
Tainara Melo Lira1; Kaiulany Nascimento Sousa2; Luciana Ferreira de Sousa Luz2; Tairine Melo Costa3

1Discente no curso de Farmácia da Universidade Federal do Piauí – UFPI, Brasil.
2Residente em Zoonoses e Saúde Pública da Universidade Federal do Piauí – UFPI, Brasil.

3Residente em Doenças Parasitárias da Hospital Veterinário Universitário – UFPI. Universidade Federal do Piauí, Brasil.

OBJETIVO

Analisar a vigilância da raiva (referente ao ciclo aéreo)

através da observação das análises laboratoriais dos últimos 5

anos da inferência das espécies de morcegos (Mammalia,

Chiroptera) de maior probabilidade infectiva e de bairros e

zonas de Teresina com maior percentual de domiciliação

pelos morcegos.

A raiva é uma doença viral, zoonótica e cosmopolita que afeta o

sistema nervoso e causa complicações que geralmente levam à

morte em pouco tempo. A principal forma de transmissão é

através de mordidas e arranhaduras de mamíferos raivosos, tais

como o cão (Canis familiaris). No entanto, existem quatro ciclos

de transmissão: urbano, rural, silvestre e aéreo (envolvendo

morcegos hematófagos). Na ausência da alimentação usual,

morcegos podem infectar seres humanos acidentalmente, direta

ou indiretamente. Dentre as medidas de controle e prevenção da

raiva encontram-se vigilância passiva de morcegos, vacinação

animal de cães e gatos, e exames laboratoriais para diagnóstico,

entre outras.

INTRODUÇÃO

Não houve circulação ativa do vírus da raiva em morcegos

analisados pelo município de Teresina nos últimos 5 anos, todavia, o

município carece de estudos mais aprofundados sobre o ciclo aéreo na

cidade. A nível de estado foi constatado a circulação viral, mediante

confirmação de amostras positivas pela ADAPI, porém sem notificação

clínica da doença em seres humanos.

Em face do exposto, torna-se indispensável a manutenção da

vigilância passiva, a intensificação do monitoramento da circulação viral da

raiva em morcegos, a estruturação de um laboratório que realize tipificação

das cepas visando melhorar e direcionar as ações de controle e prevenção

da moléstia e o contínuo desenvolvimento de ações educativas visando à

conscientização da população em geral e à sensibilização dos profissionais

de saúde atuantes no município em relação à raiva, especialmente no

tocante ao ciclo aéreo, para evitar que ocorra casos humanos transmitidos

por quirópteros em Teresina.

CONCLUSÃO

Foram analisadas 984 amostras de variadas

espécies, entre elas: caninos, felinos, quirópteros, ovinos,

caprinos, saguis, canídeos silvestres e outras, pelo

laboratório de raiva da GEZOON, onde 31 (3,1%) delas

eram de quirópteros identificados como de espécies

hematófagas (4) e não hematófagas (27). Todas as

amostras foram negativas nos testes rábicos.

No laboratório da ADAPI foram analisadas 428

amostras, de variadas espécies, onde 168 eram amostras

de quirópteros (hematófagos ou não), e destes, somente

4 (2,3%) foram positivos nos testes.
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ANÁLISE DA VIGILÂNCIA DA RAIVA EM QUIRÓPTEROS (MAMMALIA, CHIROPTERA) DOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS NA CIDADE DE TERESINA, PIAUÍ

METODOLOGIA

Foram analisados os dados (quanto a positividade e

quanto a espécie de morcego) obtidos a partir de amostras

de morcegos recebidas na Gerência de Zoonoses

(GEZOON) de Teresina e os dados (quanto a positividade

e quanto a espécie de morcegos) capturadas e recebidas

pela Agencia de Defesa Agropecuária do Piauí (ADAPI),

ambos os dados correspondentes ao período

compreendido entre janeiro de 2013 e dezembro de 2017.

Gráfico 1. Quantitativo de 21 amostras positivas para raiva de variadas

espécies analisadas pela ADAPI no período entre 2013-2017.
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2013 2014 2015 2016 2017 Total

NORTE 8 22 15 12 2 59

CENTRO 4 - 1 - 1 6

LESTE 9 12 8 7 11 47

SUL 7 14 14 4 11 50

SUDESTE 2 6 3 5 2 18

TOTAL 30 54 41 28 27 180

Tabela 1. Quantitativo de ocorrências de colonizações de morcegos por

regiões de Teresina.

Fonte: Gerência de Zoonoses de Teresina, 2017.

Fonte: Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, 2017.
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