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RESUMO
Os morcegos vêm ganhando grande importância na transmissão da raiva humana, principalmente em locais onde a 

raiva transmitida por cães está controlada. Acidentes com morcegos devem ser considerados de alto risco e tratados com 

soro e vacina. Com o objetivo de analisar a vigilância epidemiológica da raiva humana transmitida por morcegos, em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2000 e 2003, foram analisados os dados de 98 casos de agressões 

por morcegos registrados nas fichas de atendimento anti-rábico. Foram encontradas diferenças no número de registros 

oficiais e de fichas de atendimento. A maioria das agressões envolveu crianças e do sexo masculino. Em 13,3% dos casos 

não havia informações sobre o tratamento indicado, em 9,4%, o tratamento indicado estava inadequado. Apenas 42,4% 

dos pacientes cumpriram o tratamento, e destes, em 5,6% o tratamento cumprido não era o mais adequado, e em 2,4% 

houve a recusa do paciente ao tratamento. Concluiu-se que é necessária uma maior atuação dos setores envolvidos na 

vigilância da raiva humana, para melhorar a indicação do tratamento, incentivar o cumprimento deste e realizar busca 

ativa aos faltosos.

Palavras-chave: Raiva. Morcegos. Profilaxia da raiva.
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1 INTRODUÇÃO

Desde o início da colonização das Américas 

têm-se relatos que descrevem a associação de 

morcegos com o desenvolvimento da raiva e da 

causa de óbitos em humanos e animais.

Segundo Schneider e Santos (1995), o 

primeiro surto de raiva transmitida por morcegos 

no Brasil ocorreu em 1975, onde morreram seis 

pessoas. Os mesmos autores estudaram oito surtos 

de raiva, três no Peru e cinco no Brasil, com um 

total de 77 casos humanos entre os anos de 1986 

e 1991, os quais descreveram que a maioria 

dos casos ocorreu em áreas rurais, em locais de 

precárias condições de vida e com habitações 

vulneráveis à entrada dos morcegos. Ainda, as 

vítimas não tinham acesso a serviços de saúde 

que pudessem oferecer tratamento preventivo e 

também não havia o conhecimento dos habitantes 

da região de que a mordedura de morcegos 

pudesse transmitir raiva.

Em países onde a raiva urbana, 

transmitida por cães e gatos, foi controlada, a 

raiva transmitida por animais silvestres passa a ser 

uma preocupação. Dentre os animais silvestres, 

o morcego vem ganhando destaque. Segundo 

Muller (2002), existem algumas diferenças no 

uso do termo “livre de raiva” entre World Health 

Organization (WHO) e  Office of International 

Education  (OIE), e essa diferença surgiu por causa 

da presença de raiva em morcegos na Europa.

Em um estudo realizado pelo Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças  CDC dos EUA, 

onde foram avaliados 36 casos de raiva humana 

no país entre 1990 e 2001, foi descrito que em 

20 casos não havia um histórico esclarecido da 

exposição, e possivelmente houvera interação 

com morcegos. Por meio da identificação viral, 

comprovaram que em 26 casos a variante viral 

estava associada a morcegos, demonstrando 

como esses animais são de grande importância na 

transmissão da raiva humana (CDC, 2002).

Um documento, divulgado pela 

Eurosurveillance Weekly em 2002, relatou três 

casos de raiva em humanos na Europa entre 1977 

e 1985 por causa do vírus European Bat Lyssavirus 

(EBLV) e sendo que em um dos casos não houve 

agressão, apenas o manuseio do morcego, e 

nenhum dos pacientes havia recebido tratamento 

específico de pós-exposição. O mesmo documento 

considera que o EBLV isolado a partir de morcegos 

insetívoros na Europa não é transmissível a outras 

espécies e é de baixo risco, e considera a infecção 

em humanos como rara.

Na Grã-Bretanha, após 100 anos livre 

de casos humanos de raiva, onde o último caso 

autóctone foi por causa da raiva clássica, um 

ambientalista que trabalhava com morcegos e 

que já havia sido agredido várias vezes quando 

manuseava morcegos sem luva de proteção, 

mas que nunca havia procurado qualquer tipo 

de tratamento, foi a óbito e o vírus identificado 

foi o EBLV-2. Este foi o segundo caso por esse 

tipo de vírus, e as autoridades reforçam a 

necessidade de que todos que manuseiam ou 

tenham contato com morcegos devam buscar 

tratamento (FOOKS, 2002).

Entre os anos 1998 e 2003 ocorreram 361 

óbitos humanos por raiva nas Américas, e que em 

65 (18%) a transmissão se deu por agressões por 

morcegos. Nesse período, a participação anual 

dos casos de transmissão da raiva por morcegos 

variou de 10% (2001) a 33,3% em 2002 (OPAS, 

1998-2003). Isso demonstra a importância que 

esses animais vêm adquirindo na transmissão 

da raiva humana nas Américas. Em 2004 no 
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município de Portel, Estado do Pará, ocorreu 

um dos maiores surtos de raiva transmitida por 

morcegos, vitimando 15 pessoas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004).

Os casos de óbito por raiva humana 

no período de 2000 a 2003, nos EUA, foram 

todos em decorrência de agressão por morcegos, 

exceção a um caso importado em 2000. O caso 

de óbito por raiva ocorrido no Canadá em 2000 

foi por transmissão por morcego e ocorreu após 

quase três décadas sem registro de raiva humana 

naquele país (TURGEON et al, 2000).

Em 2001, a Costa Rica notificou dois 

casos de transmissão da raiva humana por gatos 

(BADILLA et al, 2003). Nesse mesmo ano, em 

Dracena, São Paulo, também foi notificado 

um caso de raiva humana transmitida por 

gato (KOTAIT et al, 2001). Esses três casos têm 

históricos epidemiológicos e estudos antigênicos e 

genéticos que confirmam a variante de associada 

a Desmodus rotundus, como vírus infectante, ou 

seja, uma participação indireta de morcegos na 

transmissão da raiva.

Núñes et al. (1987) diagnosticaram em 

1985, pela primeira vez, raiva em morcegos 

insetívoros (Tadarida brasiliensis), no Chile, 

servindo de alerta às autoridades sanitárias que 

haviam suspendido o programa de vacinação 

maciça de cães. Favi et al. (2002) descreveram 

um caso de raiva humana, ocorrido naquele 

país em 1996, ligado ao morcego insetívoro T. 

brasiliensis, sem relato de agressão, mas apenas a 

declaração de que foi visto um morcego na caixa 

de brinquedos da criança.

Paez et al. (2003), em um estudo de 

três surtos de raiva na Colômbia, realizaram 

identificação viral descobrindo o primeiro caso 

de raiva associada a morcego em cães e humanos 

daquele país.

Favoretto et al. (2002) estudaram 

amostras de animais e humanos, 208 do Estado 

de São Paulo e 122 de outros Estados brasileiros, 

coletadas entre 1989 e 2000, realizando 

tipificação antigênica do vírus por meio de painel 

de anticorpos monoclonais, e identificaram seis  

variantes antigênicas distintas e seis amostras não 

compatíveis com o painel. Os autores concluíram 

que há uma grande variabilidade de variantes 

infectando morcegos, o que pode representar que 

há ciclos independentes de transmissão e envolve 

várias espécies de morcegos.

Em um estudo com diferentes amostras 

da América Latina e do Caribe, Dias et al. em 

1994, encontraram nas do Brasil a variante 2 

em cães, ao contrário de outros paises onde 

isolaram as variantes 1 e 2. Esses autores também 

encontraram a variante 3 em cães de cidades livres 

de raiva por até dez anos, demonstrando os riscos 

da possibilidade de reintrodução da raiva urbana 

mesmo em cidades onde esta estava controlada.

Uieda, Harmani e Silva (1995) 

apresentaram três casos de óbito humano por 

morcegos, dois frugívoros ocorridos no interior de 

São Paulo e um hematófago no Estado de Alagoas; 

em um outro caso no Estado de Roraima a, criança 

recebeu tratamento sorovacinação e não faleceu. 

Em uma revisão dos casos de raiva 

humana, ocorridos no Estado de Minas Gerais, 

entre 1993 e 2000, foram encontrados como 

animais transmissores: 16 cães, 9 morcegos; 2 

gatos e 1 ignorado (BRITO; RESENDE,  2003).

Após dez anos sem casos de raiva 

humana transmitida por cães, em 1987 um 

homem evoluiu a óbito no Paraná após contrair 

raiva, tendo como fonte de infecção um morcego 

hematófago (SES/PR, 2000).
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Caldas et al. (2002) apresentaram a 

ocorrência de um caso de raiva em felino em uma 

propriedade rural no interior do Rio Grande do 

Sul, por causa da variante 3, após décadas sem 

casos de raiva em cães e gatos  e sem campanhas 

de vacinação canina maciças.

 Gonçalves, Sá-Neto e Brazil (2002), 

analisando dois surtos de raiva transmitida por 

morcegos hematófagos na Bahia, concluíram 

que a raiva transmitida por morcegos depende 

basicamente da presença do vírus na população 

deles e não no número de pessoas agredidas.

Freire et al. (1998) realizaram capturas 

para identificação de morcegos em Campo 

Grande, MS em 1998, e encontraram seis espécies 

de duas famílias (Molossidae e Phyllostomidae).

Documento da Coordenadoria de 

Epidemiologia e Promoção à Saúde da Secretaria 

de Saúde de Mato Grosso do Sul  (SES/MS, 

2003) reforça o uso do novo Guia de Vigilância 

Epidemiológica para o tratamento profilático anti-

rábico humano, e que ele deve ser usado por 

todos os centros e postos de saúde que prestam 

este tipo de atendimento 

[...] de forma a assegurar que o 
procedimento efetuado a este agravo 
esteja condizente com o preconizado pelo 
Ministério da Saúde. 

Ocupa lugar de destaque: 

[...] relatos recentes mostram que o risco 
de transmissão do vírus pelo morcego é 
sempre elevado, independente da espécie 
e da gravidade do ferimento. Por isso, toda 
agressão por morcego deve ser classificada 
como grave.(Oficio e Guia).

 O mesmo Guia ainda dispõe que 

[...] é responsabilidade do serviço que 
atendeu ao paciente realizar a busca ativa 
imediata daqueles que não compareceram 
nas datas agendadas, para aplicação de cada 
dose de vacina”.

2 OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho foi 

avaliar como estão sendo conduzidos os casos de 

agressão por morcegos, apresentados aos Centros 

Regionais de Saúde de Campo Grande, MS.

3 MATERIAL E MÉTODO

Para realizar o levantamento das 

informações necessárias às análises, foram utilizados 

os registros das agressões e tratamentos nos livros 

do Serviço de Controle da Raiva e outras Zoonoses  

do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ); nas 

fichas de atendimento anti-rábico, registradas em 

formulários em 2000 e parte de 2001. Em parte 

de 2001 e em 2002 e 2003, os registros foram 

em meio eletrônico, e os registros das doses de 

vacina aplicadas, a partir de 2002, no programa 

informatizado de controle de aplicação de vacinas. 

Por esses registros, principalmente vacinas, serem 

feitos em mais de um formulário, optou-se por uma 

junção das informações de maneira a obter o maior 

número de registros de doses aplicadas, observando 

para que estas não se sobrepusessem.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os anos de 1998 e 2003 foram 

enviados 1.192 espécimes de morcegos para 

exames laboratoriais para raiva (Tabela 1). Estas 

amostras foram de morcegos coletados pelas 

pessoas do CCZ ou trazidos pela comunidade, 

e morcegos encontrados em condições não 

habituais, ou seja, voando durante o dia, caídos 

dentro de residências ou quintais, moribundos 

ou doentes.

 



413

Ensaios e ci., Campo Grande, v. 9, n. 2, p. 409-417, ago. 2005

RAIVA: ANÁLISE DE AGRESSÕES POR MORCEGOS E TRATAMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

A média de envio de material foi de 18,3 

espécimes/ano. Após o diagnóstico do primeiro 

caso de raiva em morcegos na região urbana de 

Campo Grande, em 2001, esse número passou 

para 379 espécimes/ano. A relação de morcegos 

positivos e negativos entre 2001 e 2003 foi: 1/88, 

1/284 e 1/162, respectivamente.

O percentual de positividade nas 

amostras foi acima dos encontrados por Uieda, 

Harmani e Silva (1995). É de grande risco o 

contato com morcegos encontrados de forma não 

habitual e que todo o cuidado deve ser tomado 

com os indivíduos que os manipularam, e que as 

pesquisas para monitoramento das colônias desses 

animais devem ter atenção especial (GONÇALVES; 

SÁ-NETO; BRAZIL, 2002).

Entre os anos de 2000 e 2003 foram 

registrados, conforme as fichas de atendimento 

anti-rábico, nos nove Centros Regionais de Saúde 

de Campo Grande, MS, 94 casos de agressão e/ou 

contato com morcegos (Tabela 2).

Em um levantamento para uma tese de 

doutorado, com o objetivo de uma avaliação geral 

da vigilância da raiva, nos registros de atendimento 

a agressão por animais, foram encontrados mais 

quatro registros de atendimento a vítimas de 

agressão por morcegos. Esse dado sugere que 

o CCZ foi subnotificado quanto a esse tipo de 

agressão. Para as análises propostas no trabalho, 

foi importante acrescentar os dados dos registros 

encontrados, visto que a proposta é avaliar a 

vigilância que vem sendo desenvolvida para 

evitar a raiva humana, aqui em especial, aquela 

transmitida por morcegos. Desta forma, foram 

analisados 98 casos de agressão por morcegos no 

período de 2000 a 2003.

Tabela 1 -  Espécimes de morcegos examinadas, amostras positivas para raiva no período de 1998 a 2003.

Ano AMOSTRAS AMOSTRAS POSITIVAS % DE MORCEGOS POSITIVOS

1998 13 0 0

1999 16 0 0

2000 26 0 0

2001 528 6 1,1

2002 284 1 0,3

2003 325 2 0,6

Total 1.192 9 0,7

FONTE: Relatórios do Serviço de Controle da Raiva e Outras Zoonoses/CCZ

Tabela 2 -  Registros de agressões por morcegos, conforme as das fichas de atendimento anti-rábico, atendidos nos 

Centros Regionais de Saúde de Campo Grande, MS, 2000-2003.

Ano Nº de casos % sobre o total

2000 9 9,6

2001 32 34

2002 23 24,5

2003 30 31,9

Total 94 100

FONTE: Livros de Registros de Agressões Serviço de Controle da Raiva e Outras Zoonoses/CCZ e fichas de atendimento anti-rábico 

no DPD/PMCG.
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O maior número de agressões por 

morcegos registradas no período foi em 2001, 

com 32 (34%) agressões, seguido por 2003 com 30 

31,9%,  coincidentemente os anos de maior envio 

de amostras ao laboratório, fato este que pode estar 

relacionado com o comportamento humano que dá 

maior importância ao que ocorre concretamente.

Quanto ao sexo e idade, 53 eram do 

sexo masculino (54,1%), idade média 28,04 

anos variando de 1,01 a 68,02 anos; 35 eram do 

sexo feminino (35,7%), idade média 31,07 anos 

variando de 2 a 62,11 anos; e de 10 (10,6%) 

não havia registro de idade e sexo. Entre o sexo 

masculino, 13 eram crianças menores de 12 

anos e 4 idosos acima de 65 anos, e entre o sexo 

feminino, apenas 8 eram crianças. Observou-

se que, no período estudado, o percentual de 

crianças envolvidas em acidentes (22,3%) com 

morcegos esteve pouco abaixo dos dados de 

outras publicações que relatam acidentes com 

outras espécies animais.

No tratamento profilático foram utilizadas, 

em 77 (78,6%) casos, as vacinas Fuenzalida 

e Palácios e em 21 (21,4%) casos a vacina de 

cultivo celular. As vacinas de cultivo celular foram 

utilizadas em 2003, ano este em que houve a 

substituição daquelas pela de cultivo celular nos 

tratamentos profiláticos da raiva humana.

Pela falta de algumas informações sobre 

doses de vacina aplicadas, optou-se por retirar 

desse tipo de análise, 13 (13,3%) casos, ou 

seja, restaram 85 (86,7%) casos para as análises 

seguintes. Embora a falta de informações seja um 

grande prejuízo para os registros epidemiológicos 

e estudos de casos, acredita-se também que ela 

possa vir a gerar dúvidas quando da tomada de 

uma decisão, em especial com crianças ou idosos 

que são levados à assistência por pessoas que não 

sejam os responsáveis por eles e que possam não 

ter o conhecimento suficiente para esclarecer, 

por exemplo, históricos vacinais anteriores, o que 

poderia acarretar prejuízos ao paciente.

Segundo a Norma Técnica para 

tratamento anti-rábico, em caso de agressão 

por morcego deve-se efetuar a sorovacinação. 

Em apenas 63 (74,1%) casos há o registro da 

aplicação de soro e a quantidade aplicada. Por ser 

a agressão por morcego considerada como grave é 

imperativo que se aplique o soro anti-rábico para 

garantir o efetivo tratamento do caso.

Entre os 18 (21,2%) casos que não têm 

registro de soro, apenas 2 (11,1%) destes têm 

registro de tratamento anterior e não haveria a 

necessidade de sua aplicação. Oito (44,4%) têm 

registro negativo de tratamento anterior e outros 

8 (44,4%) não tem registro de informação de 

tratamento anterior.

Quatro (6,3%) casos que receberam 

aplicação de soro têm registro de tratamento 

anterior, mas não têm a quantidade de doses 

aplicadas anteriormente nem a data da sua última 

aplicação, gerando dúvidas sobre a fidedignidade 

desse dado. Portanto, se a informação foi correta, 

não deveria ter sido aplicado soro. A falta de 

registros ou registros duvidosos ilustram bem como 

pode ocorrer prejuízo à atenção ao paciente e 

até mesmo colocando-o em risco de falha de 

tratamento ou algum tipo de reação.

Na avaliação dos tratamentos indicados 

para profilaxia da raiva, levando em consideração 

a norma vigente (Ofício nº 150 já citado), em 77 

(90,6%) casos foram indicados tratamentos de forma 

adequada, já e 8 (9,4%), de forma inadequada. Esse 

fato pode indicar que ainda não há um senso comum 



415

Ensaios e ci., Campo Grande, v. 9, n. 2, p. 409-417, ago. 2005

RAIVA: ANÁLISE DE AGRESSÕES POR MORCEGOS E TRATAMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

na regra de atendimento a esse tipo de situação, já 

que ela está definida e regulamentada.

Quanto à análise do cumprimento do 

tratamento administrado, em 36 (42,4%) casos 

houve o cumprimento do tratamento; em 47 

(55,3%) houve o abandono do tratamento e em 

2 (2,4%) casos houve a recusa do tratamento por 

parte do paciente. A recusa ao tratamento pode 

ser encarada como um direito do paciente, mas 

desde que o possível desenvolvimento do agravo 

não venha a expor em risco outras pessoas. 

Ressaltar-se que nas fichas de atendimento não há 

registro de que houve busca ativa aos faltosos. Dos 

36 casos que cumpriram o tratamento proposto, 

em 2 (5,6%) deles o tratamento era inadequado 

em conformidade a norma técnica preconizada.

5 CONCLUSÃO

Observou-se que há uma falha no registro 

de informações e que estas prejudicaram algumas 

das análises, demonstrando que deve haver um 

maior comprometimento no preenchimento das 

ficha de atendimento anti-rábico, não prejudicar 

a saúde do paciente.

A descoberta casual de mais registros de 

agressão por morcegos, não registrados no Serviço 

de Controle da Raiva e outras Zoonoses/CCZ, 

indica que existe subnotificação de casos.

Não há um critério único, apesar de 

normatizado, para a indicação de tratamento 

anti-rábico profilático em caso de agressão e/ou 

contato envolvendo morcegos.

Dos 85 casos que se pôde avaliar a 

condução do tratamento, 49 (57,6%) não tiveram 

um tratamento que lhes garantisse segurança 

quanto ao risco de contrair raiva, por causa da 

exposição ao risco que tiveram, quer seja pelo 

abandono, em 47 casos (55,3%), ou pelo simples 

fato de se recusarem a querer se submeter ao 

tratamento, em 2 casos (2,4%).

É necessária uma atuação maior das 

pessoas envolvidas no tratamento profilático da 

raiva humana, quando envolve acidentes com 

morcegos, tardo nos critérios de indicação do 

tratamento adequado como no seu cumprimento, 

para evitar que alguém se envolva em acidente 

com essa espécie e corra o risco de vir a contrair a 

doença por falha no atendimento.

RABIES: ANALYSIS OF BAT ATTACKS 
AND HUMAN ANTI-RABIES 

TREATMENT IN THE MUNICIPALITY 
OF CAMPO GRANDE, MATO 

GROSSO DO SUL STATE, BRAZIL, 
FROM 2000 TO 2003

ABSTRACT

Bats are becoming very important in the transmission of 
human rabies, principally in those areas where canine 
transmission is controlled. Accidents with bats should 
be considered as being of high risk and treated with 
serum and vaccine. With the objective of analyzing 
the epidemiological monitoring of bat-transmitted 
human rabies in Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul State, Brazil in 2000 to 2003, a study was made 
of data referring to 98 cases of bat attacks registered 
in the anti-rabies patient records. Discrepancies were 
found between the official records of attacks and the 
patient records. The majority of cases was of children 
and males. In 13.3% of the cases, no information 
on treatment was recorded. In 9.4%, the treatment 
indicated was inadequate. Only 42.4% of the patients 
completed treatment, but in 5.6% this treatment was 
inadequate – 2.4% of the patients refused treatment. 
It is concluded that more activity is required in the 
sectors involved in the monitoring process for human 
rabies, to improve treatment indication, encourage 
treatment completion and to realize active searching 
for missing patients.

Keywords: Rabies. bats. rabies prophylaxis. 
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