos hídricos 

e alimentares; 
 
• atualização da Resolução SMA-34, de 13-10-1993, que estabelece no âmbito do Instituto Florestal, 

regulamento à utilização, por funcionários e residentes, de áreas delimitadas para o plantio e produção de 
alimentos para o consumo próprio e a criação de animais domésticos; 

 
• manejo ambiental para impedir a proliferação das espécies sinantrópicas que possam causar/transmitir 

doenças ou agravos à saúde; 
 
• pesquisa de endoparasitos e ectoparasitos com caráter zoonótico em capivaras e gambás; 
 
• elaboração de Plano de Ação para controle e diminuição da população de cães e gatos do PEAL e PEC; 
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• promover oficinas de orientação á moradores e população do entorno dos parques com prioridade ao 

PEAL sobre a política de controle das populações de cães e gatos com abordagem da posse responsável; 
 
• divulgação das problemáticas de saúde envolvendo os parques e seu entorno em atuação conjunta com a 

rede de saúde e assistência médica; 
 
• divulgação da rede pública de saúde e assistência médica próxima aos parques (Unidades Básicas de 

Saúde, Hospitais e Prontos Socorros), e 
 
• incentivar e apoiar projetos e parcerias na área de saúde pública a serem realizados no PEAL e PEC.  
 
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Recomenda-se a continuidade dos levantamentos entomológicos para vigilância ambiental e 
monitoramento das principais zoonoses no PEAL e PEC a partir de constituição de grupos de trabalho com 
profissionais especialistas nas diferentes doenças e com estratégias específicas a cada um dos parques 
respeitando as características de cada área. 

É importante promover outros levantamentos sistemáticos, para se ter uma melhor leitura das 
zoonoses nessas áreas e readequação das estratégias de monitoramento por ora descritas neste trabalho. 

Para a saúde pública o PEAL traz um risco potencial de alguns tipos de zoonoses, como a Febre 
Maculosa.O PEC apresenta área já estabelecia de transmissão de Leishmaniose Tegumentar Americana, em 
município limítrofe ao Parque. Esses são fatores relevantes que preocupam, pois o PEAL ainda possuiu um 
fluxo intenso de pessoas que geralmente freqüentam, residem ou moram no Parque e seu entorno.               
As estratégias são diferenciadas a exemplo das ações educativas, que diferem muito do público de um parque 
para outro. Já o PEC, tem áreas de amortecimento muito críticas com expansão de moradias que deveriam 
ser monitoradas, e se torna imprescindível uma atuação conjunta com as prefeituras que fazem limites com o 
Parque para discutir e desenvolver ações de vigilância ambiental das principais zoonoses. 

Desta forma, se recomenda promover parcerias formalizadas das áreas de Saúde e Meio Ambiente, 
e entre órgãos do Estado e dos Municípios, através de termos de cooperação técnica para desenvolvimento de 
ações sistemáticas para maior êxito dos estudos e proporcionar troca de experiências de profissionais no 
controle de zoonoses em áreas pertencentes a unidades de conservação com freqüente visitação pública,        
o que as tornam áreas diferenciadas.  

Há de se ressaltar que a política de promoção da saúde proposta pelo Ministério da Saúde reforça a 
importância das ações políticas, dos cuidados ambientais e das mudanças no modo de vida para melhorar a 
saúde da população. Nos dias atuais, tornou-se referência os movimentos sociais voltados a garantir a 
qualidade de vida das pessoas a partir do resgate da responsabilidade social e sua participação ativa nas 
temáticas que envolvem a prevenção e promoção da saúde, bem como a conservação, preservação e o 
cuidado ambiental. 

Todos esses posicionamentos éticos foram premissas dessa proposta e instituições públicas da área 
da saúde e ambiente estiveram empenhadas, através de seus técnicos, nessa orientação. Para que este 
trabalho pudesse ser desenvolvido de forma responsável para a população, foram delineadas propostas de 
ações intersetoriais, em prol da melhoria da qualidade de vida, atendendo às diretrizes da política de 
promoção da saúde e, sobretudo, um movimento de cuidado e preservação ambiental.  
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