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RESUMO

Os morcegos são animais silvestres que se adaptaram muito bem em áreas urbanas, devido às condições encontradas como a oferta de abrigos e 
alimentos. A diversidade e a proximidade desses animais com a população humana torna possível o envolvimento dos morcegos como 
reservatórios naturais de agentes etiológicos, por facilitar manutenção e dispersão desses agentes que podem ter importância em Saúde Pública. 
Os morcegos estão associados a zoonoses causadas por vários tipos de agentes etiológicos como protozoários, vírus, bactérias e fungos. O 
protozoário do gênero Plasmodium, causador da malária, infecta morcegos das famílias Pteropodidae e Rhinolophidae na África. A malária é uma 
doença infecciosa transmitida por mosquitos do gênero Anopheles causada por protozoários do gênero Plasmodium. No Brasil, três espécies 
causam malária em humanos: P. vivax, P. falciparum e P. malariae. O esfregaço sanguíneo é o método mais utilizado para o diagnóstico, sendo 
simples, prático e de baixo custo. Foram coletadas amostras sanguíneas de 48 morcegos captutados no Parque Natural Municipal da Freguesia 
(22°56’49” S e 43°20’35” W), conhecido popularmente como Bosque da Freguesia/RJ; uma área florestal no meio de uma área urbana, com 
trilhas naturais e notável presença de pequenos répteis e mamíferos, ficando aberto ao público com atividades de lazer. As espécies estudadas 
foram Artibeus lituratus (Olfers,1818); A. obscurus obscurus (Schinz, 1821); A. fimbriatus (Gray, 1838); Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758); 
Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767). A coleta de sangue foi realizada a partir da veia propatagital, através da contenção física com a ajuda da 
luva de couro, com o objetivo de confecção de esfregaços sanguíneos para a pesquisa de hemoparasitos. Os esfregaços foram confeccionados 
imediatamente após a coleta, sendo identificados e armazenados em frascos de transporte para posteriormente serem encaminhados ao 
laboratório de Patologia Clínica da Universidade Estácio de Sá, campus Vargem Pequena/RJ. Todos os animais capturados foram soltos ao final 
das coletas, após a colocação de coleiras plásticas com cilindros coloridos. Após a coloração dos esfregaços com o Kit comercial Panótico Rápido 
LB -  Laborclin Produtos para Laboratório Ltda., procedeu-se a observação de um total de 48 esfregaços em objetiva de imersão, para a realização 
da pesquisa. Foi possível detectar a presença de formas sugestivas de trofozoítos jovens de Plasmodium sp. em oito lâminas (16,7%) analisadas, e 
em duas lâminas (4,2%), foram observadas formas parasitárias sugestivas de gametócitos, totalizando um percentual de 20,9% de animais 
parasitados por Plasmodium sp.  Durante a observação microscópica dos esfregaços, foi encontrada em uma das lâminas a presença do gênero 
Litomosoides (2,1%). Os resultados do presente trabalho corroboram com os achados na literatura consultada, que comprovam a ocorrência de 
ambos parasitas em amostras sanguíneas de morcegos. Deste modo, estudos mais detalhados são ainda necessários para se definir as espécies de 
Plasmodium existentes, seus respectivos hospedeiros silvestres e distribuição geográfica no mundo, assim como a importância e as consequências 
do parasitismo nesses animais.
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