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O morcego 
 

“Meia noite. Ao meu quarto me recolho. 
Meu Deus! E este morcego! E, agora, vêde: 

Na bruta ardência orgânica da sede, 
Morde-me a goela ígneo e escaldante molho. 

 
"Vou mandar levantar outra parede..." 

— Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 
E olho o tecto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 

Circularmente sobre a minha rede! 
 

Pego de um pau. Esforços faço. Chego 
A tocá-lo. Minh'alma se concentra. 

Que ventre produziu tão feio parto?! 
 

A Consciência Humana é este morcego! 
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 

Imperceptivelmente em nosso quarto!” 

Augusto dos Anjos  

http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_dos_anjos/
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Resumo 

 

A raiva dos herbívoros é responsável por enormes prejuízos econômicos na 

América Latina, sendo o morcego hematófago Desmodus rotundus o principal 

transmissor do vírus rábico (VR), cuja circulação já foi confirmada na microrregião 

Quirinópolis, Goiás, objeto deste estudo. Apesar da importância dos quirópteros, o 

conhecimento sobre a ordem em Goiás é limitado. Este estudo objetivou realizar o 

levantamento da quiropterofauna na microrregião, bem como investigar a 

ocorrência do VR nos indivíduos capturados e avaliar a evolução dos diagnósticos 

laboratoriais para a raiva animal em cinco espécies animais no período 1990 a 

2010. Para avaliação da distribuição dos casos diagnosticados de raiva animal 

foram utilizados resultados do serviço oficial estadual. Das 116 amostras 

analisadas no período, 9% foram positivas, todas provenientes de bovinos. Houve 

tendência de aumento do envio de amostras e número de exames laboratoriais na 

série avaliada. Para as coletas de morcegos foram utilizadas redes de neblina e 

puçá. Após um esforço amostral de 14.616 m2h e três vistorias em abrigos, foram 

capturados 141 indivíduos pertencentes a três famílias, seis subfamílias e 13 

espécies de morcegos. A família com maior número de espécies registradas foi a 

Phyllostomidae com 11 espécies. A espécie mais capturada foi Carollia 

perspicillata com 45 indivíduos. Também foram coletados 65 indivíduos de 11 

espécies de ectoparasitos, sendo 64 indivíduos da família Streblidae (dez 

espécies pertencentes a cinco gêneros) e um da família Spinturnicidae. Foram 

amostrados 82% da quiropterofauna esperada para a região, sendo todas as 

espécies capturadas já citadas para Goiás.  

 

Palavras chave: Cerrado, diversidade, herbívoros, parasito-hospedeiro, 

quirópteros. 
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Abstract 

 

Rabies of herbivores account to major economic downturns in Latin America and 

the hematophagous bat Desmodus rotundus stands as the main transmitter of the 

rabies virus (RV), whose circulation has already been confirmed in the microregion 

of Quirinópolis, Goiás, which is the object of this study. Despite the importance of 

chiropteran order, its awareness is limited in Goiás. This study aimed at 

performing a survey of the microregion chiropteran fauna in the microregion, 

investigating the occurrence of RV among captured individuals and also evaluating 

the development of laboratory diagnosis of animal rabies in five species in the 

1990-2010 period. In order to evaluate the distribution of the animal rabies 

diagnosed cases, the state health service official data were used. Out of the 116 

analyzed samples, 9% showed to be positive, all of them from cattle. There was 

an increased trend to submit the samples and the number of laboratory exams in 

the series assessed. Mist nets and butterfly nets were used to capture the bats. 

After a 14.616 m2h sampling effort and three visits to shelters, we captured 141 

individuals belonging to three families, six subfamilies and 13 bat species. 

Phyllostomidae was the family with the highest number of registered species: 11. 

The most commonly captured species was Carollia perspicillata with 45 

individuals. Furthermore, 65 individuals from 11 species of ectoparasites, being 64 

individuals from the Streblidae family (ten species belonging to five genera) and 

one in the Spinturnicidae family. We sampled 82% of the chiropteran fauna 

expected for the region and all the previously mentioned species from Goiás.  

 

Keywords: Cerrado, chiropterans, diversity, herbivores, parasite-host relationship. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Introdução 

 

A raiva é uma enfermidade infectocontagiosa que afeta mamíferos, 

inclusive o homem, e, devido a este caráter zoonótico, representa um problema 

não somente de sanidade animal, mas de saúde pública (KOTAIT, 2007).  

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), estima-se que a raiva dos herbívoros seja responsável por enormes 

prejuízos econômicos diretos na América Latina, da ordem de 30 milhões de 

dólares/ano, sendo que no Brasil este valor se aproxima de 15 milhões de 

dólares, com a morte de cerca de 40.000 cabeças de gado (HEINEMANN et al., 

2002), além dos gastos indiretos que podem ocorrer com a vacinação de milhões 

de bovinos e inúmeros tratamentos pós-exposição (sorovacinação) de pessoas 

que mantiveram contato com animais suspeitos (BRASIL, 2009b). 

O principal transmissor da raiva aos herbívoros na América Latina é o 

morcego Desmodus rotundus (E. GEOFFROY, 1810), que é hematófago 

obrigatório e se alimenta exclusivamente de sangue de aves ou de mamíferos. 

Atualmente, diversas variantes do vírus rábico (VR) têm sido identificadas 

baseadas na sua distribuição geográfica, associando-se com a ecologia dos 

morcegos hematófagos (VELASCO-VILLA et al., 2006; BARBOSA et al., 2008). 

Essa enfermidade é causada por um RNA-vírus da Ordem 

Mononegavirales, família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus. A transmissão se dá 

através da inoculação do vírus por mordedura, arranhadura, lambedura ou pelo 

contato da saliva com as membranas mucosas (MESLIN et al., 1996; SANTOS et 

al., 2006). Caracteriza-se histologicamente pelo desenvolvimento de uma 

poliencefalomielite linfocitária e manifesta-se clinicamente por sinais neurológicos, 

incluindo estado de excitação e paralisias diversas (BRASS, 1994; GOMES et al., 

2007). 

A raiva dos herbívoros no Brasil pode ser considerada endêmica e em 

graus diferenciados de acordo com a região. Os principais fatores que contribuem 
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para que a raiva se dissemine nos herbívoros incluem o aumento crescente da 

oferta de alimento (animais de criação), a ocupação desordenada dos ambientes 

pela ação antrópica, como no desmatamento, construção de hidrelétricas, usinas 

e rodovias, alterando o habitat dos morcegos obrigando-os a procurar outras 

fontes de alimento, sem contar na oferta de abrigos que essas ações do homem 

desencadeiam como túneis, pontes e construções abandonadas (BRASIL, 

2009b).  

Em Goiás, SANTOS et al. (2006), avaliaram a evolução dos 

diagnósticos laboratoriais no período de 1976 a 2001, afirmaram que o número de 

casos de raiva em bovinos vem crescendo nos últimos anos, tendo uma 

positividade de 67,5% no ano de 2001 para as amostras analisadas pelo 

Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário (LABVET). Tal cenário já havia 

sido descrito por JAYME (2003), que apontou como principal fator associado à 

antropização do ambiente natural, em especial a implantação de monoculturas em 

áreas de vegetação natural. 

No Brasil, tem sido feito o controle das populações de morcegos 

hematófagos através de métodos de captura e utilização de pasta vampiricida, 

além da vacinação dos rebanhos, com o objetivo de controlar o vírus da raiva em 

herbívoros (MAYEN, 2003). Estas ações realizadas em conjunto e o 

conhecimento das características epidemiológicas da raiva transmitida pelo D. 

rotundus, além da sua ecologia, são essenciais para aumentar a eficácia das 

medidas de controle contra a transmissão da raiva para os herbívoros. 

 

 

1.2 Revisão de literatura 

 

1.2.1 Histórico da raiva 

 

A raiva é uma enfermidade conhecida desde a Antiguidade, quando se 

referiam a ela como a doença que tornavam cães e homens “loucos”. A palavra 

raiva tem sua origem no latim, “rabere”, que significa fúria ou delírio. Sempre foi 

uma doença muito temida, e associada pelas civilizações antigas a modificações 
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sobrenaturais, pois cães e lobos ficavam como “possuídos por demônios” 

(SCHNEIDER & SANTOS-BURGOA, 1994). 

Os egípcios acreditavam que a constelação Cão Maior exercia 

influência maligna sobre os cães. Outros pensavam que a raiva era causada por 

um veneno contido na saliva dos animais. Na Mesopotâmia, séc. XXIII a.C. 

encontra-se citado no Código de Eshnunna, que caso um animal causasse a 

morte de uma pessoa, o dono deveria recolher dinheiro aos cofres públicos. 

Vários filósofos gregos e romanos estudaram a doença e a descreveram em 

animais e homens e recomendavam práticas como sucção, a cauterização e a 

excisão cirúrgica dos ferimentos provocados pelo animal raivoso. Práticas estas 

utilizadas até o fim do séc. XIX quando Pasteur desenvolveu a vacina (BAER, 

1991; DE MATTOS et al., 2001; KOTAIT et al., 2009). 

Assim, em 1881, o cientista Louis Pasteur e alguns colaboradores 

conseguiram isolar o vírus, obtendo um vírus mais “estável”, com virulência e 

período de incubação constante, podendo desta forma ser reproduzido em 

laboratório e utilizado para a produção da vacina antirrábica. Em 1884 a vacina já 

era utilizada experimentalmente em animais e em 1885 foi utilizada em um 

menino de nove anos, de nome Joseph Meister, que tinha mordidas profundas por 

cão raivoso. Neste ano, a vacina também foi utilizada em um jovem de nome 

Jean-Baptiste Berger Jupille, o qual foi imortalizado pelo escultor Truffot em uma 

estatueta, lutando com um animal raivoso, como “Símbolo da Defesa Contra a 

Raiva” (KOTAIT et al., 2009). 

O sucesso obtido com a vacina contra a raiva foi determinante para a 

necessidade da criação de uma instituição de pesquisa para produzir e aplicar a 

vacina. Pasteur conseguiu o apoio da França e de diversos países para a criação 

do “Institut Pasteur” de Paris, em 1888. No Brasil, o Instituto Pasteur foi criado em 

1903 como uma instituição privada e filantrópica, por um grupo de médicos e 

beneméritos paulistas interessados no desenvolvimento das ciências biomédicas 

e da saúde coletiva local e do estado, mas foi só em 1916 que se celebrou um 

acordo com a instituição, transferindo-a para o Serviço Sanitário do estado 

(TEIXEIRA et al., 2004, KOTAIT et al., 2009). 

Importantes contribuições aos estudos sobre a transmissão da raiva 

foram fornecidas pelo médico italiano Antonio Carini, diretor do Instituto Pasteur 
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(SP) a partir de 1905, que demonstrou que a doença em herbívoros domésticos 

como bovinos e equinos poderia ser transmitida pelo morcego hematófago. Foi 

em 1911, quando Carini investigava um surto de doença nesses animais na zona 

rural de Santa Catarina, observou que os casos ocorriam nas duas margens do 

rio Itajaí, em locais cuja travessia seria impossível para um cão. Observando a 

região, o médico constatou a existência de morcegos hematófagos e indícios de 

ataque destes aos herbívoros. Levantou-se a hipótese que a doença na região 

seria a raiva, transmitida assim pelo morcego hematófago. De volta ao Instituto 

Pasteur comprovou sua hipótese em laboratório. Mas sua teoria só foi aceita anos 

mais tarde quando Haupt & Rehaag em 1916, confirmaram a presença do VR no 

cérebro de morcegos hematófagos (KOTAIT et al., 1998; TEIXEIRA et al., 2004,). 

Nas décadas de 1910 a 1940, a raiva bovina esteve localizada 

principalmente no litoral brasileiro, possivelmente associada aos processos de 

ocupação de solo. A devastação da Mata Atlântica para aproveitamento de terras 

mais férteis, a introdução da pecuária bovina e a construção de rodovias, 

ferrovias, barragens, túneis, cisternas, canalizações de córregos e rios, foram 

fatores que alteraram o habitat dos morcegos, em especial os hematófagos. 

Posteriormente, surtos de raiva bovina ocorreram no interior dos estados, 

acompanhando as grandes transformações ambientais geradas por atividades 

como a agropecuária e a mineração, dentre outras (BRASIL, 2009b). 

O primeiro surto de raiva humana transmitida por morcegos, com 55 

mortes registradas, foi descrito em Trinidad, em 1927, tendo o diagnóstico 

confirmado somente em 1931 (BAER, 1991). Em 1953, na Flórida, Estados 

Unidos, um menino foi atacado pelo morcego insetívoro Lasiurus intermedius, 

incitando os pesquisadores norte-americanos a voltarem suas atenções para a 

“raiva em morcegos não hematófagos” (SCHEFFER et al., 2007). Desta data até 

os dias atuais tem sido registrado o VR em diferentes espécies de morcegos de 

hábitos alimentares distintos. 

Na América Latina, programas de controle da raiva começaram a ser 

organizados na década de 70, mas foi só no começo da década de 80 que iniciou 

o Programa Regional para a Eliminação da Raiva Humana Transmitida por Cães, 

coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS (SCHNEIDER 

et al., 2009). 
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1.2.2 O vírus da raiva 

 

É um RNA-vírus da Ordem Mononegavirales, família Rhabdoviridae, 

gênero Lyssavirus. Apresenta-se em forma de projétil, com uma extremidade 

plana e a outra arredondada. Seu comprimento médio é de 180 nm e o diâmetro 

médio é de 75 nm (BORDIGNON et al., 2005). 

O vírion é composto por um envoltório formado por uma dupla 

membrana fosfolipídica na qual emergem espículas de aproximadamente 9 nm, 

de composição glicoproteica. Este envoltório envolve o nucleocapsídeo de 

conformação helicoidal, composto de um filamento de RNA com 

aproximadamente 11.932 nucleotídeos e PM = 4,6 x 106 KDa (BORDIGNON et al., 

2005). 

Pode ser dividido em duas partes: o ribonucleocapsídeo e o envelope. 

Este primeiro possui o RNA e três proteínas: uma nucleoproteína (proteína N, 

associada ao RNA viral); uma RNA polimerase (proteína L, responsável pela 

transcrição e replicação do RNA viral) e uma fosfoproteína (proteína P). Já o 

envelope é constituído por duas uma glicoproteína de supertície (proteína G) e 

proteína matriz (proteína M) (KOTAIT et al., 2009). 

O vírus da raiva é pouco resistente aos agentes químicos (éter, 

clorofórmio, sais minerais, ácidos e álcalis fortes), aos agentes físicos (calor, luz 

ultravioleta) e às condições ambientais, como dessecação, luminosidade e 

temperatura excessiva. Como medida de desinfecção de ambientes, as soluções 

de formalina entre 0,25% e 0,90% e de bicarbonato de sódio a 1% e 2% inativam 

os vírus de forma rápida e eficiente. A perda de sua infecciosidade à temperatura 

de 80ºC ocorre em 2 minutos e à luz solar, em 14 dias, a 30ºC (ITO, 2005).  

Mesmo em condições ambientais adversas, o vírus da raiva pode 

manter sua infecciosidade por períodos relativamente longos, sendo então 

inativado naturalmente pelo processo de autólise. A putrefação destrói o vírus 

lentamente, em cerca de 14 dias (ITO, 2005). 

Segundo as Normas Técnicas de Profilaxia da Raiva Humana 

(BRASIL, 2011), a profilaxia pré-exposição deve ser indicada para pessoas com 

risco de exposição permanente ao vírus da raiva, durante atividades ocupacionais 

exercidas por profissionais como médicos veterinários, biólogos, pessoas que 
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atuam no campo realizando captura, vacinação, identificação e classificação de 

mamíferos passiveis de portarem o vírus, bem como pessoas com risco de 

exposição ao vírus. Deve-se utilizar o esquema de três doses, com aplicação nos 

dias 0, 7 e 28. Controle sorológico deve ser realizado a partir do 14º dia após a 

última dose do esquema, com repetição da titulação de anticorpos de acordo com 

o risco a que estão expostos. 

Ainda segundo BRASIL (2011), a profilaxia pré-exposição apresenta a 

vantagem de proteger contra a exposição inaparente, simplificar a terapia pós-

exposição, eliminando a necessidade de imunização passiva e diminui o número 

de doses da vacina, desencadeando resposta imune secundária mais rápida. No 

caso de acidentes, o esquema para a profilaxia pós-exposição depende do tipo de 

exposição e das condições do animal agressor. 

 

 

1.2.3 Caracterização das variantes no Brasil 

 

Com os conhecimentos advindos do uso de anticorpos monoclonais 

(MABs), desenvolvida por WIKTOR & KOPROWSKI (1978), é possível não 

somente caracterizar e classificar o vírus rábico (VR) e os vírus relacionados, 

como diferenciar os vírus isolados de hospedeiros terrestres e de morcegos nos 

Estados Unidos, na Europa, Ásia, África e América Latina (SMITH et al., 1991; 

MESLIN et al., 1996). 

O gênero Lyssavirus, ao qual pertence o VR, possui sete espécies que 

correspondem a sete genótipos conforme a última resolução do Comitê 

Internacional sobre Taxonomia de Vírus (ICTV) e quatro novos genótipos foram 

identificados (Quadro 1).  
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QUADRO 1 – Classificação do gênero Lyssavirus, espécies hospedeiras e 

distribuição geográfica 

Genótipos do 

VR 
Nome do vírus Hospedeiro 

Distribuição 

geográfica 

Genótipo 1 Raiva (VR) Quirópteros e carnívoros Mundial 

Genótipo 2 Lagos bat 
Morcego frugívoro da região 

do Lagos (Nigéria) 
África 

Genótipo 3 
Mokola vírus 

(MOKV) 

Mussaranhos, humanos e 

felinos 
África 

Genótipo 4 
Duvenhage virus 

(DUVV) 

Humano e morcegos 

insetívoros 
África 

Genótipo 5 

European Bat 

Lyssavirus 1 

(EBLV-1) 

Morcegos do gênero 

Eptesicus 
Europa 

Genótipo 6 

European Bat 

Lyssavirus 2 

(EBLV-2) 

Morcegos do gênero Myotis Europa 

Genótipo 7 
Australian Bat 

Lyssavirus (ABL) 

Morcegos frugívoros (raposas 

voadoras) 
Austrália 

Novos 

genótipos 

Propostos 

Aravan, Khujand, 

Irkut, 

West Caucasian 

Morcegos insetívoros Ásia central 

Fonte: Adaptado de BATISTA et al. (2007); KUZMIN et al. (2009); JOHNSON et 

al. (2010) 

 

O genótipo 1 (VR), caracterizado como a raiva clássica, é responsável 

pela maioria dos casos de raiva humana, e o mais bem estudado (KUZMIN et al., 

2009). 

Nos morcegos já foram encontrados seis dos sete genótipos já 

classificados, com exceção do Mokola vírus. Os lissavírus dos quirópteros são, 

evolutivamente, mais antigos que os lissavírus dos carnívoros. Acredita-se que o 

VR provavelmente foi originado por eventos de troca de hospedeiros que 

ocorreram a partir de lissavírus de morcegos (BADRANE et al., 2001; BATISTA et 

al., 2007). 

Além desses genótipos, outros seis perfis antigênicos puderam ser 

observados, associados a morcegos insetívoros e acometendo outros animais, 

além de um perfil relacionado a humanos e pequenos primatas, no Nordeste do 

Brasil (ITO, 2005). Ainda no Nordeste, mais especificamente no semiárido da 
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Paraíba, foi confirmada a existência de cinco variantes do vírus da raiva: canina, 

raposa 1, raposa 2, morcegos insetívoros e morcegos hematófagos, distintas 

geneticamente de amostras do Brasil e do mundo estudadas anteriormente 

(GOMES, 2004). 

Estes perfis distintos, em estudos genéticos, algumas vezes podem ser 

associados a espécies reservatórios, como no caso da variante isolada em saguis 

no Ceará (MORAIS et al., 2000) ou à variante isolada de raposas (Pseudoalopex 

vetulus) na Paraíba (SILVA et al., 2009), demonstrando a importância desta 

espécie como reservatório e que este carnívoro esteja envolvido na transmissão 

da doença para os herbívoros (GOMES, 2004; BERNARDI, 2005). 

No Brasil, a caracterização antigênica e genética de amostras de vírus 

da raiva tem possibilitado a diferenciação em pelo menos duas variantes: variante 

canina (variante 1) e variante de morcego hematófago Desmodus rotundus 

(variante 3). Há ainda outras, que circulam no País, que têm como reservatórios 

os morcegos insetívoros Tadarida brasiliensis e Lasiurus spp, o Cerdocyon thous 

(cachorro do mato) e o Callithrix jacchus (sagui-do-tufo-branco) (ITO, 2005).  

Até 2009 observou-se uma grande variabilidade de isolados do vírus da 

raiva em morcegos insetívoros, de diversas espécies, exigindo a complementação 

dos estudos antigênicos através de análises genéticas, a fim de comprovar a 

diversidade dos vírus da raiva isolados no Brasil (KOTAIT et al., 2009). 

Estes isolados, confirmados como variantes antigênicas, pertencem 

todos ao Genótipo 1 do gênero Lyssavirus, assim como todos os demais isolados 

no continente americano e no Caribe (BATISTA et al., 2007). 

 

 

1.2.4 Espécies transmissoras da zoonose 

 

Em princípio, a raiva é uma doença mantida e perpetuada na natureza 

por diferentes espécies de animais carnívoros domésticos e silvestres, 

denominados reservatórios, incluindo-se também espécies de morcegos de 

diferentes hábitos alimentares (SMITH, 1996). 

O vírus rábico é estudado por meio de três formas distintas de 

manifestação epidemiológica: urbana, rural e silvestre. Na raiva urbana a 



9 
 

presença do vírus é encontrada em animais domésticos de estimação como cães 

e gatos, tendo uma variante de vírus encontrada apenas nestas espécies. Na 

forma silvestre a transmissão ocorre entre animais como raposas, saguis, 

guaxinins, mão pelada e morcegos, enquanto que na raiva rural, os morcegos 

hematófagos D. rotundus são os principais transmissores da raiva aos herbívoros, 

pois estes são a fonte de alimento mais comum. Os herbívoros podem também se 

infectar pela agressão de cães, gatos e outros animais silvestres como raposas 

(GOMES, 2004; BRASIL, 2007). 

Considerando que o controle da raiva entre os animais urbanos (cães e 

gatos) vem sendo cada vez mais eficiente e que as medidas na área rural junto 

aos animais de interesse econômico também vêm se aprimorando, os animais 

silvestres e os sinantrópicos assumem um papel de extrema importância como 

reservatórios naturais do vírus rábico (DE DEUS et al., 2003). 

O principal transmissor da raiva aos herbívoros, como já registrado, é o 

morcego D. rotundus (E. GEOFFROY, 1810), espécie abundante em regiões de 

exploração pecuária. Em função disso, vários países latino-americanos 

desenvolveram programas para seu controle, uma vez que a vacinação de 

animais domésticos não impede a propagação da virose entre as populações 

silvestres. Além das perdas devidas à enfermidade, os morcegos são ainda 

responsáveis pela diminuição da produtividade através das repetidas espoliações 

que causam: debilidade no gado, devido à perda de sangue; infecções 

secundárias nas feridas; miíases, depreciação do couro e oclusão dos canais 

galactóforos de animais em fase de lactação, entre outras (ACHA, 1967; 

ARELLANO-SOTA et al., 1971). 

 

 

1.2.5 Ciclo aéreo da raiva e fatores de riscos associados a morcegos 

 

Os morcegos, hematófagos ou não, podem manter o VR e transmitir a 

doença de um a outro. São susceptíveis à raiva, apresentando sintomatologia e 

evoluindo para a morte, não sendo “portadores sãos”, como outrora se acreditava 

(SOUZA, et al., 2005). 
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No Brasil, das 171 espécies de morcegos encontradas, o VR já foi 

isolado de 41 espécies (SODRÉ et al., 2010). Entre 2008 e 2009, foram 

registrados na região Amazônica 105 casos de raiva humana transmitida por 

morcegos hematófagos, na sua maioria crianças (KOTAIT, et al. 2009). 

Nos ambientes urbanos o VR tem sido identificado em diversas 

espécies de morcegos, representando um risco à saúde pública, uma vez que 

muitos apresentam hábitos sinantrópicos. Porém, como já registrado, o morcego 

hematófago D. rotundus é considerado o principal hospedeiro do VR sendo 

responsável pela infecção direta de animais domésticos e eventualmente de seres 

humanos (TADDEI et al., 1991). 

Além disso, os morcegos hematófagos distribuem-se amplamente do 

sul do México ao norte da Argentina e são mantenedores do ciclo aéreo de 

transmissão da doença, com inúmeros casos em espécies não hematófagas 

(SOUZA et al., 2005; SCHEFFER et al., 2007; ALBAS et al., 2009), além do ciclo 

urbano, transmitindo a raiva a cães e gatos (KOTAIT et al., 2003; BATISTA et al., 

2009). 

O rápido crescimento urbano e consequente antropização, tem levado 

os morcegos a colonizarem novos nichos ecológicos e a deixar seus abrigos 

noturnos para ocupar ambientes construídos pelo homem. A alteração da 

natureza com a consequente diminuição dos recursos naturais faz com que os 

morcegos hematófagos procurem novas alternativas alimentares, como os 

humanos (DANTAS-TORRES, 2008). 

Na América Latina, os ataques de morcegos hematófagos a humanos 

são influenciados diretamente pelas ações humanas como a remoção ou 

realocação do gado, a ocupação desordenada dos ambientes, como no 

desmatamento, na mineração, na construção de hidrelétricas, usinas e rodovias, 

sem contar com a oferta de abrigos que estas ações do homem desencadeiam 

como túneis, pontes e construções abandonadas (BRASIL, 2009b).  

MENDES et al. (2009) ao analisarem os fatores associados aos 

ataques por morcegos e ao desenvolvimento da raiva em um povoado da 

Amazônia brasileira, concluíram que a presença do morcego dentro da residência, 

a ausência de energia elétrica no domicílio e a idade inferior a 17 anos foram 

fatores significantes aos ataques. Além destes fatores, as moradias precárias e 
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vulneráveis à entrada dos morcegos, os poucos rebanhos existentes, tornando os 

humanos uma importante fonte alimentar aos morcegos hematófagos, e o difícil 

acesso a assistência médica, causando a demora na profilaxia pós-exposição, 

foram determinantes na ocorrência deste surto. 

Deve-se observar também o aumento nos casos de transmissão do VR 

aos humanos por morcegos não hematófagos, o que segundo DANTAS-TORRES 

(2008) provavelmente está associado com a exposição acidental devido à 

manipulação indevida de morcegos infectados. Estes, quando encontrados pela 

população, são frequentemente molestados pelas pessoas, principalmente pelas 

crianças. Por esse motivo, parte dos acidentes humanos com morcegos advém 

da manipulação indevida de animais doentes. Há relatos de choques acidentais 

entre pessoas (paradas ou andando) e morcegos (em voo), com ocorrência de 

mordedura defensiva por parte do animal. Outros relatos envolvem pessoas que 

se deitaram sobre o morcego caído em sua cama (BREDT, 1998). 

A raiva diagnosticada em morcegos não hematófagos já foi registrada 

desde as décadas de 80 e 90, quando UIEDA et al. (1995) descreveram quatro 

casos positivos para a raiva diagnosticados em morcegos insetívoros. Neste 

estudo, destacaram-se as espécies de morcegos que utilizam os recursos 

fornecidos pelo homem, direta ou indiretamente, como algumas plantas utilizadas 

na arborização como abrigos diurnos e/ou noturnos e outras como alimento, as 

edificações também usadas como abrigos diurnos e a iluminação pública noturna 

das cidades que atrai insetos que são habitualmente consumidos por diversas 

espécies de morcegos insetívoros. 

QUEIROZ et al. (2009) descreveram a epidemiologia da raiva na região 

Noroeste do Estado de São Paulo no período de 1993 a 2007, observando que de 

um total de 518 amostras diagnosticadas como positivas, 50 (10%) foram de 

morcegos. A maioria (70%) dos casos foi registrada em morcegos insetívoros, 

seguido dos frugívoros (30%), sendo que nenhum caso foi diagnosticado em 

morcegos hematófagos. Neste estudo observou-se também que 12% (6/50) dos 

morcegos positivos para raiva tiveram algum tipo de contato direto ou agressão a 

pessoas ou animais. A presença de morcegos entre os animais agressores 

também foi observada em outro estudo no Estado de São Paulo, conduzido por 

BUSO et al. (2009), no mesmo intervalo de tempo, representando 8,1%. 
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Logo, a vigilância epidemiológica em relação à raiva é fundamental, 

destacando-se a importância do controle de quirópteros, principalmente dos 

morcegos hematófagos, para diminuir a circulação do VR e as chances de ocorrer 

a raiva humana. 

 

 

1.2.6 Quadro clínico da raiva em morcegos 

 

A raiva ocorre naturalmente em muitas espécies de canídeos e outros 

mamíferos, entre estes, os morcegos. Nestes animais pode ocorrer uma fase de 

excitabilidade seguida de paralisia, principalmente das asas, o que faz com que 

deixem de voar, mas não os impedem de caminhar pelo chão ou pelas paredes e 

também não perdem a capacidade de morder (KOTAIT et al., 2009). A 

incapacidade de voo é o primeiro sintoma motriz observado nos morcegos 

raivosos (BREDT, 1998).  

Para cada espécie animal o período de incubação é variável, mas em 

geral varia de 15 dias a quatro meses, exceto para os morcegos em que é mais 

prolongado, daí a idéia de serem considerados “portadores sãos” (KOTAIT et al., 

2009). 

Nos morcegos hematófagos, especificamente em D. rotundus, seu 

comportamento é bem conhecido e os sintomas mais frequentes são: a atividade 

alimentar diurna, hiperexcitabilidade, agressividade, tremores, falta de 

coordenação dos movimentos, contrações musculares e paralisia. No início da 

doença os indivíduos enfermos se afastam da colônia deixando de realizar o 

asseio corporal (seus pelos ficam desalinhados e sujos). As brigas entre os 

indivíduos são frequentes e envolvem agressões mútuas com mordeduras, por 

isso é comum encontrar feridas no corpo desses animais (BREDT, 1998).  

Nos morcegos não hematófagos acredita-se que a raiva manifesta-se 

principalmente sob a forma paralítica, sem a visualização da fase excitável, como 

nos casos de morcegos voando e perseguindo outros. Com a paralisia das asas, 

numa fase mais adiantada da doença, os morcegos deixam de voar e podem 

deixar de sair para se alimentar, e quando fora do abrigo, enfrentam dificuldades 
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para retornar. A morte dos indivíduos raivosos pode ocorrer em até 48 horas após 

o aparecimento dos primeiros sintomas (BREDT, 1998).  

Deve-se suspeitar, portanto, de morcegos (hematófagos ou não), 

encontrados em horas e locais não habituais (no chão, sobre a cama, pendurados 

em cortinas, paredes, janelas e muros) (UIEDA et al., 1995). 

 

 

1.2.7 Diagnóstico laboratorial da raiva 

 

O diagnóstico laboratorial da raiva é de fundamental importância para o 

tratamento profilático humano pós-exposição, mediante a aplicação de 

imunobiológicos específicos, e para a adoção de medidas que visam ao controle 

da doença em animais domésticos, evitando a ocorrência de epizootias com a 

identificação das áreas com circulação viral. Para a definição de foco, no caso dos 

herbívoros, somente será considerada a ocorrência de um foco de raiva quando 

houver um ou mais casos da doença confirmados mediante testes laboratoriais 

BRASIL (2009a). 

A avaliação sorológica dos anticorpos anti-rábicos através da 

soroneutralização, é um teste laboratorial que permite o acompanhamento da 

proteção conferida pela vacina em indivíduos expostos ao vírus da raiva, 

acidentalmente ou por razões de trabalho, evitando-se riscos da ocorrência de 

novos casos da enfermidade (BRASIL, 2008). 

As provas diagnósticas devem apresentar elevada sensibilidade e 

especificidade, bem como rapidez na obtenção dos resultados. Portanto, 

recomenda-se na rotina laboratorial de diagnóstico a utilização de duas ou mais 

técnicas associadas (testes de diagnóstico em paralelo), aumentando assim a 

confiabilidade dos resultados (KOTAIT et al., 2009). 

As técnicas clássicas são: as histológicas, a prova de anticorpos 

fluorescentes (imunofluorescência direta) e o isolamento do vírus utilizando 

animais de laboratório ou cultivo celular. 

As técnicas histológicas, como a coloração de Sellers, Faraco, Giemsa 

e Mann, detectam os corpúsculos de Negri através da utilização de corantes 

adequados. A detecção de corpúsculos de Negri, descrita por Adelchi Negri há 
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mais de um século, foi o primeiro método laboratorial proposto para o diagnóstico 

da raiva. Estes corpúsculos são agregados de nucleocapsídeos que se acumulam 

no interior do citoplasma das células infectadas. Tais inclusões são 

patognomônicas para raiva. Os métodos histológicos são rápidos, práticos e de 

baixo custo, porém sua sensibilidade varia, detectando entre 40 a 85% de casos 

positivos e não têm sido utilizadas na rotina de diagnóstico laboratorial da Rede 

de Laboratórios de Diagnóstico de Raiva do Brasil (BATISTA et al., 2007). 

A técnica de imunofluorescência direta (IFD) foi adaptada para o 

diagnóstico de raiva. Constitui-se em um método rápido, sensível e específico no 

diagnóstico da infecção rábica. Baseia-se na detecção do vírus em esfregaços de 

tecido com anticorpos específicos conjugados a uma substância fluorescente, a 

isotiocianato de fluoresceína (DEAN et al., 1996). Em laboratório com 

equipamento e pessoal treinados adequadamente, a IFD chega a atingir 

sensibilidade e especificidade próximas a 100%. Em função disso, a IFD 

permanece como a técnica recomendada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para o diagnóstico rápido de raiva, sendo acompanhada de um teste de 

confirmação biológica, a inoculação intracerebral em camundongos (IICC) 

(KOPROWSKI, 1996). 

A técnica de inoculação em camundongos (IICC) ou prova biológica 

apresenta um alto grau de especificidade, porém com resultados mais 

demorados, considerando que o período de incubação do vírus nos camundongos 

varia de sete a 21 dias. Os sintomas observados nos animais inoculados com VR 

rábico são pelos arrepiados, falta de coordenação dos membros posteriores, 

paralisia e prostração. No entanto, estes sinais clínicos não são suficientes para 

que se emita um laudo e a prova de IFD deve ser aplicada em impressões de 

tecido nervoso desses animais, para se visualizar os antígenos específicos 

(BRASIL, 2008). 

Buscando diminuir as necessidades de inoculação em animais de 

experimentação, por razões tanto humanitárias como de custo, há uma tendência 

a substituir a inoculação de camundongos pela inoculação em cultivos celulares 

(WEBSTER & CASEY, 1996). 

Tipificação antigênica pela técnica de imunofluorescência direta com 

anticorpos monoclonais (MABs) permite análises antigênicas comparativas das 
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variantes do vírus da raiva. A reatividade é determinada utilizando um painel de 

anticorpos monoclonais específicos para epítopos da nucleoproteína viral e é 

visualizada pela coloração fluorescente (imunofluorescência direta). A 

caracterização das variantes tem sido muito útil para entender a epidemiologia da 

raiva humana, possibilitando uma diferenciação entre os vírus da raiva assim 

como a distribuição e a transmissão entre as diferentes espécies (WIKTOR & 

KOPROWSKI, 1978). 

O uso exclusivo de anticorpos monoclonais apresenta certas 

limitações, como por exemplo, a diversidade das variantes presentes em 

morcegos insetívoros, que não é totalmente explicada com os anticorpos 

monoclonais (KOTAIT et al., 2009). 

Desta forma, as análises genômicas são mais adequadas, 

proporcionando informações mais detalhadas. Estas técnicas se baseiam em 

métodos moleculares e vêm sendo largamente aplicadas ao diagnóstico e 

caracterização do VR. A maioria baseia-se na transcrição reversa (RT) de 

determinado segmento do genoma viral, seguida de amplificação pela reação da 

polimerase em cadeia (PCR) ou suas variações (KIMURA et al., 2006). Os 

amplicons obtidos na RT-PCR podem ser submetidos a cortes com enzimas de 

restrição, clonagem ou sequenciamento, permitindo assim análises filogenéticas 

que contribuíram muito para conhecimento sobre a interação vírus/hospedeiros 

(BORDIGNON et al., 2005). 

Porém, em função das dificuldades de manter as amostras sob 

refrigeração e/ou congelamento e a dificuldade de acesso a todas as regiões 

geográficas do Brasil, torna necessária uma mudança nos procedimentos de 

preservação de amostras suspeitas de raiva a serem enviadas ao laboratório. 

Desta forma a conservação em gelo ou em glicerina torna-se inviável e pode ser 

substituída pela fixação do material em soluções alcoólicas ou aldeídicas, 

permitindo a submissão de testes diagnósticos, como a técnica de imuno-

histoquímica (IHQ). Esta última, por sua alta sensibilidade em relação à IFD, que 

é considerada padrão para o diagnóstico da doença técnica pode ser uma 

alternativa para o diagnóstico da raiva em situações nas quais a conservação em 

condições de refrigeração não é possível (ACHKAR et al., 2010; MARCOLONGO-

PEREIRA et al., 2011). 
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1.2.8 Biologia da Ordem Chiroptera 

 

Os morcegos (ordem Chiroptera) constituem a segunda maior ordem 

de mamíferos em número de espécies (NOWAK, 1994; EMMONS & FEER, 1997), 

sendo distribuídos por quase todas as regiões do planeta. São importantes 

polinizadores e dispersores de sementes (FLEMING & HEITHAUS, 1986; KALKO 

et al., 1994; SAZIMA et al., 1994; PALMEIRIM et al., 1999), contribuindo na 

regeneração de matas e florestas, além de desempenharem papéis fundamentais 

na predação de artrópodes e vertebrados (HUMPHREY et al., 1983; MEDELLÍN, 

1988). Além disso, os morcegos são considerados excelente objeto de estudo 

para os efeitos da fragmentação de habitats, pois representam importante papel 

na estrutura e dinâmica dos ambientes em que vivem, sendo bons indicadores de 

qualidade ambiental, pois ocupam vários níveis tróficos, formando um grupo rico 

em espécies, abundante, de distribuição ampla e com organismos 

ecologicamente diversos (FENTON et al., 1992; BROSSET et al., 1996; 

MEDELLIN et al., 2000). 

A ordem Chiroptera é um dos grupos de mamíferos mais diversificados 

do mundo, com 18 famílias, 202 gêneros e 1120 espécies (SIMMONS, 2005), o 

que representa aproximadamente 25% das espécies conhecidas de mamíferos 

(PERACCHI et al., 2010). 

Essa ordem é subdividida em duas subordens, os Megachiroptera e os 

Microchiroptera. Esta primeira não ocorre no Brasil e está representada por 

apenas uma família, Pteropodidae, com 150 espécies na África, Ásia, Índia e 

Austrália (FENTON, 1992). São conhecidas como raposas voadoras e 

apresentam em torno de 1,7 m de envergadura, atingindo 1,5 kg (TADDEI, 1976). 

Apenas uma espécie apresenta ecolocalização, as outras utilizam-se da visão que 

é bastante desenvolvida (NOVAK, 1994). 

Para os Microchiroptera já foram descritas 17 famílias e 930 espécies 

distribuídas por todo o mundo, habitando todos os continentes. Neste grupo se 

encontra, portanto, a maior diversidade de morcegos e a maior variedade de 

hábitos alimentares. Apresentam um sistema de ecolocalização que auxilia na 

locomoção e na procura e captura de alimentos (SIMMONS, 2005). 
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No Brasil foram encontradas 174 espécies de quirópteros distribuídos 

em nove famílias, Emballonuridae, Furipteridae, Molossidae, Mormoopidae, 

Natalidae, Noctilionidae, Phyllostomidae, Thyropteridae e Vespertilionidae 

(PAGLIA et al., 2012). 

Muitas dessas espécies habitam o bioma Cerrado que é o segundo 

maior bioma brasileiro, com vegetações que vão desde campos abertos até 

formações florestais, propiciando uma grande diversidade de espécies. 

Aproximadamente, 251 espécies de mamíferos habitam suas diferentes 

fisionomias, sendo 40,2% compostos de espécies de morcegos (PAGLIA et al., 

2012). Em um estudo sobre a distribuição de morcegos no cerrado, foram 

relacionadas 105 espécies, o que equivale a 80% da fauna total de morcegos do 

Brasil (AGUIAR & ZORTÉA, 2008). Estas espécies de morcegos encontradas no 

cerrado brasileiro pertencem a 42 gêneros de sete famílias neotropicais: 

Emballonuridae, Noctilionidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Furipteridae, 

Vespertilionidae e Molossidae. A família Phyllostomidae é a mais abundante, com 

90 espécies, seguida por Molossidae com 26 espécies e Vespertilionidae com 24 

espécies (REIS et al., 2007). 

Estudos no Estado de Goiás têm sido realizados para amostrar a 

diversidade de espécies encontradas.  ESBÉRARD et al. (2005) registraram 28 

espécies de morcegos na Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio 

Vermelho (APANRV), região noroeste de Goiás, pertencentes a seis das oito 

famílias encontradas no Brasil. Vinte e uma das 28 espécies confirmadas para a 

APANRV foram capturadas em cavernas correspondendo a 75% das espécies. 

ZORTÉA & ALHO (2008) registraram 25 espécies pertencentes a cinco famílias 

na Reserva Natural Pousada das Araras, em Serranópolis, no sudoeste de Goiás. 

Em 2006, ZORTÉA & TOMAZ descreveram a ocorrência de Dyphilla 

ecaudata na região norte do Estado de Goiás. Trabalho semelhante foi realizado 

na Bacia Hidrográfica do Rio Corumbá, região sudeste, com a descrição de outra 

espécie para este Estado, Eptesicus furinalis (ZORTÉA et al., 2010). Ambas as 

espécies não estão incluídas no estudo de PERACCHI et al. (2010). 

Segundo estes últimos foram descritas 48 espécies para o Estado de 

Goiás, aproximadamente 45% das espécies descritas por AGUIAR & ZORTÉA 

(2008) no Cerrado. 
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Destaca-se que, apesar dos estudos citados, a quiropterofauna do 

bioma é ainda pouco conhecida e, no Estado de Goiás, são poucos os trabalhos 

publicados dos quais se destacam os trabalhos de RODRIGUES et al. (2002); 

ESBÉRARD et al. (2005); ZORTÉA & TOMAZ (2006); SODRÉ et al. (2008); 

ZORTÉA & ALHO (2008); TOMAZ & ZORTÉA (2008); SILVA et al. (2009); 

GOMES (2010); ZORTÉA et al. (2010); PINA (2011), CHAVES et al. (2012). 

Trabalhos de captura realizados pela Escola de Veterinária e Zootecnia 

da Universidade Federal de Goiás, como projetos de extensão universitária e 

capturas realizadas pelo Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual 

de Goiás, como projeto de pesquisa, também podem ser citados como 

contribuintes na pesquisa da diversidade de morcegos em Goiás, como 

destacado por TEIXEIRA et al. (2010). 

 

 

1.2.9 Principais ectoparasitos de quirópteros 

 

A relação parasito-hospedeiro envolvendo quirópteros é bastante 

estreita, com famílias de dípteros exclusivas de morcegos (BERTOLA et al., 

2005). Os principais artrópodes parasitos de morcegos são os membros das 

Ordens Acari, Diptera, Hemiptera, Siphonaptera, Dermaptera (FENTON, 1992). 

A família Streblidae reúne dípteros hematófagos ectoparasitos 

exclusivos de morcegos. São encontrados em todas as regiões biogeográficas, 

principalmente em regiões tropicais, com relato de parasitismo em 14 famílias de 

quirópteros, principalmente Phyllostomidae e Vespertilionidae (PREVEDELLO et 

al., 2005; RUI & GRACIOLLI et al., 2005). A família reúne espécies ápteras, 

braquípteras e aladas, agrupadas em cinco subfamílias: Trichobiinae, Streblinae e 

Nycterophiliinae, exclusivas do Novo Mundo; e Ascopterinae e Nycteriboscinae, 

exclusivas do Velho Mundo (GRACIOLLI & CARVALHO, 2001b). O Continente 

Americano apresenta um total de 156 espécies em 25 gêneros, que somam cerca 

de 68,6% das espécies descritas para a família (DICK & GRACIOLLI, 2008).  

Estudos conduzidos por GRACIOLLI  et al. (2008) destacam para o Brasil 68 

espécies de Streblidae distribuídas em 20 gêneros. 
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Apesar de adaptados ao habito de vida parasitaria, os estreblídeos são 

bastante móveis e cerca de 78% do total das espécies possuem asas funcionais e 

podem voar (RUI & GRACIOLLI et al., 2005). São vivíparos, possuem três 

estágios larvais que se desenvolvem no útero da fêmea, a pupa que se 

desenvolve no abrigo e o adulto que é parasito e hematófago (MARSHALL, 1982). 

No Brasil, os trabalhos de levantamento taxonômico envolvendo 

Streblidae limitaram-se apenas aos estados de Mato Grosso (PESSÔA & 

GUIMARÃES, 1940), Distrito Federal (COIMBRA et al., 1984; GRACIOLLI & 

COELHO, 2001; GRACIOLLI & AGUIAR, 2002), Minas Gerais (AZEVEDO & 

LINARDI, 2002; KOMENO & LINHARES, 1999), Paraná (GRACIOLLI & 

CARVALHO, 2001a,b) e Rio Grande do Sul (GRACIOLLI & RUI, 2001).  

Os ácaros pertencentes à família Spinturnicidae possuem distribuição 

cosmopolita, de áreas tropicais. São ectoparasitos exclusivos de morcegos e tem 

hábitos exclusivamente parasitários com adaptações morfológicas, que os 

permitem viver nos uropatágios dos morcegos (CONFALONIERI, 1976). As 

espécies do gênero Periglischrus são encontradas parasitando morcegos da 

família Phyllostomidae. No Brasil foram registrados oito espécies deste gênero 

sobre morcegos filostomídeos em sete estados brasileiros e no Distrito Federal 

(GRACIOLLI et al., 2008). Entretanto, os limites de sua distribuição geográfica são 

desconhecidos, devido às poucas coletas de ácaros no Brasil, além destas 

estarem concentradas nas regiões sudeste e centro-oeste do país (SILVA et al., 

2009). 

O conhecimento dos ectoparasitas de quirópteros oferece uma 

importante informação para entender aspectos biológicos, sistemáticos e 

filogenéticos dos seus hospedeiros, e também para esclarecer questões 

epidemiológicas de algumas doenças transmitidas por morcegos (FRITZ, 1983). 

Os fatores que influenciam na diversidade de ectoparasitos incluem 

desde a distribuição geográfica, o comportamento, o tamanho, até o tipo de abrigo 

da espécie hospedeira. Logo, uma espécie de morcego que ocorrem em 

diferentes localizações geográficas, em populações densas e morcegos grandes, 

tende a ter uma diversidade maior de ectoparasitos. Em uma mesma população 

de morcegos, hospedeiros com idade, sexo, condição reprodutiva e estado de 
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saúde diferente, a abundância de ectoparasitos pode ser diferente (MARSHALL, 

1982). 

 

 

1.2.10 Microrregião Quirinópolis 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através da 

Resolução da Presidência (PR) Nº 11, de 5 de junho de 1990, divide o Estado de 

Goiás em 18 Microrregiões Geográficas e as define "como um conjunto de 

municípios, contíguos e contidos na mesma Unidade da Federação, definidos 

com base em características do quadro natural, da organização da produção e de 

sua integração". Assim, as microrregiões são partes das mesorregiões que 

apresentam especificidades quanto à organização do espaço tais como: estrutura 

da produção agropecuária, industrial, extrativismo mineral, entre outras, podendo 

ainda resultar da presença de elementos do quadro natural ou de relações sociais 

e econômicas particulares. Essas especificidades não significam uniformidade de 

atributos, nem conferem às microrregiões autossuficiência e tampouco o caráter 

de serem únicas. Esses espaços foram identificados, também, pela vida de 

relações ao nível local, isto é, pela possibilidade de atender às populações, 

através do comércio de varejo ou atacado ou dos setores sociais básicos 

(SEPLAN, 2013). 

A microrregião Quirinópolis está localizada na região Centro–Oeste do 

Brasil, mesorregião Sul Goiano, a Sudoeste do estado de Goiás. É a microrregião 

de nº 18, formada pelos seguintes municípios: Quirinópolis, Gouvelândia, 

Cachoeira Alta, Caçu, Itarumã, Paranaiguara, Itajá, São Simão e Lagoa Santa. 

Possui uma área total de 16.068,103 km² e situa-se às margens do lago de São 

Simão, no rio Paranaíba, distante 280 km de Goiânia. 

Essa microrregião possui predominância de mais de 95% do Bioma 

Cerrado, caracterizado por verões chuvosos (outubro a março) e invernos secos 

(junho a setembro) e de clima tropical chuvoso. Atualmente, encontra-se em 

elevado estágio de degradação, com considerável parte dessa paisagem ocupada 

pela produção agrícola de monocultora em grande escala e pecuária moderna 

(VIEIRA SANTOS, 2010) além da implementação de empreendimentos 
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hidrelétricos. As fitofisionomias encontradas são divididas em campestres, 

savânicas e florestais (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Na microrregião Quirinópolis a presença do vírus rábico já foi 

confirmada por exames realizados pelo Laboratório de Análise e Diagnóstico 

Veterinário – LABVET/GO. Os registros referentes ao número de animais 

espoliados e aos incômodos provocados por morcegos nas habitações humanas 

têm aumentado. Desta forma, cada vez mais, é imprescindível que se conheça 

detalhadamente a ecologia dos morcegos, sua distribuição e estratégias de 

controle, sem a adoção de métodos radicais, alterando com isso o meio ambiente. 

Assim, são fundamentais o desenvolvimento de estudos e a realização de 

procedimentos que resultem na redução do risco de transmissão da raiva aos 

seres humanos e aos animais domésticos por morcegos. Nesse cenário, torna-se 

fundamental o conhecimento da ecologia dos quirópteros, da sua distribuição e de 

seu controle estratégico, assim como da epidemiologia da enfermidade na região, 

incluindo análise de sua evolução espaço-temporal nas diversas espécies de 

animais domésticos. 

Este estudo teve como objetivo realizar o levantamento da 

quiropterofauna e seus ectoparasitas, na microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil, 

bem como investigar a ocorrência do vírus rábico na população de morcegos 

estudada e avaliar a evolução dos diagnósticos laboratoriais para a raiva animal 

em cinco espécies animais.  
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CAPÍTULO 2 

 

DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS DIAGNÓSTICOS 

LABORATORIAIS DA RAIVA ANIMAL NA MICRORREGIÃO QUIRINÓPOLIS, 

GOIÁS, BRASIL, DE 1990 A 2010 

 

Resumo 

A raiva é uma enfermidade infectocontagiosa que afeta mamíferos, inclusive o 

homem. Estima-se que a raiva dos herbívoros seja responsável por enormes 

prejuízos econômicos na América Latina. O morcego hematófago Desmodus 

rotundus é o principal transmissor do vírus rábico. O presente estudo teve como 

objetivo avaliar a evolução do diagnóstico laboratorial para a raiva animal em 

cinco espécies animais, na série cronológica 1990-2010, na microrregião 

Quirinópolis, Goiás, Brasil. Para avaliação da distribuição dos casos 

diagnosticados de raiva animal foram utilizados resultados de diagnóstico 

laboratorial para a enfermidade, realizados pelo Laboratório de Diagnóstico da 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária. A partir destes foi construído um banco 

de dados com as variáveis município de origem do animal, resultado, mês e ano. 

Das 116 amostras analisadas neste período, 9% (10) foram positivas para o vírus 

rábico e 91% (106) negativas. Todos os resultados positivos foram provenientes 

de bovinos. Dentre os municípios integrantes da microrregião, Itarumã foi o que 

apresentou o maior número de casos positivos e Caçu foi o que mais enviou 

amostras. Houve tendência de aumento tanto do envio de amostras quanto de 

número de exames laboratoriais. Também houve tendência ao aumento de 

diagnósticos positivos. A espécie com maior número de amostras analisadas foi a 

bovina, seguida de morcegos hematófagos. A distribuição dos casos positivos em 

relação à época do ano foi maior no período da seca.  

 

Palavras-chave: Animais domésticos, epidemiologia, quirópteros, vírus rábico 
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SPACE-TIME DISTRIBUTION OF LABORATORY DIAGNOSIS OF ANIMAL 

RABIES IN THE MICROREGION OF QUIRINÓPOLIS, GOIÁS, BRAZIL, FROM 

1990 THROUGH 2010 

 

Abstract 

Rabies is an infectious contagious disease that affects mammals, including 

humans. Herbivore rabies is estimated to be the cause of major economic 

downturns in Latin America. The hematophagous bat Desmodus rotundus is the 

main transmitter of the rabies virus. The present study aimed at evaluating the 

laboratory diagnosis of animal rabies in five species of animals, in the 1990-2010 

period, in the microregion of Quirinópolis, Goiás, Brazil. In order to evaluate the 

distribution of the animal rabies diagnosed cases, we used disease data from the 

laboratory diagnosis, performed by the Diagnosis Laboratory of the Goiás Agency 

for Agriculture and Cattle Breeding Defense. A databank was developed with city 

variables, namely animal origin, result, month and year. Out of the 116 analyzed 

samples, 9% (10) showed to be positive for the rabies virus and 91% (106) were 

negative. All the positive results were found in cattle. Among the surveyed cities, 

Itarumã showed the highest number of positive cases and Caçu submitted most 

samples. Both sample submission and laboratory exams tended to be higher. 

Positive diagnosis tended to be higher. Most of the analyzed samples came from 

cattle, followed by the hematophagous bats. The distribution of positive cases in 

relation to the time of the year was higher in the period of drought. 

 

Keywords: bats, chiropterans, epidemiology, livestock. 
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2.1 Introdução 

 

A raiva é considerada uma das zoonoses de maior importância em 

Saúde Pública, não só por sua evolução drástica e letal, como também por seu 

elevado custo social e econômico. É uma antropozoonose conhecida desde os 

tempos remotos, caracterizada por uma encefalomielite aguda fatal nos animais e 

no ser humano (ACHA; SZYFRES, 2003). 

Estima-se que a raiva dos herbívoros seja responsável por enormes 

prejuízos econômicos diretos na América Latina, da ordem de 30 milhões de 

dólares/ano, sendo que no Brasil este valor se aproxima de 15 milhões de 

dólares, com a morte de cerca de 40.000 cabeças de gado/ano (HEINEMANN et 

al., 2002, BRASIL, 2010), além dos gastos indiretos que podem ocorrer com a 

vacinação de milhões de bovinos e inúmeros tratamentos pós-exposição 

(sorovacinação) de pessoas que mantiveram contato com animais suspeitos. 

Os principais reservatórios da raiva na América Latina são os cães e os 

morcegos. No caso dos herbívoros, o morcego Desmodus rotundus (E. 

GEOFFROY, 1810) é o principal transmissor do vírus rábico (VR). Este morcego é 

hematófago obrigatório e se alimenta exclusivamente de sangue de mamíferos e 

aves. Porém, considerando que o controle da raiva entre os animais urbanos 

(cães e gatos) vem sendo cada vez mais eficiente e que as medidas na área rural 

junto aos animais de interesse econômico também vêm se aprimorando, os 

animais silvestres e os sinantrópicos assumem um papel de extrema importância 

como reservatórios naturais do VR (DE DEUS et al., 2003). 

Os vírus do gênero Lyssavirus estão compreendidos em sete 

genótipos, conforme a mais recente resolução do Comitê Internacional sobre 

Taxonomia de Vírus (ICTV), havendo sido proposto outros quatro genótipos 

(BRASIL, 2009a). No Brasil, HEINEMANN et al. (2002) identificaram duas 

variantes de vírus rábico, uma do ciclo silvestre, isolada de morcegos e bovinos 

(variante 3) e outra do ciclo urbano, isolada de cães (variante 1), não havendo 

diferenças entre os isolamentos de bovinos e os de D. rotundus. 

No Brasil, a raiva dos herbívoros pode ser considerada endêmica 

dependendo da região. Entre os fatores que contribuem para a disseminação da 

raiva nos herbívoros, se observa as alterações dos habitats dos morcegos e 
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oferta de alimento, devido à ocupação desordenada dos ambientes pela ação 

antrópica (BRASIL, 2009b). 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 

evolução do diagnóstico laboratorial para a raiva animal em cinco espécies 

animais (bovinos, equinos, suínos, morcegos hematófagos e não hematófagos) 

na série cronológica 1990-2010 na microrregião Quirinópolis, Goiás. 

 

 

2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Descrição da microrregião 

 

A microrregião Quirinópolis está localizada na região Centro–Oeste do 

Brasil, mesorregião Sul Goiano, a Sudoeste do estado de Goiás. É a microrregião 

de nº 18, formada pelos seguintes municípios: Quirinópolis, Gouvelândia, 

Cachoeira Alta, Caçu, Itarumã, Paranaiguara, Itajá, São Simão e Lagoa Santa 

(FIGURA 1). Possui uma área total de 16.068,103 km² e situa-se às margens do 

lago de São Simão, no rio Paranaíba, distante 280 km de Goiânia. 

 

 

FIGURA 1 – Microrregião Quirinópolis inserida na região sudoeste do Estado de 

Goiás (SIEG, 2006) 
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Essa microrregião possui predominância de mais de 95% do Bioma 

Cerrado, caracterizado por verões chuvosos (outubro a março) e invernos secos 

(junho a setembro) e de clima tropical chuvoso. Atualmente, encontra-se em 

elevado estágio de degradação, com considerável parte dessa paisagem ocupada 

pela produção agrícola de monocultora em grande escala e pecuária moderna 

(VIEIRA SANTOS, 2010) além da implementação de empreendimentos 

hidrelétricos. As fitofisionomias encontradas são divididas em campestres, 

savânicas e florestais (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

 

 

2.2.2 Obtenção e análise dos dados  

 

Para descrição da distribuição da raiva animal nos municípios da 

microrregião Quirinópolis foram analisados os relatórios do Setor de Raiva do 

Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário – LABVET, referentes ao período 

de 1990 a 2010, contendo informações sobre os resultados de exames realizados 

pelas técnicas de Imunofluorescência Direta (IFD) e Inoculação Intracerebral em 

Camundongos (IC), os quais se constituíram nos dados primícios do presente 

estudo. 

Estruturou-se um banco de dados com recursos do pacote estatístico 

do programa Microsof Excel© 2007, conforme recomendações de DEAN et al. 

(1994), no qual foram registrados, para cada exame, as variáveis município de 

origem do animal, espécie animal, resultado, mês e ano. O banco de dados foi 

organizado agrupando-se todos os municípios da microrregião estudada em 

pastas dentro de uma mesma planilha. Cada pasta continha nas linhas os meses 

da série cronológica e em colunas os resultados do exame laboratorial para 

bovinos, equinos, suínos, morcegos hematófagos e não hematófagos. Tais dados 

corresponderam aos números de diagnósticos laboratoriais total, negativos e 

positivos para raiva destes cinco grupos animais por mês, ano e municípios 

correspondentes. 

A distribuição temporal dos diagnósticos confirmados da raiva bovina, 

equina, suína, de morcegos hematófagos e não hematófagos foi representada, 

segundo SAMPAIO (2002), através de tabelas e estimativas de tendência, sendo 
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as informações estruturadas no mesmo programa, o qual também foi utilizado 

para confecção dos gráficos correspondentes e cálculo das equações de 

tendência linear. 

 

 

2.3 Resultados 

 

No período de 1990 a 2010 foram enviadas ao Laboratório de Análise e 

Diagnóstico Veterinário – LABVET, 116 amostras de sistema nervoso central 

(SNC) de diferentes espécies animais (bovina, ovina, equina, morcegos 

hematófagos e não hematófagos) provenientes dos nove municípios da 

microrregião Quirinópolis. 

Do total de 116 amostras analisadas neste período, dez (9%) foram 

positivas para o vírus rábico (FIGURA 2). Todos os resultados positivos foram 

provenientes de SNC de bovinos. 

 

 

FIGURA 2 – Amostras positivas e negativas para vírus rábico oriundas de 

espécies animais, diagnosticados no Laboratório de Análise e 

Diagnóstico Veterinário – LABVET, de 1990 a 2010, na 

microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil 

 

A distribuição espacial dos diagnósticos laboratoriais da raiva animal foi 

avaliada anualmente nos nove municípios da microrregião Quirinópolis e esteve 

presente em quatro (TABELA 1). O município de Itarumã foi o que apresentou 

maior número de casos diagnosticados de raiva, com seis positivas (33%) dentre 

as 18 enviadas para análise nos anos de 2002 e 2005. Por outro lado, o município 

de Caçu foi o responsável pelo envio de 37 amostras, seguido de Quirinópolis 

9% 

91% 

Amostras positivas

Amostras negativas
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com 24 amostras enviadas, tendo apresentado no período analisado 5,4 e 4,1% 

amostras positivas, respectivamente. Os municípios de Itajá, Cachoeira Alta, São 

Simão e Gouvelândia não apresentaram resultados positivos para as amostras 

enviadas. Não houve envio de amostras pelo município de Lagoa Santa durante 

os anos analisados (TABELA 1). 

 

TABELA 1 – Amostras enviadas e amostras positivas para raiva animal na 

microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil, entre 1990 e 2010 

Município  Examinados Positivos Positivos (%) 

Caçu 37 2  5,4 

Itarumã 18 6 33,3 

Quirinópolis  24 1 4,2 

Paranaiguara  1 1 100 

Cachoeira Alta 13 0 0 

São Simão 12 0 0 

Itajá 10 0 0 

Gouvelândia 1 0 0 

Lagoa Santa 0 0 0 

TOTAL 116 10  

 

Em 21 anos de diagnóstico, apenas em 1994, 2002, 2005 e 2009, 

foram obtidos resultados positivos para as amostras enviadas (FIGURA 3), com 

uma média de 2,5 amostras positivas para os quatro anos em questão. 

 
 

FIGURA 3 – Número de amostras positivas para vírus rábico na Microrregião 

Quirinópolis, Goiás, Brasil, por ano, na série cronológica 1990-2010 



40 
 

Com relação à freqüência na remessa de amostras para diagnóstico, 

houve tendência de aumento e, consequentemente, elevação do número de 

exames laboratoriais enviados e realizados, principalmente para bovinos e 

morcegos hematófagos (FIGURA 4). 

 

 

FIGURA 4 – Evolução do envio de amostras para diagnóstico de raiva animal na 

microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil, entre 1990 e 2010 

 

 

Quanto ao número de casos de raiva animal, também houve tendência 

ao aumento de diagnósticos positivos (FIGURA 5), com registros positivos apenas 

para a espécie bovina. 
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FIGURA 5 – Avaliação de diagnósticos positivos para a espécie bovina, na 

microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil, entre 1990 e 2010. 

 

A espécie bovina correspondeu àquela com maior número de amostras 

analisadas, com 76 (65%) exemplares, seguido de morcegos hematófagos com 

36 (31%). Para morcegos não hematófagos e ovinos foram enviadas três (3%) e 

uma (1%) amostra, respectivamente (FIGURA 6). Não houve amostras enviadas 

de equídeos e suínos para análise de vírus rábico na série cronológica avaliada. 

 

* MH – morcegos hematófagos, MNH – morcegos não hematófagos 

 

FIGURA 6 – Número de amostras, por espécie animal, analisadas para 

diagnóstico laboratorial da raiva na Microrregião de Quirinópolis, 

Goiás, Brasil, na série cronológica 1990-2010 
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O número mensal de exames laboratoriais no período analisado variou 

de quatro exames no mês de janeiro a 32 no mês de outubro. Fevereiro, junho e 

julho também mantiveram resultados acima da média, com 10, 14 e 10 amostras 

enviadas, respectivamente. Na FIGURA 7 está demonstrada tal variação no 

período, destacando-se que apesar de ocorrerem aumento e redução de envio de 

amostras durante o ano para pesquisa de vírus rábico no período estudado, ao se 

analisar a média e o desvio padrão (µ = 9,7; Ϭ = 7,6), pode-se inferir que não 

houve um período com aumento ou diminuição expressivo de envio de amostras 

para pesquisa de vírus rábico. 

 

 

FIGURA 7 – Distribuição mensal dos exames laboratoriais para a raiva animal na 

série cronológica 1990-2010, na microrregião Quirinópolis, Goiás, 

Brasil 

 

Quanto aos resultados positivos não se observou maior variação, 

oscilando entre um a três exames (µ = 1,4; Ϭ = 0,8) estando distribuídos em 

apenas sete meses, mantendo-se constante (FIGURA 7). 

Com relação à estação do ano, do total de casos positivos, cinco casos 

ocorreram no inverno, quatro no outono e um no verão. Apesar de não ter sido 

observado nenhum caso positivo na primavera, nesta estação foi enviado o maior 

número de amostras (FIGURA 8). 
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FIGURA 8 – Número de amostras enviadas e resultados positivos dos casos de 

raiva bovina diagnosticados em 1990-2010 na microrregião 

Quirinópolis, Goiás, Brasil, de acordo com a estação do ano 

 

 

2.4 Discussão 

 

Segundo BRASIL (2011), 3.953 casos de raiva em herbívoros e suínos 

foram notificados em Goiás no período de 1996 a 2010, com uma média de 48,7 

casos por ano, nos últimos quatro anos. Para a microrregião em estudo, nestes 

mesmos 15 anos, foram notificados apenas oito casos, todos em bovinos. 

Com os resultados apresentados pode-se afirmar que houve um 

aumento no envio de amostras para análise desta microrregião, já que nos 

últimos três anos avaliados foram enviadas 54 (47%) amostras para análise, ou 

seja, quase a metade de todas as amostras enviadas nos 21 anos de estudo.  

Em relação às amostras provenientes de bovinos, houve, na última 

década, aumento considerável em relação à década anterior, com 62 amostras 

enviadas, ou seja, 82% em relação ao total de amostras de bovinos enviadas para 

análise de vírus rábico no período avaliado (Figura 5). Consequentemente, houve 

aumento no número de exames laboratoriais realizados (Figura 4), assim como 

tendência ao aumento de diagnósticos positivos (Figura 5). 

Tal elevação do número de exames de raiva bovina já havia sido 

observada por JAYME (2003), ao detectar a tendência crescente de diagnósticos 

positivos da doença no Estado de Goiás nas décadas de 1970 a 1990. A autora 
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associa tal fato à antropização ambiental, à melhoria do sistema de vigilância 

epidemiológica, à ampliação do atendimento veterinário de campo e ao 

aprimoramento de laboratórios para a realização de exames pelos órgãos 

governamentais. 

SANTOS et al. (2001), em um estudo no Estado de Goiás no espaço 

temporal de 1976-2001, também mostraram que os casos de raiva foram 

aumentando no decorrer dos anos, com uma positividade de 67,5% em bovinos 

para as amostras analisadas pelo LABVET no ano de 2001. Estes dados 

estimularam a criação de uma Instrução Normativa (IN) na qual são estabelecidas 

regiões de alto e baixo risco para a raiva dos herbívoros em Goiás e obriga a 

vacinação antirrábica para bovídeos, equídeos, ovinos e caprinos nas regiões 

definidas como de alto risco, ficando as regiões de baixo risco apenas com a 

vigilância epidemiológica (GOIÁS, 2005). Pondera-se, entretanto, que a 

obrigatoriedade da vacinação antirrábica para bovídeos, equídeos, ovinos e 

caprinos nas regiões definidas como de alto risco não impede a disseminação do 

VR para áreas limítrofes, com outra classificação e, portanto, sem vacinação 

obrigatória, o que pode implicar em ocorrência de casos. 

Por outro lado, segundo o Programa Nacional de Controle da Raiva 

dos Herbívoros, o qual analisaram os resultados dos relatórios do Setor de Raiva 

em cada Estado no Brasil, entre 2002 a 2012, afirmam que no Estado de Goiás os 

casos de raiva em herbívoros e suínos caíram quase 100% (BRASIL, 2013).  

No Mato Grosso, no período de 1996 a 2006, MATTA (2009) relatou 

um aumento na ocorrência dos casos de raiva notificados ao longo do período 

estudado. Como o Estado de Mato Grosso possui o maior rebanho bovino do 

Brasil, uma área territorial de quase um milhão de quilômetros quadrados e três 

biomas diferenciados, a implementação de medidas profiláticas mais efetivas 

contra a raiva foi indicado no estudo. 

Em Minas Gerais, houve uma tendência decrescente para diagnósticos 

positivos nos exames de raiva bovina realizados no Estado pelos órgãos 

competentes de 1998 a 2006, o que apontou para a melhoria do controle da raiva 

bovina e para a diminuição dos casos clínicos da doença, entretanto, não se pode 

descartar a possibilidade desta diminuição estar relacionada ao não envio de 

material para laboratórios por parte dos veterinários (MENEZES, 2008). 
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No Mato Grosso do Sul, com efetivo bovino aproximado de 23 milhões, 

e uma frequência de diagnósticos de raiva de 13% de todos os casos 

diagnosticados em bovinos, estima-se que morram 149.500 bovinos anualmente 

(LEMOS, 2005). Este número de animais mortos por raiva pode ser ainda maior, 

já que o autor não considerou em seu estudo 131 casos (9,16%) diagnosticados 

como meningoencefalite e que não apresentavam corpúsculos de inclusão. 

Na Paraíba, LIMA et al. (2205) relataram 18,75% de positividade e 

destacaram ser a raiva a enfermidade neurológica mais frequentemente 

diagnosticada. Tal condição sinaliza para a alta perda de animais na região, 

superior à observada em outros Estados, como no Rio Grande do Sul, que tem 

um percentual de bovinos mortos por raiva de 2,5% (SANCHES et al., 2000) a 

2,7% (TEIXEIRA et al., 2008). Entretanto, segundo LIMA et al. (2005) essa maior 

frequência de raiva em bovinos na Paraíba em relação aos Estados citados 

anteriormente deve-se, provavelmente, entre outras causas, ao fato de que 

nesses estados são realizadas campanhas de controle de morcegos, o que não 

acontece na Paraíba. 

Segundo GOMES (2004), a maior fonte de infecção do vírus da raiva 

para bovinos são os morcegos hematófagos. Isto por que no Brasil a variante de 

vírus isolada em bovinos é a mesma isolada de D. rotundus (HEINEMANN et al. 

2002). Segundo estes autores, já foram isolados vírus rábico em outros animais 

como raposas (Dusicyon vetulus), demonstrando que este animal no Nordeste é 

considerado um reservatório silvestre importante do vírus da raiva. 

Outras variantes já foram isoladas em saguis no Ceará (MORAIS et al., 

2000) e de outra espécie de raposa (Pseudoalopex vetulus) na Paraíba (SILVA et 

al., 2009), enfatizando que estes animais também podem estar envolvidos na 

manutenção da doença (GOMES, 2004; BERNARDI, 2005). 

Deve-se considerar que os dados comentados anteriormente são 

apenas estimativas e não dados oficiais, ou seja, aqueles que são notificados ao 

Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal, e que no Brasil estes dados oficiais 

são registrados em publicações oficiais no site do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA. Apesar do alto número de casos de raiva 

observado nesses Estados, segundo BRASIL (2009), observa-se um declínio 

discreto nos casos de raiva em herbívoros no país, principalmente em bovídeos, 
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porém pequeno para uma doença que é totalmente prevenível, sendo a vacinação 

indicada ou até obrigatória em algumas regiões. 

Mesmo sendo os dados dos Estados citados anteriormente apenas 

estimativas, ao se extrapolar esses dados para todo o Brasil, com uma população 

de 195 milhões de bovinos, pode-se estimar que no país morram, anualmente, 

842.688 bovinos (LIMA et al., 2005). Tais estimativas são muito superiores às 

40.000 perdas anuais notificadas, citadas por HEINEMANN et al. (2002), o que 

indica o baixo envio de amostras e a subnotificação, o que pode resultar no 

desconhecimento do número de bovinos que vem a óbito devido á raiva dos 

herbívoros. 

No caso do Estado de Goiás, a Agência Goiana de Defesa 

Agropecuária (AGRODEFESA) foi criada sem, no entanto, haver previsão inicial 

dos seus cargos, tendo sido apenas transferidos para a autarquia aqueles 

servidores que exerciam o serviço de defesa agropecuária na Agência Rural, a 

qual executou a atividade de defesa agropecuária de 1999 a 2003 (GOIÁS, 2013). 

Entretanto, com a criação da AGRODEFESA, só foi realizado concurso para 

provimento de cargos em 2010. Assim, tais condições, que resultam em baixo 

efetivo de médicos veterinários, muitos dos quais responsáveis pela coleta e 

envio de material para diagnóstico da raiva, podem refletir nos baixos níveis de 

envio de amostras e na subnotificação no período analisado. 

 Os morcegos hematófagos foram a segunda espécie com maior 

número de amostras analisadas, com 35% (FIGURA 6), provavelmente pelo 

grande número de exemplares enviados para análise em outubro de 2009 pelo 

município de Caçu. Estes resultados corroboram com os observados por TOMAZ 

(2009) nos quais os morcegos hematófagos foram representados em 32,21% das 

amostras. Porém, no presente estudo, acredita-se que este aumento no envio de 

amostras tenha ocorrido por conta da construção de uma usina hidrelétrica 

localizada no município de Caçu, a qual se iniciou em 2007, tendo sido concluída 

em 2010. Geralmente na implantação de usinas hidrelétricas são realizados 

monitoramento e resgate de fauna para enchimento dos reservatórios. 

O aumento nos números de casos de raiva em morcegos hematófagos 

e não hematófagos tem sido observado, assim como o número de morcegos 

submetidos a diagnóstico em todo país. De acordo com TEIXEIRA et al. (2008), 
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isto provavelmente reflete o aumento do conhecimento sobre o papel dos 

morcegos no ciclo de transmissão da raiva ou ainda pela maior oportunidade de 

percepção da presença da espécie no meio ambiente alterado pelo homem. 

No Brasil, das 167 espécies de morcegos encontradas, o vírus rábico já 

foi isolado de 41 espécies (SODRÉ et al., 2010). Nos ambientes urbanos o VR 

tem sido identificado em diversas espécies de morcegos, hematófagos e não 

hematófagos, representando um risco à saúde pública, uma vez que muitos 

apresentam hábitos sinantrópicos. Contudo, o morcego hematófago D.rotundus é 

considerado o principal hospedeiro do vírus rábico sendo responsável pela 

infecção direta de animais domésticos e eventualmente de seres humanos 

(TADDEI et al., 1991). 

Além disso, os morcegos hematófagos distribuem-se amplamente do 

sul do México ao norte da Argentina e têm interferido no ciclo aéreo de 

transmissão da doença, com inúmeros casos em espécies não hematófagas 

(SOUZA et al., 2005; SCHEFFER et al., 2007; ALBAS et al., 2009), além do ciclo 

urbano, transmitindo a raiva a cães e gatos (KOTAIT et al., 2003; BATISTA et al., 

2009). 

Com o rápido crescimento urbano, os morcegos têm colonizado novos 

nichos ecológicos e deixado seus abrigos noturnos para ocupar ambientes 

construídos pelo homem. A alteração da natureza com a consequente diminuição 

dos recursos naturais tem levado os morcegos hematófagos a procurar novas 

alternativas alimentares, como os humanos (JAYME, 2003, DANTAS-TORRES, 

2008), tornando estes como opções alternativas de alimento aos morcegos 

hematófagos, sendo procuradas como fontes de alimento somente na ausência 

de bovinos. Entretanto, esta alternativa alimentar amplia a introdução e 

disseminação da zoonose. 

Na América Latina, os ataques de morcegos hematófagos a humanos 

são influenciados diretamente pelas ações humanas como a remoção ou 

realocação do gado, a ocupação desordenada dos ambientes, como no 

desmatamento, na mineração, na construção de hidrelétricas, usinas e rodovias, 

sem contar na oferta de abrigos que estas ações do homem desencadeiam como 

túneis, pontes e construções abandonadas (BRASIL, 2009b). 
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A raiva diagnosticada em morcegos não hematófagos já foi registrada 

desde as décadas de 80 e 90, quando UIEDA et al. (1995) descreveram quatro 

casos positivos para a raiva diagnosticados em morcegos insetívoros. Em seu 

estudo os autores destacam as espécies de morcegos que utilizam os recursos 

fornecidos pelo homem, direta ou indiretamente, como algumas plantas utilizadas 

na arborização como abrigos diurnos e/ou noturnos e outras como alimento, as 

edificações também usadas como abrigos diurnos e a iluminação pública noturna 

das cidades que atrai insetos que são habitualmente consumidos por diversas 

espécies de morcegos insetívoros. 

QUEIROZ et al. (2009) descreveram a epidemiologia da raiva na região 

Noroeste do Estado de São Paulo no período de 1993 a 2007, observando que de 

um total de 518 amostras diagnosticadas como positivas, 50 (10%) foram de 

morcegos. A maioria (70%) dos casos foi registrada em morcegos insetívoros, 

seguido dos frugívoros (30%), sendo que nenhum caso foi diagnosticado em 

morcegos hematófagos. Observaram também que 12% (6/50) dos morcegos 

positivos para raiva, tiveram algum tipo de contato direto ou agressão a pessoas 

ou animais. A presença de morcegos entre os animais agressores também foi 

observada em outro estudo no Estado de São Paulo, conduzido por BUSO et al. 

(2009), no mesmo intervalo de tempo representando 8,1%. 

Segundo TOMAZ (2009), a menor proporção de exames para equinos 

e suínos pode sugerir a ocorrência de outras doenças de sintomatologia nervosa, 

porém a ausência de dados epidemiológicos dificulta uma análise da real 

situação. Os resultados de TOMAZ (2009) juntamente com os aqui apresentados 

alinham-se com os de SANTOS et al. (2001) que observaram uma falha na 

documentação dos casos de raiva em suínos no Estado de Goiás. 

A distribuição dos casos de raiva positivos diagnosticados no período 

de 1990-2010 em relação à época do ano foi maior no inverno e no outono, ou 

seja, na região analisada, correspondente às épocas de seca. O critério de 

análise sazonal pelas quatro estações é o mais encontrado na literatura, 

entretanto, para a microrregião em estudo as características climáticas 

observadas se dividem em seca (outono e inverno) e chuvosa (primavera e 

verão), constituindo em dois períodos climáticos bem definidos e não nas quatro 
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estações. .Apesar desta distinção, o padrão de ocorrência foi o mesmo havendo 

correspondência com o citado na literatura. 

Embora a raiva possa ocorrer em qualquer época do ano, os resultados 

aqui apresentados corroboram com os de MARCOLONGO-PEREIRA et al. (2011) 

na Região Sul do Rio Grande do Sul, no qual os surtos foram mais frequentes no 

outono, embora tenham ocorrido em todas as estações do ano. No Mato Grosso 

do Sul também já foi mencionado tendência da raiva ser sazonal com o maior 

número de casos no outono (MORI & LEMOS, 1998). Segundo estes autores, 

este fato seria devido ao ciclo biológico do morcego, cujo acasalamento ocorre na 

primavera, período no qual há aumento da transmissão do vírus entre as colônias 

e o pico de surtos ocorreria no outono em função do período de incubação da 

doença nos morcegos e nos bovinos agredidos. 

Em levantamentos realizados na região central do Rio Grande do Sul o 

maior número de casos foi observado na primavera e verão (RECH et al. 2006, 

RISSI et al. 2010). Tal quadro respalda o observado por JAYME (2003), em 

Goiás, de 1970-2001, sugerindo uma concentração de diagnósticos laboratoriais 

positivos no período chuvoso, ou seja, de outubro a março, período das estações 

primavera e verão. 

Pondera-se nesse estudo, que o maior número de exames realizados 

em outubro seja relacionado diretamente ao envio de morcegos hematófagos ao 

laboratório oriundos do município de Caçu em 2009 (17/116), não estando 

vinculada a suspeita da doença. 

Porém, segundo LIMA et al. (2005) a raiva pode ocorrer em qualquer 

época do ano, confirmando o observado por TOMAZ (2009), que não encontrou 

diferença significativa no número de diagnósticos positivos ao longo do ano, para 

a microrregião Porangatu, Goiás, na série histórica 1999-2008.  

Vale ressaltar que o número de diagnósticos laboratoriais do presente 

estudo pode não refletir a ocorrência real da raiva em qualquer espécie, não se 

podendo, portanto, estabelecer inferências mais precisas sobre a sazonalidade da 

doença, uma vez que normalmente ocorre um envio de amostras inferior ao 

número real de casos suspeitos. 

Segundo VIEIRA SANTOS (2010), o compromisso com o uso ordenado 

e planejado de áreas do Cerrado é fundamental para preservação e conservação 
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de sua biodiversidade, principalmente no Estado de Goiás, onde os aspectos fito-

fisionômicos deste bioma encontram-se restritos às áreas de preservação. Tal 

cenário apoia-se na atual realidade ambiental das vegetações de cerrado, as 

quais revelam alterações de suas condições bióticas e abióticas, causadas por 

diferentes ações humanas e pelos excessos decorrentes da incapacidade das 

políticas públicas agrícolas em ordenar as formas de usos dos solos desse bioma 

Assim, são fundamentais o desenvolvimento de estudos e a realização 

de procedimentos que resultem na redução do risco de transmissão da raiva aos 

animais domésticos e aos seres humanos por morcegos. Para tanto, torna-se 

importante o conhecimento da ecologia dos morcegos, sua distribuição e seu 

controle estratégico, e da epidemiologia da enfermidade em cada região do País, 

incluindo análise de sua evolução espaço-temporal nas diversas espécies de 

animais domésticos. 

 

 

2.5 Conclusões 

 

 Dentre as amostras de SNC enviadas para análise do VR, poucas são 

positivas para a microrregião Quirinópolis. Os resultados negativos, podem 

ser explicados ou pelo baixo número de amostras enviadas para realização 

de exames de raiva no período analisado ou pela melhoria do sistema de 

vigilância epidemiológica; 

 Em relação aos municípios avaliados anualmente para a distribuição 

espacial dos diagnósticos laboratoriais da raiva animal, apenas metade 

possuem resultados positivos para o VR, mesmo sem o envio de amostras 

pelo município de Lagoa Santa; 

 O município de Itarumã foi o que apresenta o maior número de casos 

diagnosticados de raiva no período estudado; 

 Em 21 anos de diagnóstico, apenas em 1994, 2002, 2005 e 2009, 

apresenta registros de resultados positivos para as amostras enviadas; 

 O maior número de amostras enviadas é da espécie bovina. Observa-se 

tendência de aumento tanto do envio de amostras quanto de número de 
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exames laboratoriais e consequentemente tendência ao aumento de 

diagnósticos positivos; 

 A distribuição dos casos positivos em relação à época do ano é maior no 

período da seca, embora a raiva possa ocorrer em qualquer época do ano. 
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CAPÍTULO 3 

 

MORCEGOS DA MICRORREGIÃO QUIRINÓPOLIS, GOIÁS, BRASIL: 

DIVERSIDADE DE ESPÉCIES, COMUNIDADES DE ECTOPARASITAS E 

PADRÕES DE INFESTAÇÃO  

 

Resumo 

Este estudo objetivou realizar um inventário das espécies de morcegos e seus 

ectoparasitas numa região do sudoeste de Goiás. Foram utilizadas redes de 

neblina e puçá nas capturas de morcegos e coletas manuais dos ectoparasitas. 

Foram calculados dados sobre a estrutura da assembleia de morcegos e índices 

parasitológicos da infestação por ectoparasitos. Após um esforço amostral de 

14.616 m2h de redes e três vistorias em abrigos, foram capturados 141 espécimes 

de morcegos de três famílias, seis subfamílias e 13 espécies. A família com maior 

número de espécies foi a Phyllostomidae (11 espécies). Morcegos frugívoros 

dominaram a amostragem com 103 capturas e seis espécies.  A espécie de 

morcego mais capturada foi Carollia perspicillata (n = 45). Todas as espécies de 

morcegos registradas já foram citadas para Goiás. O número de morcegos neste 

estudo corresponde a 12% do total de espécies no Cerrado e para esta 

microrregião 82% da quiropterofauna esperada foi amostrada. Em oito espécies 

de filostomídeo coletou-se 65 indivíduos de 11 espécies de ectoparasitos, sendo 

64 Streblidae (dez espécies de cinco gêneros) e um Spinturnicidae, Periglischrus 

iheringi. Dos morcegos capturados, 25 estavam parasitados. Aspidoptera falcata, 

Periglischrus iheringi, Strebla guajiro e Trichobius angulatus são ectoparasitas 

com primeiros registros para Goiás. Prevalência e intensidade média foram baixas 

para as espécies de ectoparasitos. Todas estas espécies de ectoparasitas foi 

apresentada pela primeira vez para a microrregião Quirinópolis. 

 

Palavras-chave: Cerrado, distribuição de espécies, diversidade, parasito-

hospedeiro. 
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BATS IN THE MICROREGION OF QUIRINÓPOLIS, GOIÁS, BRAZIL: SPECIES 

DIVERSITY, ECTOPARASITE COMMNUNITIES AND INFESTATION 

PATTERNS 

 

Abstract 

This study aimed at surveying the bat species and their ectoparasites in a 

southwest area of Goiás. Mist nets and butterfly nets were used to capture the 

bats, whereas the ectoparasites were captured manually. We calculated the bat 

assemblage structure and parasitic infestation indices caused by ectoparasites. 

After a 14.616 m2h net sampling effort and three visits to shelters, we captured 

141 bats belonging to three families, six subfamilies and 13 species. The 

Phyllostomidae family showed the highest number of species (11). Fruit bats were 

the most commonly sampled, 103 individuals and six species were captured. The 

most commonly captured bat species was Carollia perspicillata (n = 45). All the bat 

species have already been registered in Goiás. The number of bats in this study 

corresponds to 12% of the Cerrado species and for this microregion, 82% of the 

expected chipteran fauna was sampled. Among the captured bats, 25 hosted 

parasites. Aspidoptera falcata, Periglischrus iheringi, Strebla guajiro e Trichobius 

angulatus are ectoparasites that have been recorded in Goiás for the first time. 

Prevalence and mean intensity were low for the ectoparasite species. All the 

mentioned species of ectoparasites have been described for the first time in the 

Quirinópolis microregion. 

 

Keywords: Cerrado, diversity, parasite-host relationship, species distribution. 
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3.1 Introdução 

 

O Cerrado é o segundo maior ecossistema Neotropical, ocupando 

originalmente entre 20 e 25% da área total do território brasileiro (MACHADO et 

al., 2004). Ocupa cerca de 1,5 milhões de km2 das regiões Centro-Oeste, Sudeste 

e Nordeste do País, além de encraves na porção norte brasileira (EITEN, 1994). 

Contém extensas áreas em condições geoambientais favoráveis à agricultura 

intensiva e à pecuária, e, desde o final do século passado, vem ocorrendo uma 

rápida expansão das áreas de monocultura. O cultivo da cana-de-açúcar tem sido 

intensificado a partir de 2007 (CASTRO, 2010). A partir do início da última década 

estima-se que 55% da área desse bioma já foram convertidos em pastagens 

cultivadas e lavouras diversas (MACHADO et al., 2004). 

O Estado de Goiás está localizado na área core do Cerrado e ocupa 

uma extensão de 340 mil km2. Uma das 18 microrregiões conhecidas é a de 

Quirinópolis que está situada no sudoeste do Estado e é composta pelos 

municípios de Quirinópolis, Gouvelândia, Cachoeira Alta, Caçu, Itarumã, 

Paranaiguara, Itajá, São Simão e Lagoa Santa (SIEG, 2006).  

Estudos com morcegos no Cerrado são, de forma geral, bastante 

escasso e mal distribuídos ao longo do bioma, o que impede a realização de 

análises mais aprofundadas. Em especial no Estado de Goiás, o conhecimento de 

morcegos é limitado e há ainda muitas lacunas, ainda que importantes estudos, 

como os de RODRIGUES et al. (2002), ESBÉRARD et al. (2005),  ZORTÉA & 

TOMAZ (2006), SODRÉ et al. (2008), ZORTÉA & ALHO (2008); TOMAZ & 

ZORTÉA (2008), SILVA et al. (2009), GOMES (2010), ZORTÉA et al. (2010), 

PINA (2011) e CHAVES et al. ( 2012) tenham sido conduzidos. 

No Brasil são conhecidas 175 espécies de morcegos pertencentes a 

nove famílias, perfazendo 25% de todas as espécies de mamíferos conhecidas no 

País. No Cerrado, ocorrem 251 espécies de mamíferos que habitam as diferentes 

fisionomias do Cerrado brasileiro, sendo 40,2% de morcegos (REIS et al., 2013). 

Todas as famílias brasileiras ocorrem no Cerrado e dentre elas 

destaca-se a Phyllostomidae por ser a mais especiosa e abundante, além de 

abarcar todos os hábitos alimentares conhecidos para a Ordem e ser fundamental 

para a estruturação das comunidades Neotropicais (PAGLIA et al., 2012). A 
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família Noctilionidae é composta por duas espécies, sendo que, uma delas 

(Noctilio leporinus), apresenta hábito insetívoro e carnívoro e é um especialista na 

captura de peixes (REIS et al., 2007). As demais famílias de morcegos 

(Emballonuridae, Thyropteridae, Mormoopidae, Furipteridae, Natalidae, 

Molossidae e Vespertilionidae) são insetívoras e contribuem para o controle das 

populações de insetos.  

O conhecimento dos ectoparasitos de quirópteros oferece uma 

importante informação para melhor compreensão da ecologia dos morcegos, seus 

aspectos biológicos, sistemáticos e filogenéticos, esclarecendo questões sobre 

seu comportamento em abrigos, além de aspectos epidemiológicos de algumas 

doenças transmitidas por morcegos (KOMENO & LINHARES, 1999). 

Dentre os diversos ectoparasitos, os da família Streblidae (Ordem 

Diptera) encontram-se divididos em cinco subfamílias. São moscas hematófagas 

ectoparasitas exclusivas de morcegos, podendo ser encontradas em praticamente 

todas as áreas biogeográficas do globo (GRACIOLLI & CARVALHO, 2001). 

Segundo RUI & GRACIOLLI (2005), os dípteros pertencentes a esta família são 

encontrados parasitando 14 famílias de morcegos em todo mundo, principalmente 

associados a ambientes tropicais. 

As espécies do gênero Periglischrus, pertencentes à família 

Spinturnicidae (Ordem Acarina), são encontradas exclusivamente parasitando 

filostomídeos, com adaptações morfológicas que os permitem viver nos 

uropatágios dos morcegos. Possuem distribuição cosmopolita, principalmente em 

áreas tropicais (MORAND et al., 2006; SILVA et al., 2009). 

No Brasil, dados sobre a distribuição e a relação parasito-hospedeiro 

entre moscas hematófagas ectoparasitas exclusivas de morcegos ainda são 

precários, apesar dos estudos realizados nos últimos anos (SILVA et al., 2009; 

GRACIOLLI et al., 2010; ERICKSSON et al., 2011; SILVA & ORTÊNCIO FILHO, 

2011). 

Este estudo teve como objetivo realizar um inventário das espécies de 

morcegos na microrregião Quirinópolis, pesquisar a presença de vírus rábico e 

avaliar a estrutura da taxocenose e aspectos relacionados ao parasitismo, 

incluindo a composição específica e o nível de infestação. 

 



61 
 

3.2 Material e métodos 

 

3.2.1 Área de estudo 

 

O estudo foi realizado em seis dos nove municípios da microrregião 

Quirinópolis, a qual está localizada na região Centro–Oeste do Brasil, 

mesorregião Sul Goiano, a Sudoeste do Estado de Goiás (FIGURA 1). Possui 

uma área total de 16.068,103 km² e situa-se às margens do lago de São Simão, 

no rio Paranaíba, distante 280 km da capital do Estado, Goiânia.   

 

 

FIGURA 1 – Microrregião Quirinópolis inserida na região sudoeste do Estado de 

Goiás (SIEG, 2006) 

 

Essa microrregião possui predominância de mais de 95% do bioma 

Cerrado, caracterizado por um período seco entre abril e setembro e um chuvoso 

que ocorre entre outubro e março, com índices pluviométricos mensais superiores 

a 100 mm e de clima tropical chuvoso (VIEIRA-SANTOS, 2010). As fitofisionomias 

originais encontradas na microrregião incluem áreas campestres, savânicas e 

florestais de acordo com a classificação de RIBEIRO & WALTER (2008). 

As atividades de campo foram realizadas ao longo de doze meses, de 

abril de 2011 a março de 2012, abordando 19 sítios de capturas (uma coleta em 
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cada sítio). As amostragens foram escolhidas aleatoriamente e abrangeram 

diferentes fitofisionomias (QUADRO 1, FIGURA 2).  

 

QUADRO 1 – Sítios de coletas, localização e fitofisionomia amostrada nos    

municípios da microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil 

Pontos 

de coleta 
Localização Fitofisionomias* Município 

1** 18°25'31.80”S - 50°40'15.80”W cerrado denso Quirinópolis 

2** 18°25'39.90”S - 50°40'01.09”W antropizado (curral) Quirinópolis 

3** 18°25'42.09''S - 50°39'58.79''W antropizado (pomar) Quirinópolis 

4** 18°25'38.60''S - 50°40'00.50''W Cerradão Cachoeira Alta 

5** 18°33'14.60''S - 50°56'24.39''W mata de galeria Cachoeira Alta 

6 18°25'53.10''S - 50°26'07.50''W mata de galeria Quirinópolis 

7 18°25'09.82''S - 50°26'29.19''W cerrado típico Quirinópolis 

8 18°33'48.89''S - 50°56'10.60''W mata seca  Cachoeira Alta 

9 18˚52’38.90”S - 50˚29’58.70”W campo limpo Paranaiguara 

10 18°52'37.30''S - 50°30'02.00''W campo limpo Paranaiguara 

11 18°36'56.99''S - 50°14'32.30''W campo limpo Gouvelândia 

12 18°14'43.40''S - 50°15'27.20''W cerrado ralo Quirinópolis 

13** 19°00'27.47''S - 50°31'05.13''W mata seca São Simão 

14 18°26'21.63''S - 50°26'03.00''W antropizado (pomar) Quirinópolis 

15 18°26'16.00''S - 50°25'55.30''W campo sujo Quirinópolis 

16 18°26'16.70''S - 50°25'55.10''W mata de galeria Caçu 

17 18°26'24.60''S - 50°26'51.77''W abrigo artificial (casa) Quirinópolis 

18 18°37'11.40''S - 51°18'23.40”W abrigo artificial (casa) Quirinópolis 

19** 18°24'47.00''S - 50°38'57.10''W antropizado (pomar) Quirinópolis 

* De acordo com RIBEIRO & WALTER (2008); ** Sítios onde foram coletados 

ectoparasitos 
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Ponto 1 – Cerrado denso Ponto 4 – Cerradão 

  

Ponto 5 – Borda da mata de galeria Ponto 12 – Abrigo artificial (casa) 

  

FIGURA 2 – Sítios de captura de morcegos selecionados para coletas na 

Microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil 

  

 

3.2.2 Metodologia de captura 

 

Para as capturas noturnas de morcegos foram utilizadas entre duas a 

nove redes de neblina mist net (12 x 2,5 m) armadas ao nível do solo até três 

metros de altura. As redes eram armadas 30 minutos antes do pôr-do-sol e 

permaneciam abertas por quatro horas consecutivas, sendo examinadas em 

intervalos de 30 minutos. As coletas ficaram restringidas a noites com baixa 
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luminosidade, como as de lua nova ou minguante, para maximizar as capturas, 

conforme descrito por ESBÉRARD (2007) e CRESPO et al. (1972). 

Outro método empregado para captura de morcegos foi a utilização de 

puçás. Este método foi utilizado para captura manual de morcegos em abrigos 

(casas). Nos dois métodos ulitlizados para captura, os animais não coletados 

foram soltos no local. 

 

 

3.2.3 Identificação de espécies de morcegos e ectoparasitos 

 

Os morcegos capturados foram acondicionados individualmente em 

sacos de pano enumerados, até o final da sessão de captura. De cada indivíduo 

capturado foram verificadas as seguintes características: sexo, estágio de 

desenvolvimento (jovem ou adulto) determinado pelo grau de ossificação das 

epífises dos metacarpos e primeiras falanges das asas (ANTHONY, 1988); foi 

medido também o comprimento do antebraço esquerdo com auxílio de um 

paquímetro (0,01 mm). A massa corporal de cada indivíduo foi aferida por uma 

balança digital (0,1 g), e o estado reprodutivo (ativos ou não ativos, para machos, 

e grávidas, lactantes ou pós-lactantes e inativas, para fêmeas). Estes dados 

biométricos foram necessários para a identificação dos morcegos. 

Após serem capturados os morcegos foram checados e os parasitas 

coletados com a mão ou com o auxílio de pinças segundo as técnicas indicadas 

por WHITAKER (1988), e fixados em álcool 70% para posterior identificação. As 

amostras de ectoparasitas foram individualizadas por hospedeiro e devidamente 

etiquetadas e enviadas ao Departamento de Ecologia da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul para a identificação pelo especialista Prof. Dr. Gustavo 

Graciolli. Os exemplares foram depositados na Coleção Zoológica da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. 

Uma amostra de morcegos foi retida para uma identificação mais 

precisa com o auxílio das chaves de VIZOTTO & TADDEI (1973), EMMONS & 

FEER (1997), KOOPMAN (1994), NOWAK (1994), GREGORIN & TADDEI (2002), 

REIS et al. (2013), bem como através da comparação com material de coleções 

científicas.  
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Alguns morcegos coletados foram eutanasiados em câmara de éter, 

fixados em formol 10% por 24 horas e conservados em frascos com álcool 70% 

devidamente enumerados. Todos os procedimentos foram realizados seguindo os 

padrões éticos exigidos pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás e 

depositados como material testemunho na Coleção Zoológica do Laboratório de 

Quirópteros da Escola de Veterinária e Zootecnia / UFG. Os resíduos infectantes, 

resultantes das coletas foram encaminhados para uma clínica veterinária que 

dispõe de serviço de coleta hospitalar e Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 

(PGRS).  

Este estudo foi realizado com autorização do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais (Licença IBAMA nº 24394-1 de 04 de 

novembro de 2010). Foram utilizados Equipamentos de Proteção Individual 

EPI,s), como luvas de raspa-de-couro, óculos de proteção e botas. Também foi 

realizada a vacinação contra raiva e o teste de titulação de anticorpos nos 

integrantes da equipe de coleta. 

 

 

3.2.4 Diagnóstico da raiva 

 

Do total de morcegos capturados, foram encaminhados 10% dos 

morcegos não hematófagos e morcegos Desmodus rotundus para o Laboratório 

de Análise e Diagnóstico Veterinário – LABVET/GO, para exame de pesquisa de 

vírus rábico, segundo a técnica de imunofluorescência direta (IFD), e teste 

biológico de inoculação intracerebral em camundongos (IICC), descritos por 

KAPLAN et al. (1996). 

 

 

3.2.5 Análise estatística 

 

Foi utilizada a curva de acumulação de espécies (curva-do-coletor) 

pelo EstimateS 8.2 (COLWELL, 2005) baseada na adição de novas espécies 

como uma função das campanhas de amostragem, incluindo todos os métodos de 

amostragens. A riqueza esperada foi calculada pela média do estimador Jackknife 
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de 1ª ordem pelo programa ESTIMATES versão 7.5.2 (COLWELL, 2005). Os 

resultados foram obtidos utilizando 100 sorteios aleatórios sem reposição das 

sequências de amostras. 

O esforço amostral foi calculado para as coletas em redes de neblina 

de acordo com STRAUBE & BIANCONI (2002) (área de cada rede pelo tempo de 

exposição multiplicado pelo número de repetições e, por fim, pelo número de 

redes). 

Calculou-se a eficiência de captura dividindo-se o número de morcegos 

capturados com redes de neblina pelo esforço amostral, resultando em 

indivíduos/m2h. 

A diversidade de Shannon-Wiener foi calculada para amostra total, 

excluindo-se os dados de coleta obtidos com puçá. A diversidade foi calculada 

através do software livre PAST (HAMMER et al. 2001). 

Foram calculados índices parasitológicos para a análise da infestação 

por ectoparasitos nas espécies mais abundantes de morcegos, utilizando as 

fórmulas da prevalência e da intensidade média, segundo BUSH et al. (1997): 

 

 

 

Também foi calculado o índice de riqueza, o qual é definido como o 

número total de espécies em uma unidade amostral e a abundância, a qual se 

refere ao número de indivíduos de determinada amostra (GOMES e FERREIRA, 

2004). 
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3.3 Resultados 

 

Após um esforço amostral de 13.752 m2h com redes de neblina e três 

vistorias em abrigos com puçá, foram capturados 141 indivíduos pertencentes a 

três famílias, seis subfamílias e 13 espécies de morcegos (TABELA 1). 

A família de morcegos com maior número de espécies registradas foi a 

Phyllostomidae (11 espécies). As famílias Molossidae e Vespertilionidae foram 

representadas por uma espécie cada. Dentro da família Phyllostomidae a 

subfamília Stenodermatinae se destacou tanto em número de espécies quanto de 

capturas (FIGURA 3) e foi a mais abundante (n = 59) com cinco espécies. 

 

 

FIGURA 3 – Riqueza e abundância das espécies de morcegos capturas dentro da 

família Phyllostomidae na microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil 

 

A espécie de morcego mais capturada foi Carollia perspicillata 

(Linnaeus, 1758) com 45 indivíduos capturados, e também aquela presente em 

maior número de sítios de soleta (n = 8; TABELA 1). Platyrrhinus lineatus (E. 

Geoffroy, 1810) foi a segunda espécie mais capturada, com 32 indivíduos. 

Ressalta-se que uma colônia com 22 espécimes de P. lineatus foi encontrada na 

zona urbana e capturada com puçá. A terceira espécie mais capturada foi 

Artibeus planirostris (Spix, 1823) seguida de Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818). 
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As espécies que registraram poucos exemplares foram: Artibeus lituratus (Olfers, 

1818), Artibeus cinereus (Gervais, 1856), Eptesicus furinalis (d’Orbigny, 1847) e 

Molossus molossus (Pallas, 1766) (TABELA 1). 
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TABELA 1 – Espécies de morcegos capturadas na microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil 

Família/Espécie 
Sítios de coleta* 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 

Phyllostomidae 
                 

 

Carollia perspicillata 
  

7 
 

10 
 

1 
   

17 5 1 1 
  

3 45 

Platyrrhinus lineatus 
  

4 1 
 

1 
 

1 
      

22 
 

2 32 

Artibeus planirostris 
  

6 1 
 

1 
    

2 
 

6 
    

16 

Anoura caudifer 3 
 

1 
        

2 
   

4 3 13 

Desmodus rotundus 
          

6 2 
     

8 

Sturnira lilium 3 
 

1 
 

1 
     

2 
     

1 7 

Phyllostomus discolor 
 

1 2 1 
     

1 
       

5 

Phyllostomus hastatus 
   

1 
     

1 
      

2 4 

Glossophaga soricina 2 
 

1 
        

1 
     

4 

Artibeus lituratus 1 
 

1 
              

2 

Artibeus cinereus 
    

1 
            

1 

Vespertilionidae 
                 

 

Eptesicus furinalis 
    

3 
            

3 

Molossidae 
                 

 

Molossus molossus 
        

1 
        

1 

Total  9 1 23 4 15 2 1 1 1 2 27 10 7 1 22 4 11 141 

* Os sítios 9 e 16 foram retirados da tabela, pois não foi capturado nenhum espécime de morcego. 
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Quanto à estrutura trófica, os frugívoros predominaram com 46% das 

espécies (n = 6), nectarívoros, onívoros e insetívoros com 15,4% cada (duas 

espécies para cada hábito alimentar) e hematófagos com 7,7%, com registro de 

uma espécie (FIGURA 4). 

Em relação à abundância, os frugívoros também dominaram, com 73% 

das capturas (103 indivíduos). Os frugívoros mais abundantes na área de estudo 

foram: C. perspicillata (n = 45 capturas), P. lineatus (n = 32) e A. planirostris (n = 

16). Seguiram-se aos frugívoros, os morcegos nectarívoros com 12,1% (n = 17), 

onívoros com 6,4% (n = 9), hematófagos com 5,7% (n = 8) e insetívoros com 

2,8% (n = 4) (FIGURA 4). 

 

 
FIGURA 4 – Riqueza e abundância das diferentes guildas alimentares de 

morcegos capturados na microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil 

 

Segundo o estimador Jackknife de 1ª ordem são esperadas a 

ocorrência de 15,8 espécies com um intervalo de confiança de ± 4,3 espécies 

para este tipo de amostragem com redes de neblina (FIGURA 5). Desta forma, 

infere-se que neste estudo, foram amostrados 82% da fauna esperada. 
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FIGURA 5 – Curva de espécies estimadas (Jackknife 1) de acordo com esforço 

amostral (dias de captura). As barras representam o intervalo de 

confiança de cada valor médio que é 95% da associação à 

estimativa 

 

A curva de acúmulo de espécies e de rarefação corroborou tal 

estimador de riqueza, haja vista que ela apresenta uma forte tendência de 

estabilização (FIGURA 6). 

 

FIGURA 6 – Curva de acumulação e rarefação (linha preta) das espécies de 

morcegos capturados na microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil 
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A diversidade de Shannon-Wiener calculada para a região, excluindo-

se as coletas com puçás, foi de H’ = 1,997, e a equitabilidade foi de J = 0,803. 

A eficiência de captura obtida com redes de neblina foi de EC = 0,0078 

ind/m2h. 

Em oito das espécies de morcegos, todas pertencentes à família 

Phyllostomidae, foram coletados 76 indivíduos de 12 espécies de ectoparasitos, 

sendo 64 indivíduos da família Streblidae (dez espécies pertencentes a cinco 

gêneros) um da família Spinturnicidae, da espécie Periglischrus iheringi e 11 

Ixodidae (identificados até o nível de família). 

Foram calculadas análises de infestação por ectoparasitos para todas 

as espécies de morcegos coletadas (TABELA 2). 

O percentual de morcegos parasitados foi considerado baixo, 

representando 15% do total de morcegos capturados (N = 141). C. perspicillata, 

S. lilium e P. discolor foram parasitados por três espécies cada, A. planirostris e P. 

lineatus por duas espécies cada uma, enquanto que as restantes com apenas 

uma espécie cada (TABELA 2). 

Infestação múltipla foi observada em seis hospedeiros nos quais duas 

espécies de ectoparasitos coabitavam, com exceção de um espécime de C. 

perspicillata, o qual apresentava três espécies de ectoparasitos. As espécies de 

ectoparasitos coletadas foram exclusivas de apenas uma espécie de morcego, 

com exceção de Aspidoptera phyllostomatis, Megistopoda aranea e Trichobius 

joblingi, encontradas em várias espécies (TABELA 2). 
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TABELA 2.     Espécies de morcegos e de ectoparasitos, coletadas de abril de 2011 a março de 2012, na microrregião 

                       Quirinópolis, Goiás, Brasil 

Espécie de Morcego 
Morcegos 

capturados 

Morcegos 

parasitados 
Espécie de Ectos 

Ectos 

coletados 
P IM 

Carollia perspicillata 46 9 

Strebla guajiro 1 

19,6 3,3 Trichobius joblingi 18 

Ixodidae  11 

Platyrrhinus lineatus 32 3 
Paratrichobius longicrus 4 

9,4 2 
Trichobius  angulatus 2 

Artibeus planirostris 16 4 
Megistopoda aranea 3 

25 1,5 
Aspidoptera phyllostomatis 3 

Anoura caudifer 13 1 Trichobius tiptoni 1 7,7 1 

Sturnira lilium 8 4 

Aspidoptera falcata 5 

50 3,8 Megistopoda aranea 3 

Megistopoda próxima 7 

Phyllostomus discolor 4 2 

Aspidoptera phyllostomatis 2 

50 7,5 Megistopoda aranea 3 

Trichobius costalimai 10 

Artibeus lituratus 2 1 Periglischrus iheringi  1 50 1 

Artibeus cinereus 1 1 Trichobius joblingi  2 100 2 

Desmodus rotundus 8 - - -   

Glossophaga soricina 4 - - -   

Eptesicus furinalis 3 - - -   

Phyllostomus hastatus 3 - - -   

Molossus molossus 1 - - -   

Total: 8 espécies 141 25 12 espécies 76   
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No QUADRO 2 está registrada a análise dos ectoparasitas quanto à 

espécie, à distribuição de gênero (machos x fêmeas), ao hospedeiro e ao local de 

coleta. 
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QUADRO 2. Ectoparasitos coletados em morcegos oriundos da microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil 

Família Ectoparasito Local de coleta Hospedeiro Observações  

Streblidae 

Aspidoptera phyllostomatis 
 (Perty, 1833) 

Cachoeira Alta 

1 fêmea e 1 macho sobre 
Phyllostomus discolor; 

2 fêmeas e 1 macho sobre 
Artibeus planirostris 

Espécie já descrita em Goiás parasitando Artibeus planirrostris 
(GRACIOLLI et al., 2010). 
Novo registro sobre Phyllostomus discolor no Estado de Goiás. 

Trichobius jobling 
 (Wenzel, 1966) 

Cachoeira Alta e 
São Simão  

8 fêmeas e 10 machos sobre 
Carollia perspicillata; 

2 fêmeas sobre Artibeus 
cinereus 

Espécie já descrita em Goiás parasitando Carollia perspicillata, 
(GRACIOLLI et al., 2010). 
Novo registro sobre Artibeus cinereus no Estado de Goiás. 

Megistopoda aranea 
(Coquillett, 1899) 

Cachoeira Alta e 
Quirinópolis 

1 fêmea e 2 machos, sobre 
Artibeus planirostris; 

1 fêmea e 2 machos sobre 
Phyllostomus discolor 

3 machos sobre Sturnira 
lilium 

Espécie já descrita em Goiás parasitando Artibeus lituratus 
(GRACIOLLI et al., 2010). 
Novo registro sobre Phyllostomus discolor e Sturnira lilium no Estado 
de Goiás. 

Trichobius angulatus 
(Wenzel, 1976) 

2 machos sobre Platyrrhinus 
lineatus 

Novo registro em Goiás. 
Recentemente descrita no Mato Grosso do Sul sobre o mesmo 
hospedeiro (ERIKSSON et al., 2011) 

Strebla guajiro 
 (García & Casal, 1965) 

São Simão  
1 fêmea sobre Carollia 

perspicillata 

Novo registro para Goiás. 
Espécie já descrita sobre o mesmo hospedeiro no Pará, Rondônia, 
São Paulo, Paraná (GRACIOLLI E CARVALHO, 2001) e Maranhão 
(DIAS et al, 2009) 

Aspidoptera falcata 
(Wenzel, 1976) 

 

Quirinópolis 

2 fêmeas e 3 machos sobre 
Sturnira lilium 

Novo registro para Goiás. 
Espécie descrita sobre o mesmo hospedeiro no Mato Grosso do Sul 
(ERIKSSON et al., 2011) 

Megistopoda proxima 
(Séguy, 1926) 

 

3 fêmeas e 4 machos sobre 
Sturnira lilium 

Espécie descrita recentemente em Goiás sobre o mesmo hospedeiro 
(GRACIOLLI et al., 2010). 

Paratrichobius longicrus 
 (Miranda-Ribeiro, 1907) 

2 fêmeas e 2 machos sobre 
Platyrrhinus lineatus 

Espécie descrita recentemente em Goiás sobre o mesmo hospedeiro 
(GRACIOLLI et al., 2010). 

Trichobius costalimai 
(Guimarães, 1938) 

3 fêmeas e 7 machos sobre 
Phyllostomus discolor 

Espécie descrita recentemente em Goiás sobre o mesmo hospedeiro 
(GRACIOLLI et al., 2010). 

Trichobius tiptoni 
(Wenzel, 1976) 

1 macho sobre Anoura 
caudifer 

Espécie descrita recentemente em Goiás sobre o mesmo hospedeiro 
(GRACIOLLI et al., 2010). 

Spinturnicidae 
Periglischrus iheringi 

(Oudemans, 1902) 
1 macho sobre Artibeus 

lituratus 

Novo registro para Goiás. 
Espécie descrita sobre o mesmo hospedeiro no Rio Grande do Sul 
(SILVA et al., 2009) 
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A proporção sexual para os estreblídeos foi de um macho para 0,63 

fêmea (TABELA 3). 

 

TABELA 3. Número de machos e fêmeas e proporção sexual das espécies de 

ectoparasitos da família Streblidae, encontrados em morcegos 

capturados na microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil, entre abril de 

2011 e março de 2012 

Táxon Machos Fêmeas Proporção sexual 

Aspidoptera falcata 3 2 1:0,67 

Aspidoptera phyllostomatis 2 3 1:1,5 

Megistopoda aranea 7 2 1:0,29 

Megistopoda proxima 4 3 1:0,75 

Paratrichobius longicrus 2 2 1:1 

Trichobius costalimai 7 3 1:0,43 

Trichobius joblingi 10 10 1:1 

Strebla guajiro 0 1 0 

Trichobius angulatus 2 0 0 

Trichobius tiptoni 1 0 0 

 

Quanto à incidência máxima de infestação individual, o quiróptero 

capturado com maior incidência de ectoparasitos foi um macho jovem do morcego 

Phyllostomus discolor, que estava parasitado por dez exemplares de 

ectoparasitos da espécie Trichobius costalimai. Este foi seguido de um exemplar 

macho ativo do morcego Sturnira lilium, que foi encontrado parasitado por duas 

espécies de ectoparasitas, Aspidoptera falcata, com cinco exemplares, e 

Megistopoda proxima, com três exemplares totalizando oito exemplares sobre 

este hospedeiro. Foi encontrado também um exemplar macho jovem da espécie 

Carollia perspicillata com sete ectoparasitos da espécie Trichobius joblingi.  

Quanto à riqueza de espécies de ectoparasitos registrada por ponto de 

coleta, constatou-se que os sítios 1 e 4 se sobressaíram em relação aos demais, 

com quatro espécies cada, ficando o sítio 2 como o de menor riqueza. 

Ressalta-se que Aspidoptera falcata (Wenzel, 1976), Periglischrus 

iheringi (Oudemans, 1902), Strebla guajiro (García & Casal, 1965) e Trichobius 
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angulatus (Wenzel, 1976) são ectoparasitas registrados pela primeira vez no 

estado de Goiás. 

Dentre os morcegos encaminhados para o Laboratório de Análise e 

Diagnóstico Veterinário – LABVET/GO, para exame de pesquisa de vírus rábico, 

não foram encontrados resultados positivos. 

 

 

3.4 Discussão 

 

Todas as espécies de morcegos aqui relatadas já foram registradas 

para o bioma Cerrado. A quiropterofauna deste bioma é ainda pouco conhecida e, 

no Estado de Goiás, são poucos os trabalhos publicados, dos quais se destacam 

os de RODRIGUES et al., (2002); ESBÉRARD et al., (2005); ZORTÉA & TOMAZ, 

(2006); SODRÉ, et al. (2008); ZORTÉA & ALHO, (2008); TOMAZ & ZORTÉA, 

(2008); SILVA et al., (2009); GOMES, (2010); ZORTÉA et al., (2010); PINA, 

(2011), CHAVES et al., (2012). 

Numa compilação de dados realizada baseada nos trabalhos 

supracitados, constata-se a presença de 59 espécies de morcegos para Goiás, 

embora PERACCHI et al. (2010), no guia de identificação de mamíferos do Brasil 

só destaque 48 espécies para o estado, quadro que reforça a necessidade de 

estudos que abordem tais animais.  

Levando-se em consideração que existem 101 espécies de quirópteros 

registrados para o Cerrado (PAGLIA et al., 2012), as espécies capturadas neste 

estudo correspondem a aproximadamente 13% do total de morcegos ocorrentes 

neste bioma. 

Sendo a família Phyllostomidae com maior número de espécies de 

morcegos registradas (11 espécies), estes resultados corroboram os estudos 

realizados por ZORTÉA et al. (2010), os quais observaram que os filostomídeos 

foram dominantes tanto em número de espécies (76%) quanto em número de 

indivíduos (97%), o que é observado em outros biomas brasileiros e em várias 

áreas da região Neotropical (GIANINI & KALKO, 2004; ZORTÉA & ALHO, 2008; 

CAMARGO et al., 2009). 
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Segundo BIANCONI et al. (2004), na região Neotropical, as 

comunidades de morcegos são predominantemente compostas pela família 

Phyllostomidae e é possível observar uma correlação positiva entre a riqueza de 

estreblídeos e a de morcegos filostomídeos, como enfatizado por KOMENO & 

LINHARES (1999) e DICK & GETTINGER (2005). O mesmo foi observado no 

presente estudo, pois das 12 espécies amostradas, dez pertenciam a Streblidae. 

KOMENO & LINHARES (1999), registraram 11 espécies de estreblídeos sobre 12 

espécies de morcegos filostomídeos.  

A predominância de filostomídeos sobre outras famílias de morcegos 

pode estar associada à metodologia de captura, pois os morcegos desse grupo 

são facilmente capturados em redes de neblina, permitindo uma amostragem 

abundante (ZORTÉA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2011).  

A dominância de C. perspicillata pode ser considerada normal, já que 

esta espécie é considerada a mais comum em levantamentos em diversas áreas 

da região Neotropical (ZORTÉA et al. 2010), Tal quadro foi registrado na 

Amazônia (BERNARD, 2001), no Cerrado (GONÇALVES & GREGORIN, 2004; 

TOMAZ & ZORTÉA, 2008) e na Mata Atlântica (BAPTISTA & MELLO, 2001; DIAS 

& PERACCHI, 2008). 

P. lineatus foi a segunda espécie de morcego mais capturada (n = 32), 

com uma colônia encontrada em área urbana (n = 22). BREDT & UIEDA (1996) 

apontaram que esta espécie pode ser encontrada com facilidade na zona urbana, 

por encontrarem alimento e abrigo em abundância nessas áreas.  

Algumas espécies de morcegos estão bem adaptadas aos ambientes 

modificados pelo homem, as quais podem habitar forros de casas e construções. 

As espécies insetívoras, por exemplo, são favorecidas nestes ambientes, pois 

além da disponibilidade de abrigos diurnos favoráveis, a iluminação pública atrai 

insetos, aumentando a oferta de alimento para estes morcegos (ALHO, 2003; 

PEDRO & DE MARCO JUNIOR, 2006). 

O único exemplar capturado da família Molossidae, Molossus 

molossus, foi obtido em uma busca ativa em abrigo diurno. Esta espécie 

apresenta voo muito alto e rápido, característico da maioria das espécies da 

família, sendo difícil sua captura através de redes de neblina (GREGORIN & 

TADDEI, 2002). 
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Da família Vespertilionidae foram capturados três espécimes de 

Eptesicus furinalis. Esta é a família com maior diversidade e distribuição 

geográfica na Ordem Chiroptera, com 48 gêneros e 407 espécies (SIMMONS, 

2005). No presente estudo, os exemplares foram capturados no momento de 

dessedentação em um riacho, no qual foram armadas as redes. Esta espécie foi 

registrada recentemente para o Estado de Goiás (ZORTÉA, et al., 2010). 

A observação da maior biomassa ter sido atribuída aos morcegos 

pertencentes à guilda dos frugívoros era esperada. CADEMARTORI et al. (2010), 

afirmaram que as redes de neblina armadas em até 3 m de altura, ao nível de 

árvores frutíferas, facilitam esse resultado, já que os frugívoros, como destacado 

por  WILLIG & MOULTON (1989), comportam-se como forrageadores 

oportunistas e utilizam os itens alimentares como estão disponíveis no ambiente. 

Entretanto, essa metodologia não limita a captura de insetívoros catadores que se 

concentram na subfamília Phyllostominae e tampouco dos morcegos de copa, 

pois quando se trata de levantamentos no Cerrado, as árvores não atingem 

grandes alturas e estas espécies estão mais próximas das redes (ZORTÉA & 

ALHO, 2008; ZORTÉA, et al., 2010). 

Deve-se ressaltar que a curva de acúmulo de espécies de morcegos e 

de rarefação tem corroborado o estimador de riqueza, apresentando uma forte 

tendência de estabilização, porém novos acréscimos de espécies são esperados. 

O índice de Shannon-Wiener calculado para os morcegos da região (H’ 

= 1,997) foi equivalente ao observado em outros estudos na região Neotropical (H’ 

= 2,0) como os de PEDRO & TADDEI (1997). A alta equitabilidade contribuiu 

significativamente para este resultado, já que a riqueza pode ser considerada 

baixa quando se considera outros estudos no Cerrado, como os desenvolvidos 

por  ZORTÉA & ALHO (2008). 

O baixo percentual de morcegos parasitados (15% do total de 

morcegos capturados) também foi observado nos estudos de RUI & GRACIOLLI 

(2005) em Floresta Atlântica sentido restrito, no Rio Grande do Sul. 

Existem evidências de que as atividades de algumas espécies de 

morcegos são influenciadas pelas condições ambientais, situação que pode 

desencadear mudanças no seu padrão de atividade (HAYES, 1997). Atividades 

como voo e alimentação podem ser afetadas por tais fatores, sendo que os 
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animais podem até passar por períodos de hibernação para suportar tais 

condições ambientais como frio intenso ou ventos fortes. Da mesma forma, baixas 

temperaturas podem alterar padrões de natalidade e mortalidade das espécies de 

ectoparasitas, além do abandono periódico dos abrigos, condições que podem 

dificultar a infestação e alterar a estrutura populacional das espécies de 

ectoparasitos como destacado por RUI & GRACIOLLI (2005). 

O número de espécies de estreblídeos registrado neste estudo, dez 

espécies pertencentes a cinco gêneros, foi inferior aos registrados por 

GRACIOLLI et al. (2010), os quais relataram 17 espécies pertencentes a nove 

gêneros de estreblídeos, para o Estado de Goiás. Das 17 espécies relatadas por 

estes autores, 16 são de primeiro relato, sendo apenas P. longicrus descrita 

anteriormente por PESSÔA & GUIMARÃES (1936). Ressalta-se que os registros 

de Aspidoptera falcata, Strebla guajiro e Trichobius angulatus correspondem aos 

primeiros relatos para o Estado de Goiás, o que, juntamente com os dados de 

GRACIOLLI et al. (2010), aumenta para 20 espécies de estreblídeos reportadas 

para o Estado. 

De um modo geral, tanto a prevalência quanto a intensidade média 

foram baixas para as espécies de ectoparasitos no presente estudo, semelhante à 

registrada por RUI & GRACIOLLI (2005). No entanto, estes autores encontraram 

sete espécies de estreblídeos distribuídas em quatro espécies de morcegos. 

Segundo PREVEDELLO et al. (2005), em uma mesma população de morcegos a 

abundância de ectoparasitos pode ser diferente para o hospedeiro em função da 

idade, do gênero, das condições reprodutivas e de saúde. MARSHALL (1982) 

também destaca fatores como a distribuição geográfica, o comportamento, o 

tamanho e o tipo de abrigo da espécie hospedeira. Tais fatores poderiam explicar 

as baixas taxas de infestação, ou seja, diferentes fatores atuando em conjunto. 

A alta infestação de parasitas em um indivíduo pode indicar um estado 

de debilidade, como reflexo da ausência de autolimpeza, e pode incapacitar ainda 

mais o hospedeiro (RUI & GRACIOLLI, 2005). Assim, os resultados aqui obtidos 

podem, ainda que indiretamente, refletir um bom estado de saúde dos espécimes 

capturados. 

KOMENO & LINHARES (1999) afirmaram que A. falcata e M. proxima 

têm uma correlação negativa de ocorrência em hospedeiros, porém, neste 
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trabalho foram encontradas duas espécies em um único exemplar do morcego 

Sturnira lilium, o que condiz com o trabalho de DIAS et al. (2009), que reportaram 

as mesmas espécies parasitas convivendo juntas sobre em um único hospedeiro 

da mesma espécie.  

Outro fator que se pode destacar é a falta de especificidade de 

algumas espécies de ectoparasitos, o que, segundo RUI & GRACIOLLI (2005), 

indicaria sua adaptação às faunas regionais de quirópteros. 

Trichobius tiptoni foi encontrada sobre seu hospedeiro-tipo, que é 

Anoura caudifer; M. proxima também seguiu seu hospedeiro primário, que são 

morcegos da espécie Sturnira lilium, conforme já descrito por WENZEL (1976).  

Trichobius joblingi esteve presente em C. perspicillata, que é seu 

hospedeiro comum (ERIKSSON et al., 2011), e em Artibeus cinereus. No entanto, 

a ocorrência deste ectoparasita nesta última espécie pode ser considerada 

acidental ou temporária, já que se verificou apenas o registro de um parasito 

sobre esta espécie de morcego. GRACIOLLI & CARVALHO (2001) sugeriram que 

esse tipo de associação pode estar relacionado a especificidades da metodologia 

de coleta adotada ou com a proximidade de abrigos utilizados por diversas 

espécies de morcegos. Como já descrito, os quirópteros analisados não eram 

oriundos de abrigos e sim capturados em redes, o que não permite avaliações 

sobre a localização dos mesmos. Já em relação à captura, foram dotados 

procedimentos preconizados, mas não se pode descartar a possibilidade de 

indivíduos capturados e a transferência de ectoparasitas entre mesmos, embora 

cada animal fosse acondicionado individualmente em sacos identificados. 

 Trichobius angulatus é descrita neste estudo como novo registro para 

Goiás. DICK & GETTINGER (2005) registraram a espécie no Pantanal sobre 

Platyrrhinus lineatus, o mesmo hospedeiro encontrado neste estudo. ERIKSSON 

et al. (2011) constataram que esta espécie é parasito de P. lineatus no Brasil, 

porém, em outras localidades do Cerrado e da Floresta Atlântica, P. lineatus 

parece ser infestada somente por Paratrichobius longicrus (KOMENO & 

LINHARES, 1999, GRACIOLLI et al., 2010). 

A espécie P. longicrus pode ter como hospedeiros morcegos do gênero 

Artibeus, Uroderma e Platyrrhinus, e, desta forma, pode ser pouco exigente 

ambientalmente (PREVEDELLO et al., 2005). No entanto, no presente estudo, P. 
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longicrus foi registrada apenas em P. lineatus. Segundo ERIKSSON et al. (2011), 

P. longicrus parasitando P. lineatus parece ser uma associação restrita ao 

Cerrado brasileiro. 

Trichobius costalimai é relatada nesta pesquisa como novo registro e 

foi descrita recentemente sobre o mesmo hospedeiro por GRACIOLLI et al. 

(2010).  

Artibeus planirostris esteve parasitada por Aspidoptera phyllostomatis e 

Megistopoda aranea, que segundo GUERRERO (1994), são parasitos comuns de 

morcegos do gênero Artibeus. Neste estudo é descrito A. phyllostomatis como 

novo registro sobre P. discolor, em Goiás. Da mesma maneira, M. aranea 

parasitando P. discolor e S. lilium são descritos pela primeira vez em Goiás. 

Ressalta-se também que no presente estudo é relatado o primeiro 

registro para a espécie Periglischrus iheringi para Goiás, porém não estão 

claramente definidos os limites para a distribuição geográfica das espécies deste 

gênero devido às poucas coletas de ácaros ectoparasitos no Brasil estarem 

concentradas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Registros recentes de SILVA 

et al. (2009) relataram esta espécie em nove estados brasileiros: São Paulo, Rio 

de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, 

Espírito Santo e Pará, além do Distrito Federal  

Aqui P. iheringi foi encontrada parasitando um único espécime de 

Artibeus lituratus, não sendo verificado em nenhuma das outras espécies de 

morcegos. Esta espécie já foi associada como ectoparasito de A. lituratus também 

em outros estados como em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, Pará, 

Espírito Santo, Santa Catarina e Minas Gerais (RUDNICK, 1960; 

CONFALONIERI, 1976; GETTINGER & GRIBEL, 1989; AZEVEDO & LINARDI, 

2002; SILVA et al., 2009). 

Strebla guajiro é também registrada pela primeira vez em Goiás. Esta 

espécie já foi registrada sobre o mesmo hospedeiro no Pará, Rondônia, São 

Paulo, Paraná (GRACIOLLI & CARVALHO, 2001) e Maranhão (DIAS et al, 2009) 

o que mostra sua dispersão sobre o território nacional. Esta espécie foi 

encontrada em associação com Trichobius joblingi sobre C. perspicillata, 

confirmando os estudos de GUERRERO (1997). 
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Quanto à maior infestação de ectoparasitas em jovens, há precedentes 

na literatura. Segundo RUI & GRACIOLLI (2005), os jovens podem permanecer 

por mais tempo nos abrigos e ter menos mobilidade que os adultos, podendo 

ainda não ter desenvolvido capacidade de autolimpeza adequada e seriam por 

isso mais parasitados, o que condiz com o maior número de ectoparasitos 

encontrados em morcegos jovens durante esta pesquisa. 

Registra-se que a detecção de ixodídeos em quirópteros é mais rara ou 

pouco relatada e no presente estudo não foram classificados quanto ao gênero e 

espécie, sendo identificados apenas como Ixodídeos. 

As regiões com maior disponibilidade de recursos alimentares implicam 

potencialmente em maior concentração de morcegos (KALKO, 1996), podendo 

ser explicado assim o maior número de morcegos nos locais onde o alimento e os 

recursos hídricos são fartos. Segundo DIAS et al. (2009), a heterogeneidade de 

habitats encontrados em alguns locais contribui para o estabelecimento de 

morcegos, e por conseguinte de seus parasitos, assim como o estádio de 

conservação da área contribui para a riqueza de espécies. Estes conceitos 

corroboram com os dados aqui apresentados, explicando a riqueza de espécies 

de ectoparasitos registradas por ponto de coleta, nos quais, os pontos 1 e 4 

(QUADRO 1) sobressaíram com quatro espécies cada, sendo localidades pouco 

impactadas, com fitofisionomias de mata seca semidecídua e cerrado sentido 

restrito, respectivamente. 

Em sentido oposto, foi possível observar no ponto de coleta 2 

(QUADRO 1), um curral, no qual foi coletado apenas um exemplar de morcego e 

uma espécie de ectoparasito. Esta baixa riqueza pode ser reflexo de uma área 

menos complexa e mais impactada, dentre as amostradas neste estudo. Estes 

cenários reforçam a questão da antropização e seus impactos, bem como a 

importância da preservação ambiental e do equilíbrio ecológico. 

 

 

 

 

 

 



84 
 

3.5 Conclusões 

 

 A família Phyllostomidae é a mais representativa em número de espécies e 

indivíduos, com Carollia perspicillata como a espécie mais abundante; 

 A subfamília Stenodermatinae é a mais abundante com cinco espécies; 

 O hábito alimentar predominante é o frugívoro, predominando tanto na 

riqueza quanto na abundância; 

 A curva de rarefação não está estabilizada e demonstra que na 

microrregião estudada mais espécies devem ser capturadas, já que foi 

utilizado apenas um método de captura; 

 Todas as espécies de morcegos capturadas são citadas para o Estado de 

Goiás; 

 As espécies de ectoparasitas Aspidoptera falcata (Wenzel, 1976), 

Periglischrus iheringi (Oudemans, 1902), Strebla guajiro (García & Casal, 

1965) e Trichobius angulatus (Wenzel, 1976) são ectoparasitas registrados 

pela primeira vez no estado de Goiás; 

 É verificada uma grande diversidade de ectoparasitos nos morcegos 

capturados, mesmo com o baixo percentual de morcegos parasitados e a 

baixa prevalência e intensidade observada; 

 São necessários, novos inventários de ectoparasitos de morcegos para 

maior levantamento das espécies presentes na região, bem como para a 

melhor compreensão da associação parasito-hospedeiro. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os trabalhos citados neste estudo se depreende que as 

estimativas em relação ao número de casos de raiva no Brasil são muito 

superiores às perdas notificadas ao Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal. 

Tal fato pode indicar o baixo envio de amostras aos laboratórios oficiais, como o 

Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário – LABVET, por parte dos órgãos 

responsáveis, por profissionais e por produtores, além da subnotificação. Assim, 

não se podem fazer afirmações categóricas sobre o real índice de 

morbimortalidade da doença, em especial em espécies de interesse econômico.  

Consequentemente, o baixo número de resultados positivos para VR 

para a microrregião Quirinópolis também deve estar associado a tal quadro. Em 

21 anos de diagnóstico, apenas em 1994, 2002, 2005 e 2009 foram obtidos 

resultados positivos para as amostras enviadas, provavelmente devido a um foco 

na espécie bovina, já que todos os diagnósticos positivos ocorreram para tal 

espécie. 

Deve ser ressaltado, porém, que foi observada tendência de aumento tanto 

do envio de amostras quanto de número de exames laboratoriais, principalmente 

de morcegos hematófagos e não hematófagos, o que pode refletir o aumento do 

conhecimento sobre o papel dos morcegos no ciclo de transmissão da raiva ou 

ainda ser relacionado à maior oportunidade de percepção da presença da espécie 

em explorações animais. 

A obrigatoriedade da vacinação antirrábica para bovídeos, equídeos, 

ovinos e caprinos nas regiões definidas como de alto risco não impede que o VR 

se dissemine nas áreas arredores, pois os morcegos normalmente percorrem 

muitos quilômetros em suas rotas de alimentação e de deslocamento, podendo 

assim acometer um rebanho que não tenha sido vacinado. Desta forma, ainda 

que a IN 001/2005 (GOIÁS, 2005), tenha delimitado as regiões de alto risco após 

análise da situação epidemiológica, a possibilidade de ocorrência de casos em 

áreas circunvizinhas, com outra classificação e, consequentemente, sem 

obrigatoriedade de vacinação, pode implicar em ocorrência de casos. 
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Dentre os espécimes de morcegos capturados durante o estudo, a 

família Phyllostomidae foi a mais representativa, o que já era esperado, uma vez 

que é a mais especiosa e abundante dentre as nove famílias existentes no Brasil 

e no Cerrado, além de englobar todos os hábitos alimentares conhecidos para a 

Ordem Chiroptera.  

O fato de a guilda dos frugívoros ter sido predominante justifica-se pelo 

método de coleta utilizado, já que estes forrageiam mais ao nível do solo, 

aproveitando os itens alimentares disponíveis no ambiente. Além disso, o método 

empregado tende a superestimar a amostragem das espécies pertencentes a  

família Phyllostomidae, uma vez que diversas espécies de morcegos 

representantes das famílias Emballonuridae, Vespertilionidae e Molossidae, 

conseguem detectar as redes, ou ainda voar no estrato superior ao das redes, 

não sendo,assim, capturados  por tal método. 

Apesar de o Cerrado apresentar a citada expressiva diversidade, a 

fauna de morcegos é pouco estudada neste bioma, sendo restrita a alguns 

estudos pontuais ou poucos distribuídos. Provavelmente, se mais coletas 

tivessem sido realizadas, a curva de rarefação seria estabilizada, já que o 

Estimador Jackknife de 1ª ordem demonstrou que foram amostradas 82% da 

fauna esperada para a microrregião em estudo. 

As espécies de morcegos capturadas já foram citadas por outros 

autores, como os referenciados no presente trabalho, para o Estado de Goiás e 

para o Cerrado, destacando-se que os capturados e identificados neste estudo 

representam 12% do total dessas espécies registradas anteriormente, mas para a 

microrregião Quirinópolis a presença destas espécies foi apresentada pela 

primeira vez. 

Quanto à fauna de ectoparasitos, foi observada uma grande riqueza, 

destacando-se as quatro espécies que foram registradas pela primeira vez no 

Estado de Goiás, entretanto novos inventários de ectoparasitos de morcegos 

poderiam contribuir para um levantamento mais amplo das espécies presentes na 

região e para melhor compreensão da associação parasito-hospedeiro. 

 


