
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA RAIVA ANIMAL NO MARAJÓ-PA 

 

Lucila Pereira da Silva
1
; Ana Paula Vilhena Beckman Pinto

2
; Marcelo Coelho Simões

3
; Cléa 

Nazaré Carneiro Bichara
4
 

1Outro, Especialização, Universidade do Estado do Pará (UEPA); 
2Outro, Mestrado, Agência de Defesa Agropecuária do Esrado do Pará (ADEPARÁ); 

 3Outro, Graduação, UEPA; 
4Médico, Doutorado, UEPA 

lucilapsilva@yahoo.com.br 

 

Introdução: A raiva é uma zoonose que se caracteriza como uma encefalite aguda e letal, 

causada por um vírus da família Rhabdoviridae, gênero Lissavirus, que causa enormes 

prejuízos para o agronegócio, além de ser considerada pela OMS como doença negligenciada 

e um grave problema de Saúde Pública. Nos ambientes silvestre e rural, o principal 

responsável por manter a raiva nos animais e ocasionar óbitos em humanos é morcego 

hematófago Desmodus rotundus. Sabe-se que a ação antrópica caracterizada pelo 

desmatamento em densas florestas é tida como um dos principais fatores que contribuem para 

a mudança na dinâmica da raiva por reduzir o número de abrigos naturais e proporcionar a 

dispersão dos morcegos de seus abrigos naturais e causar sua disseminação nas áreas livres 

[1]. A importância da verificação da ocorrência da doença em herbívoros deve-se ao fato de 

serem considerados sentinelas ou indicadores ecológicos à existência da circulação do vírus 

rábico [2]. Em decorrência do Marajó ter sido nos últimos anos cenário de surtos de raiva 

humana transmitidas por morcegos hematófagos, o município escolhido para este estudo foi 

Melgaço/PA, devido ao último surto em 2018. Este município pertencente a mesorregião 

Marajó, microrregião Portel, possui área 6.774 km2, onde a maioria da população concentra-

se na zona rural, limitando-se com os municípios de Gurupá, Portel, Breves, Bagre e Porto de 

Moz e possui 41% do seu território inserido na FLONA de Caxiuanã (Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável). Objetivos: Realizar um levantamento retrospectivo da 

vigilância epidemiológica da raiva em herbívoros e em quirópteros no município de 

Melgaço/PA e relacionar os fatores de desmatamento e pecuária bovídea, devido ao fato de 

ambos fatores terem importante contribuição na ocorrência da doença em herbívoros 

domésticos. Verificar se nos municípios limítrofes à Melgaço houve a ocorrência ou não da 

doença. Métodos: Os dados municipais do período de 2006 a 2018 foram obtidos de fontes 

oficiais: Secretaria Estadual de Saúde Pública-SESPA e Agência de defesa Agropecuária do 

Estado do Pará-ADEPARÁ (vigilância epidemiológica da raiva de quirópteros e herbívoros); 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE/PRODES (desmatamento) e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (população animal). Foram consideradas as 

principais espécies de interesse econômico: bovino, bubalino, equino, suíno, caprino e ovino. 

Para a análise da correlação de Pearson entre pecuária e desmatamento foi utilizado o 

BioEstat 5.3. Resultados e Discussão: No período do estudo totalizaram 51 amostras de 

quirópteros, destas 32 foram de morcegos hematófagos, 13 de morcegos não hematófagos e 

13 de morcegos de hábito alimentar não identificado. A maioria das amostras foram 

concentradas no ano de 2018 (n=42), possivelmente em decorrência do surto de raiva 

humana. Nenhuma amostra de herbívoro doméstico foi enviada para diagnóstico laboratorial. 

Não houve notificação de casos de raiva em herbívoros e quirópteros em Melgaço. Quanto à 

ocorrência da doença nos municípios limítrofes foi constado apenas um caso de raiva bovina 

em Porto de Moz no ano de 2007. Certos fatores entre os quais a forma de coleta (ativa ou 

passiva) interferem no índice de positividade [3]. Os dados epidemiológicos utilizados no 

presente estudo não permitem avaliar qual a forma utilizada na coleta de amostras de 
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quirópteros. Os casos de raiva humana observados nos últimos surtos na Amazônia 

mostraram que estas pessoas estavam distribuídas ao longo dos rios, tida como população 

ribeirinha e não residente nas proximidades de rebanhos. Nesse contexto, a maioria dos 

estabelecimentos agropecuários de Melgaço são caracterizados como de subsistência, 

destacando-se na criação de suínos. O rebanho animal representado pelas principais espécies 

de interesse econômico apresentou variação de 6.481 a 6.941 cabeças, contudo obteve menor 

quantitativo animal em relação aos seus municípios limítrofes. O grau de antropização da 

vegetação obtida através do desmatamento ainda é considerado baixo, em torno de 2,44% da 

área total, provavelmente por fazer parte de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, 

mas não se pode afirmar que a variável desmatamento não possa ter contribuído para o 

desenvolvimento da infecção em quirópteros em 2018. O resultado da relação entre 

desmatamento e pecuária indicou baixa correlação (r= 0,2315; p= 0,4692). Dentre os 

municípios limítrofes, Breves apresentou forte correlação entre pecuária e desmatamento (r= 

0,7365; p= 0,0063). Isto é importante, considerando que a combinação da alta densidade de 

bovinos e o aumento de áreas desmatadas podem levar ao aparecimento de surtos de 

consideráveis proporções entre os animais domésticos [4]. Conclusão/Considerações Finais: 

Não houve registro de casos de raiva em herbívoros e em quirópteros que pudessem alertar 

sobre a circulação do vírus rábico na localidade. No entanto, não se pode descartar a 

possibilidade de subnotificação da doença em animais, o que poderia indicar possíveis falhas 

no sistema de vigilância epidemiológica dos órgãos responsáveis pelo controle da doença no 

estado. O desmatamento em Melgaço apresentou-se relativamente baixo quando comparado 

com outros municípios circunvizinhos, possivelmente devido fazer parte de uma Unidade de 

Conservação e assim maior controle da exploração dos recursos naturais. O efetivo rebanho 

representado pelas principais espécies de interesse econômico apresentou pouca 

expressividade. A baixa correlação entre pecuária e desmatamento em Melgaço sugere baixo 

potencial de risco para a ocorrência de raiva em herbívoros, mas não se pode afirmar que o 

vírus da raiva não esteja circulando nesta localidade da Amazônia brasileira. 
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