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     A COVID-19 é uma doença infecciosa viral transmitida entre seres humanos, descrita pela

primeira vez em Wuhan, China, em 31 de dezembro de 2019. É causada pelo coronavírus SARS-

CoV-2 e tem sido associada a doença respiratória grave, pertencente ao complexo da

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial

de Saúde oficialmente declarou-a como pandemia [1]. 

     A maioria dos outros vírus conhecidos da família Coronaviridae tem origem em animais. Até

o momento, o SARS-CoV-2 é considerado um novo vírus em humanos e sua possível fonte

animal ainda não foi confirmada pelas pesquisas em andamento [2]. Vale ressaltar que não

está completamente compreendido o papel dos animais no ciclo do vírus SARS-CoV-2, tanto

em relação à susceptibilidade ao vírus e desenvolvimento da doença COVID-19 [3], quanto na

capacidade de disseminação e transmissão do vírus para os humanos [4, 5]. 

     Até o momento, não há evidências sobre a transmissão cruzada entre humanos e primatas

não-humanos para COVID-19. No entanto, estudos recentes têm mostrado que a infecção in

vivo do SARS-CoV-2 em Macaca mulatta e Macaca fascicularis, com consequente avanço para

um quadro de pneumonia,  desta forma, confirmando a suscetibilidade de primatas não-

humanos [6, 7]. Da mesma forma, estudos e relatórios de organizações de saúde apontam

evidências de susceptibilidade de outros mamíferos, particularmente animais das ordens

Carnivora, Xenarthra e Chiroptera [8].

     Considerando a situação epidemiológica atual da COVID-19 no Brasil, com alta circulação

do vírus em diversas regiões, somado à característica de rápida disseminação e difícil controle

do SARS-CoV-2, bem como a ausência do conhecimento sobre os possíveis impactos às

populações de animais silvestres, faz-se necessária a manutenção de protocolos de controle e

cuidados redobrados com a saúde das populações de mamíferos, em cativeiro e vida livre [9].
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     Nesse contexto, diversas sociedades científicas, organizações de saúde e de conservação

animal têm alertado para medidas de precaução quanto ao risco de transmissão humano-

animal, particularmente para os grupos dos primatas, morcegos e carnívoros, e elaborado

recomendações específicas para minimizar os riscos de transmissão nas atividades que

envolvam proximidade, contato ou manuseio de animais [10,11,12,13,14].

     Face à perspectiva de reabertura de Unidades de Conservação (UC) e de outros espaços de

áreas naturais (públicos - federais, estaduais e municipais - ou privados) para visitação, é

esperado o aumento da circulação de pessoas e retomada das atividades de pesquisa, turismo

e outras, o que favorecerá a proximidade e eventuais interações entre seres humanos e animais

silvestres (interação humano-fauna).

     

     Para lidar com este iminente cenário de transmissão de doença em escala global,

amparado por uma abordagem de Saúde Única (One Health), o presente documento

oferece ferramentas auxiliares para a implementação de soluções integrativas de

saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente [15].

     As instituições signatárias deste documento apresentam recomendações técnicas

para atividades em unidades de conservação e outros ambientes naturais, visando:

      i) Evitar a transmissão do vírus SARS-CoV-2 entre funcionários, visitantes,

comunidades tradicionais, pesquisadores e usuários;

      ii) Reduzir o risco de contaminação de mamíferos selvagens pelo vírus

SARS-CoV-2.
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 1. Onde estão os "pontos de contato comuns", onde a infecção poderia ser

transmitida de humano para humano? 

Por exemplo: bilheteria, banheiros, restaurantes, hospedaria/alojamento.

2. Quais são as estruturas físicas atuais, rotinas de uso de Equipamentos de

Proteção Individual (E.P.I.) e desinfecção dessas áreas, e como elas

precisam ser aprimoradas? 

Por exemplo: frequência de limpeza de banheiros e refeitórios, estrutura e ajustes

para distanciamento social. 

3. Os funcionários estão sendo monitorados quanto aos sintomas de COVID-

19? Os funcionários estão bem informados quanto a quais sintomas devem

estar atentos em si e em seus contactantes em casa? Quais são os

potenciais gargalos da equipe e como estes podem ser proativamente

mitigados? 

Por exemplo: aquisição de equipamentos de biossegurança para a equipe

(máscaras, luvas, óculos, face shield quando aplicável), criar protocolos de

revezamento e monitoramento das equipes, fornecer treinamentos em

biossegurança e nos protocolos de boas práticas, separar grupos de trabalho por

determinada atividade/área.   

4. Qual é o fluxo de pessoas e principais locais de uso dos visitantes e

outros usuários? De que modo estes locais e o padrão de visitação podem

ser adaptados para atender às boas práticas de biossegurança? 

Por exemplo: restrição do número de pessoas, dias e horários de uso, restrição de

locais, uso de EPI, direcionamento de trilhas em uma única direção (só de ida, só

de volta). 

     

COMO SUGESTÃO PARA CONDUZIR UMA ANÁLISE DE RISCO,

APRESENTAMOS ALGUMAS PERGUNTAS NORTEADORAS:
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 5. Em quais pontos há maior chance de interação humano-fauna e quão

perto os visitantes e outros usuários chegam dos animais, especialmente os

mamíferos? Há histórico prévio de interação envolvendo oferta de alimento

aos animais ou de animais ingerindo lixo descartado na área? Como esse

contato pode ser evitado?

Por exemplo: restrição de acesso aos locais com histórico prévio de interação

humano-fauna, placas de sinalização alertando visitantes e pesquisadores para

não se aproximarem dos animais e que cuidem para manter uma distância segura

e não ofereçam alimentos, vigilância dirigida a detectar precocemente e impedir

comportamentos indesejáveis das pessoas em relação aos animais.

6. Que tipos de pesquisas ocorrem na UC ou área natural? Qual o padrão de

utilização da estrutura da UC e das áreas naturais pelos pesquisadores

(circulação dentro da UC, alojamento, equipamentos e utensílios de uso

comum, alimentação nas áreas naturais)? Como o risco de exposição entre

humanos e de humanos para mamíferos pode ser minimizado? 

Por exemplo: no caso de UCs que oferecem alojamento para pesquisadores,

definir limite de hóspedes que possibilite o distanciamento entre eles,

considerando a estrutura da UC; definir protocolos de destinação de resíduos dos

pesquisadores tais como luvas, máscaras, equipamentos de uso comum, restos de

alimentos ou sugerir que o pesquisador leve de volta seus resíduos. 

7. Como é a coleta e destinação de resíduos? Há protocolos e sinalização

para orientar a destinação de distintos tipos de resíduos? Há locais

definidos para lixo? 

Por exemplo: Definir protocolo para destinação de diferentes tipos de resíduos

(infectantes, alimentos, rejeitos, etc.), placas diretivas com indicações de destino

ou sugerindo que visitantes levem seus resíduos (se/quando aplicável).
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COMO SUGESTÃO PARA CONDUZIR UMA ANÁLISE DE RISCO,

APRESENTAMOS ALGUMAS PERGUNTAS NORTEADORAS:



     

     Após análise de risco, e previamente à efetiva reabertura, o gestor da unidade deve

estabelecer um Plano de Procedimento Operacional e implementar as adequações necessárias.

Sugere-se que esse Plano seja composto dos seguintes itens:

     1. Protocolo de biossegurança

     Boas práticas de biossegurança para profissionais que atuam diretamente no manejo de

espécies silvestres incluem ações de nível de biossegurança 3, considerando-se o maior risco

de transmissão (via respiratória). Nesse nível de biossegurança, é enfatizada a utilização de

barreiras primárias e secundárias (como máscaras e face shields), que sejam eficientes para a

proteção dos profissionais contra uma possível infecção por qualquer agente que possa estar

circulando no ambiente. 

     Como exposto anteriormente, ainda não estão completamente esclarecidas as relações

entre o novo coronavírus, seres humanos e outros animais. Nesse sentido, consulte o Apêndice 1

deste documento, o qual contém uma lista com recomendações em relação aos cuidados

necessários de biossegurança, seja no contato direto ou indireto com a fauna.

     2. Plano de comunicação

     Deve contemplar informações básicas e diretivas aos funcionários, visitantes, comunidade e

pesquisadores sobre as restrições temporárias na área de visitação e áreas restritas aos

funcionários, horários e dias de funcionamento, capacidade máxima de carga (visitante/dia),

bem como explicitar a política sanitária estabelecida, demonstrando comprometimento e

responsabilidade social. Sugere-se a disposição de placas informativas sobre os pontos críticos

de risco de exposição de pessoas e animais à infecção, as boas práticas de higiene,

distanciamento social e utilização de máscara. 

     Caso a UC tenha algum tipo de mapa, guia ou material de divulgação, incluir nestes os

riscos de exposição e as práticas sanitárias adotadas ou alternativamente criar placas

improvisadas e temporárias (como por exemplo em papel plastificado). Deve ser dada ampla

divulgação (e.g. via mídias sociais) ao planejamento e protocolos adotados antes da

reabertura. Monitores locais devem ser orientados para que repliquem estas informações com

frequência aos visitantes e pesquisadores. Engajamento e educação: aproveite a oportunidade

para falar do trabalho de educação ambiental local e da responsabilidade de cada cidadão

que visita a UC em se proteger, proteger os demais visitantes e animais silvestres do local.

PLANO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL DURANTE A
PANDEMIA
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     3. Controle de Acesso e Mobilidade

     O gestor deve avaliar se a UC deve limitar o número de visitantes e/ou pesquisadores de

maneira que consiga monitorar o volume de pessoas, evitando aglomerações e propor um

zoneamento de uso que torne viável a fiscalização da aplicação das normas de biossegurança. 

     Não permitir a entrada de visitantes sem o uso de máscaras; limitar ou restringir acesso às

áreas comuns (como locais de piquenique, áreas de lazer e/ou demais áreas de vivência);

estabelecimento de barreiras provisórias, bem como trilhas ou trechos de trilha onde não seja

possível estabelecer distanciamento social adequado. Quando possível, modificar as trilhas de

modo que os usuários circulem em uma única direção. Quando aplicável, recomenda-se a

venda online de ingressos, reiterando as práticas de biossegurança, a fim de reduzir o contato

direto com as pessoas responsáveis pelo manuseio de dinheiro e ingressos. Providenciar faixas

de segurança no piso onde há maior fluxo de pessoas, em locais como bilheteria, entradas de

acesso, sanitários, restaurantes, indicando o distanciamento físico estabelecido de 1,5 m. O

mesmo procedimento deve ser adotado em lojas de souvenirs.

      Considere a possibilidade de incluir a mensuração de temperatura dos visitantes e

funcionários na entrada da UC. Caso seja identificada alteração da temperatura indicando

febre, ou qualquer sintoma que indique a manifestação da doença, aconselhar o visitante a

retornar para casa. A limitação da entrada de visitantes deve ser avaliada por cada gestor

considerando os recursos humanos disponíveis para o atendimento ao público e fiscalização,

além da extensão da área permitida para visitação na UC. Avaliar se a abertura da UC será

diária ou limitada a alguns dias da semana, aos finais de semana e/ou determinados horários

(integral ou parcial).  
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PANDEMIA

     Exemplos de campanha educativa para Unidades de Conservação frente a Covid-19.        



     

     4. Restaurantes, banheiros, lojas de souvenir e locais de uso comum

     Considerem abertura de locais comuns apenas onde houver estrutura para adequação às

boas práticas como barreiras de proteção para balcões e caixas, capacitação em

biossegurança e equipamentos de proteção para funcionários. Limpeza constante de mesas,

cadeiras e bancos com produtos adequados, limitação de pessoas para distanciamento social.

Disposição de álcool em gel a 70%, sabão líquido para lavar as mãos e papel toalha. Sempre

que possível, manter as portas destes locais abertas para a circulação de ar e atentar-se ao

manuseio de maçanetas. Providenciar placas informativas reforçando o distanciamento social e

boas práticas de higiene. 

     5. Proteção aos animais da UC e outras áreas naturais

     Os gestores devem ter atenção redobrada nas áreas de aglomeração de visitantes e

comércio ambulante em sua entrada e em locais de acesso onde ocorra contato ou

proximidade (<10m) entre humanos e animais. O gestor deve reforçar as proibições relativas

à não aproximação de visitantes junto a qualquer animal, reforçar a proibição de oferta de

alimentos e/ou contato direto com animais, delimitar e restringir acessos que aumentem a

proximidade entre pessoas e animais, aumentar a fiscalização nas áreas de maior risco de

contato, estabelecendo advertências e penalidades, quando aplicável. 

     Para pesquisas que envolvam contenção, captura ou aproximação de mamíferos –

facilitando sua exposição ao SARS-CoV-2, recomenda-se fortemente solicitar e monitorar

a adoção das "Recomendações de biossegurança para pesquisa de campo" detalhadas no

Apêndice 1. Até o momento, não há evidência de suscetibilidade de outros grupos taxonômicos

ao SARS-CoV2, no entanto, recomenda-se seguir os mesmos protocolos de biossegurança para

pesquisas de fauna com ou sem manipulação de animais. Caso não sejam seguidas tais

orientações ou não seja possível monitorar as atividades, sugere-se avaliar a possibilidade de

restringí-las temporariamente.
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PLANO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL DURANTE A
PANDEMIA

Recomenda-se que as boas práticas de biossegurança contidas neste documento sejam

continuadas no período pós-pandemia, para diminuir o risco de transmissão de agentes

infecciosos conhecidos e ainda desconhecidos. Com isso, procura-se incorporar o conceito

de Saúde Única na prática das atividades de pesquisa em campo. 
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Apêndice 1: Recomendações de biossegurança para pesquisa de campo

Apêndice 2: Recomendações de boas práticas e pesquisa ex situ.

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
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- APÊNDICE 1 -
 RECOMENDAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA PARA PESQUISA DE CAMPO
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Descarte seu lixo
adequadamente

Use Equipamentos de
Proteção Individual

10 metros

Mantenha distância
dos animais

http://www.iucn-whsg.org/COVID-19GuidelinesForWildlifeResearchers
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Tabela 1. Boas práticas e Equipamentos de Proteção Individual para estudos em ambiente natural
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http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/%282%29RDC_222_2018_.pdf/679fc9a2-21ca-450f-a6cd-6a6c1cb7bd0b


     

     Os empreendimentos de fauna que realizam a conservação ex situ, como zoológicos,

criadouros científicos e conservacionistas, centros de triagem e reabilitação, são importantes

ferramentas para a conservação por meio das atividades realizadas como manejo, boas

práticas de bem-estar animal, conservação integrada, medicina da conservação, pesquisa,

educação e reabilitação.

     

     Diante da atual pandemia de SARS-CoV-2, os zoológicos e aquários comprometidos e

responsáveis com a segurança e bem-estar dos animais sob sua gestão, bem como a de

funcionários, colaboradores e visitantes, entendem que se faz necessário estabelecer diretrizes

e protocolos de biossegurança, os quais possam resguardar a saúde de todos. Essas

recomendações têm o objetivo de fornecer recursos e linhas gerais de biossegurança para as

práticas diárias de manejo das instituições, considerando o período da pandemia.

     Compreendem ações preventivas, aquelas alinhadas às recomendações das autoridades de

saúde (animal e humana). De forma solidária os zoológicos e aquários se preparam também

para a reabertura e retomada das atividades, visando à continuidade da sua missão na

conservação da biodiversidade. 

     Seguem abaixo, para consulta, links de acesso a recomendações de diferentes instituições

mundo afora, no âmbito do universo ex situ.

https://www.azab.org.br/noticia/15/orientacoes-sobre-o-coronavirus

http://www.zoologico.com.br/noticias/zoologico-e-zoo-safari-retomam-visitacao/

https://www.waza.org/wp-content/uploads/2020/06/WAZA-COVID-19-Reopening-Recommendations-5-june-

2020.pdf

https://www.canadianveterinarians.net/coronavirus-covid-19-animals-in-canada

https://www.aza.org/covid-19-resources

https://www.eaza.net/assets/Uploads/EAZA-Documents-Other/COVID19Docs/Covid-zoonoses-sheet-7APR.pdf

https://www.zooaquarium.org.au/common/Uploaded%20files/Website/National-Zoo-Biosecurity-Manual-March-

2011.pdf

https://newsabode.com/pandemics-and-zoo-biosecurity-a-practical-approach/

https://biaza.org.uk/covid-19-guidance-for-zoos-and-aquariums 

https://www.aazv.org/https://zahp.aza.org/covid-19-information-for-zoos-and-aquariums/
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https://www.azab.org.br/noticia/15/orientacoes-sobre-o-coronavirus
http://www.zoologico.com.br/noticias/zoologico-e-zoo-safari-retomam-visitacao/
https://www.waza.org/wp-content/uploads/2020/06/WAZA-COVID-19-Reopening-Recommendations-5-june-2020.pdf
https://www.canadianveterinarians.net/coronavirus-covid-19-animals-in-canada
https://www.aza.org/covid-19-resources
https://www.eaza.net/assets/Uploads/EAZA-Documents-Other/COVID19Docs/Covid-zoonoses-sheet-7APR.pdf
https://www.zooaquarium.org.au/common/Uploaded%20files/Website/National-Zoo-Biosecurity-Manual-March-2011.pdf
https://newsabode.com/pandemics-and-zoo-biosecurity-a-practical-approach/
https://biaza.org.uk/covid-19-guidance-for-zoos-and-aquariums
https://www.aazv.org/https:/zahp.aza.org/covid-19-information-for-zoos-and-aquariums/
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