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Resumo: A raiva é causada pelo Rabies lyssavirus (RABV) e considerada uma das mais importantes 

zoonoses de origem viral no mundo, afetando pessoas em mais de 150 países. Provoca encefalomielite 

aguda de alta letalidade e, embora exista profilaxia vacinal, é um grave problema mundial de saúde 

pública. Morcegos, hematófagos ou não, são importantes reservatórios da doença não só em áreas rurais, 

mas também no ambiente urbano. O objetivo deste trabalho foi analisar as fichas clínico-epidemiológicas 

dos quirópteros recebidos pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) de Mato 

Grosso do Sul (MS) e submetidos ao teste de imunofluorescência direta (TIFD) e à prova biológica (PB) 

para diagnóstico de raiva, entre março e julho de 2018. Foram recebidos 255 quirópteros no período. 

Destes, 241 (94,5%) foram testados em ambas as provas, um (0,4%) somente pela TIFD e em 13 (5,1%) 

nenhum teste pode ser realizado. Das 242 amostras testadas, nove amostras (3,7%) foram positivas, cinco 

morcegos hematófagos e quatro não hematófagos. Em relação aos hábitos alimentares e local de captura, 

71 (27,8%) eram hematófagos e foram capturados em áreas rurais de 17 municípios, 181 (70,9%) eram 

não hematófagos capturados em áreas urbanas de quatro municípios e para três (1,2%) não havia 

informação. O RABV está presente em quirópteros hematófagos e não hematófagos das zonas rural e 

urbana de MS, constituindo-se em risco de exposição à raiva para os animais domésticos e para o homem.  
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RABIES VIRUS IN NATURALLY INFECTED BATS FROM MATO GROSSO DO SUL 

 

Abstract: Rabies is caused by Rabies lyssavirus (RABV) and is one of the most important viral zoonosis 

in the world. It causes an acute encephalomyelitis, which has high fatality rate. Although there is 

prophylactic vaccination, it remains as a serious public health problem worldwide. Bats, hematophagous 

or not, are important RABV reservoirs in rural and urban areas. This research was carried out through 

retrospective analysis of the clinical-epidemiological records of bats received by the State Agency for 

Animal and Plant Health (IAGRO) of Mato Grosso do Sul to be tested for rabies by fluorescent antibody 

test (FAT) and mouse inoculation test (MIT), between March and July, 2018. Descriptive analysis was 

performed using Microsoft Office Excel® (2010). In the period, 255 bats were received; for 241 samples 

(94,5%) were performed both tests, one sample (0,4%) was tested only by FAT and 13 samples (5,1%) 

could not be tested.  From the 242 specimen tested, nine samples (3,7%) were positive, five from 

hematophagous bats and four from non-hematophagous bats. Regarding to bats feeding habits and capture 

site, 71 (27,8%) were hematophagous bats captured from 17 cities rural areas; 181 (70,9%) were non-

hematophagous from four cities urban areas and, for three samples (1,2%), there was no information. 

RABV is spread in bats, hematophagous or not, from rural and urban areas of Mato Grosso do Sul, which 

constitutes an exposure risk to rabies for both animals and humans. 

 

Keywords: bats, diagnosis, Rabies lyssavirus, reservoirs, zoonosis 

 

Introdução 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a raiva é uma antropozoonose viral e uma 

das doenças mais antigas reconhecidas pela humanidade. Caracteriza-se por provocar uma 

encefalomielite aguda que pode acometer os mamíferos em geral e de prognóstico de alta letalidade 

(WHO, 2018). Embora, existam subsídios para seu controle e profilaxia vacinal, a raiva é um grave 

problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento, embora seja considerada uma 
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doença negligenciada no mundo todo (WHO, 2010). 

O agente etiológico da raiva é o Rabies lyssavirus ou vírus clássico da raiva (RABV), pertencente 

ao gênero Lyssavirus. Este gênero agrupa 16 espécies de vírus, denominados “vírus relacionados à raiva”, 

os quais apresentam semelhanças antigênicas com o RABV e têm sido isolados de quirópteros (ICTV, 

2018). No Brasil, o RABV já foi isolado de 41 espécies de morcegos, hematófagos e não hematófagos, 

que são provenientes de três famílias: Phyllostomidae, Molossidae e Vespertilionidae, de hábitos 

alimentares distintos (Sodré et al., 2010). Belotto et al. (2005) afirmaram que na América Latina os 

morcegos (hematófagos ou não) já ocupam o segundo lugar quanto à transmissão da raiva ao homem, 

sendo superados apenas pelos cães.  

No Brasil, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) através da Instrução 

Normativa IN°08, define que o teste de imunofluorescência direta (TIFD) e a prova biológica (PB) - 

inoculação em camundongos, sejam os testes a serem adotados em casos suspeitos de raiva em animais 

(Brasil, 2012).   

Considerando a escassez de estudos sobre a dinâmica da raiva nos quirópteros em Mato Grosso do 

Sul (MS), tanto em áreas urbanas quanto rurais, o objetivo deste trabalho foi analisar os dados relativos 

aos morcegos testados para raiva, por meio do TIFD e da PB, pela Agência Estadual de Defesa Sanitária 

Animal e Vegetal (IAGRO/MS), em período determinado. 

 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado por pesquisa retrospectiva ao banco de dados dos quirópteros suspeitos de 

raiva e que foram encaminhados ao Núcleo de Diagnóstico de Doenças Nervosas (DDN) da IAGRO/MS 

para serem submetidos ao TIFD e à PB no período compreendido entre março e julho de 2018.  

O banco de dados referiu-se às fichas clínico-epidemiológicas dos quirópteros hematófagos 

capturados em áreas rurais pela equipe do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros 

(PNCRH) da IAGRO nos municípios do estado e aos morcegos não hematófagos capturados em áreas 

urbanas pelas equipes dos Centros de Controle de Zoonoses (CCZ) ou órgãos equivalentes municipais. Os 

dados obtidos foram armazenados em planilhas do Excel® (2010) e posteriormente foram realizadas suas 

análises descritivas no mesmo programa. Considerou-se como quiróptero positivo para raiva, aquele em 

que a amostra foi positiva em pelo menos um dos dois testes utilizados (Brasil, 2012).  

  

Resultados e Discussão 

Foram analisadas fichas epidemiológicas de 255 quirópteros. Desse total, 71 (27,8%) eram 

morcegos hematófagos capturados em áreas rurais por equipes da IAGRO em 17 municípios do estado, 

181 (70,9%) quirópteros não hematófagos capturados em áreas urbanas de quatro municípios e três fichas 

(1,2%) sem informação. Entre os quirópteros capturados em zonas rurais, a maioria foi capturada nos 

municípios de Coxim (21,1%, 15/71), Ribas do Rio Pardo (18,3%; 13/71) e Batayporã (15,5%; 11/71). Já 

os quirópteros não hematófagos provenientes de áreas urbanas foram enviados pelos CCZ dos municípios 

de Campo Grande (90%; 163/181), Corumbá (7,7%; 14/181), Dourados (1,7%; 3/181) e Três Lagoas 

(0,6%; 1/181). A presença de quirópteros nas cidades pode ser, em parte, atribuída à fragmentação de 

áreas rurais, que reduzem a oferta de alimento e abrigo dos animais, e ao fato deles facilmente se 

adaptarem às cidades pela disponibilidade de novas fontes alimentares e abrigos, além da ausência de 

predadores (Sodré et al., 2010). 

Dos animais recebidos, 241 (94,5%) foram testados em ambas as provas, um (0,4%) somente pelo 

TIFD e em 13 (5,1%) nenhum teste pode ser realizado. Dos 242 quirópteros submetidos ás provas, 233 

(96,3%) foram negativos ao TIFD e à PB, em 13 (5,4%) não foi possível realizar nenhum dos testes, seja 

pelo alto grau de deterioração da amostra, seja pela quantidade insuficiente de material e, nove (3,7%) 

apresentaram resultado positivo em pelo menos uma das provas utilizadas. Dentre as amostras positivas, 

quatro (44,4%) foram identificadas pelas duas provas; quatro (44,4%) foram diagnosticadas apenas pela 

PB e uma amostra (11,11%) apenas pela TIFD, e que devido ao alto grau de autólise do material, não 

pode ser submetido à PB (Tabela 1). O teste de imunofluorescência direta proporciona resultados 

confiáveis em 90 a 99% dos casos. Entretanto, sua sensibilidade depende do espécime (espécie animal e 

grau de autólise) e da experiência do profissional de diagnóstico (Brasil, 2008). 
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Tabela 1. Quirópteros positivos ao teste de imunofluorescência direta (TIFD) e/ou à prova biológica (PB) 

- inoculação em camundongos, oriundos de municípios de Mato Grosso do Sul e analisados 

entre março e julho de 2018 pelo Núcleo de Diagnóstico de Doenças Nervosas da Agência 

Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. 

 

Morcego Município TIFD Data TIFD PB Data PB 

Hematófago Coxim + 19/03/2018 x x 

Hematófago Coxim + 20/03/2018 + 04/04/2018 

Não hematófago Campo Grande + 23/03/2018 + 12/04/2018 

Não hematófago Campo Grande - 26/03/2018 + 11/04/2018 

Hematófago Jateí - 29/06/2018 + 09/07/2018 

Hematófago Jateí - 29/06/2018 + 09/07/2018 

Não hematófago Campo Grande - 09/07/2018 + 23/07/2018 

Hematófago Corguinho + 10/07/2018 + 23/07/2018 

Não hematófago Campo Grande + 27/07/2018 + 15/08/2018 

TIFD – teste de imunofluorescência direta; PB – prova biológica (inoculação em camundongo); + amostra positiva; - amostra 

negativa; x prova não realizada – alto grau de autólise do material. 

 

Conclusões 

Conclui-se que o RABV está presente nos quirópteros hematófagos e não hematófagos nas zonas 

rural e urbana de Mato Grosso do Sul, constituindo-se em risco de exposição à raiva tanto para os animais 

domésticos, sejam eles de produção ou companhia, como para o homem. 
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