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• Todos animais de sangue quente;

• Amplamente distribuída;

• Geralmente Zoonose;

• fatal;

• Atinge SNC;

• Transmissão           MORDIDAS

Aérea ?      Transplantes !!

Profilaxia contra raiva em humanos 



Ciclo urbano;

EPIDEMIOLOGIA

MORCEGOS NÃO 

HEMATÓFAGOS

Diversas espécies

Humanos





Patogenia

• Após inoculação, o vírus se multiplica no músculo

estriado ou tecido conjuntivo no sítio de inoculação e

penetra nos nervos periféricos através da junção

neuro-muscular.

• Segue ao CNS via movimento axonal retrógrado.

• Terminalmente, o vírus se dissemina de forma

centrífuga para os órgãos do corpo. O vírus causa

pouca destruição neuronal.



• A raiva é uma zoonose viral que ataca o sistema nervoso e

leva à morte em praticamente 100% dos casos.

• Ela pode ser transmitida por qualquer mamífero que tenha

o vírus, seja selvagem ou doméstico.

• A principal forma de prevenção contra a Raiva é vacinando

os animais de estimação, cachorros e gatos.

• Existem campanhas públicas gratuitas para isso mas a

vacina também está disponível para compra.

Profilaxia contra raiva em humanos



Profilaxia contra raiva em humanos

• Inoculação de saliva infectada em tecido subcutâneo

ou músculo através da mordida do animal

• Inoculação de saliva em pele ou mucosa lesada por

intermédio de arranhadura ou lambedura

• Ingestão ou manipulação da carne ou vísceras de

animais contaminados



Prevenção Pré-exposição 

• Feita apenas com a vacina antirrábica para configurar imunização ativa.

• Realizada antes da pessoa se expor ao risco de contaminação pelo vírus

• Ela simplifica a terapia pós-exposição, pois torna o uso da imunoglobulina 

desnecessária.

• Esquema vacinal pré-exposição

• A aplicação é feita com injeção intramuscular no deltoide (braço).

• São realizadas 3 doses uma vez ao dia nos dias: 0 – 7 – 21 ou 28

• A proteção vacinal começa depois de 7 a 10 dias da primeira aplicação e 

pode durar vários anos

• Pessoas com exposição permanente ao vírus devem realizar exames 

verificando os níveis de anticorpos no sangue a cada 6 meses ou 2 anos 

e caso estejam baixos, devem receber um booster de uma dose da 

vacina.



Prevenção Pós-exposição

• Nos casos de humanos que não estão protegidos

previamente pela vacina, a indicação da profilaxia

dependerá de alguns fatores:

• Espécie do animal fonte (cachorro/gato ou morcego/outro

animal silvestre)

• Gravidade do acidente

• Possibilidade de observação do animal

• Condições do animal



Acidentes considerados Leves

• Ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos, em

tronco e membros (exceto mãos e polpas digitais e planta dos pés);

podem acontecer em decorrência de mordeduras ou arranhaduras

causadas por unha ou dente.

• Lambedura de pele com lesões superficiais.

Acidentes considerados Graves:

•Ferimentos em extremidades (cabeça pescoço, mãos, polpas

digitais, planta do pé;

•Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos em qualquer local do

corpo;

•Lambedura de mucosas ou pele onde já existem ferimentos

graves;

•Ferimento profundo causado por unha de animal.



Acidentes Considerados Graves

• Ferimentos em extremidades (cabeça pescoço, mãos, polpas
digitais, planta do pé;
• Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos em qualquer
local do corpo;
• Lambedura de mucosas ou pele onde já existem ferimentos
graves;
• Ferimento profundo causado por unha de anima



Agressões por animais silvestres:

Nas agressões por morcegos ou qualquer espécie de animal 
silvestre, a vacinação e o soro devem ser indicados 

independentemente da gravidade da lesão ou reexposição 
previa.



As condições do animal podem ser:

• Suspeita clínica de raiva no momento da agressão;

• Não há suspeita clínica de raiva no momento da agressão;

• Impossibilidade de observação do animal (fugiu, morreu, animais

silvestres).

Orientações pós exposição à Raiva:

• A primeira providencia a ser tomada é SEMPRE lavar muito bem a

área afetada com bastante água corrente e sabão

• Morcegos ou outros animais Silvestres = SEMPRE estará indicada

vacina e soro

• Observar o aparecimento de infecção secundaria na ferida.



Acidentes leves com cães ou gatos:

• Animal sem suspeita Raiva = Apenas observar por 10 dias
• Se o animal morrer, desaparecer ou ficar com suspeita de raiva nesse período =

administrar as 4 doses da vacina
• Animal com suspeita de Raiva = Iniciar a profilaxia com 2 doses (dia 0 e 3) e

observar por 10 dias (a contar da data do acidente)
• Se o animal morrer, desaparecer ou ficar com suspeita de raiva nesse período

=completar as 4 doses da vacina (sendo a 3ª dose entre os dias 7 e 10 pós
acidente e a 4ª dose no 14º dia após o acidente)

• Acidentes Graves com cães ou gatos
• Animal sem suspeita Raiva = Iniciar esquema vacinal com 2 doses (Dia 0 e

dia 3) e observar o animal por 10 dias
• Animal com suspeita de Raiva = Iniciar o soro e esquema com 4 doses da

vacina e observar o animal por 10 dias
• Se o animal morrer, desaparecer ou ficar com suspeita de raiva nesse período

=completar as 4 doses da vacina (sendo a 3ª dose entre os dias 7 e 10 pós
acidente e a 4ª dose no 14º dia após o acidente)



Cães e Gatos sem risco de transmissão da Raiva

• Em caso de acidente com cães ou gatos sem risco para se infectar pela

Raiva, a vacina pode ser dispensada.

• Cães ou gatos que vivem exclusivamente dentro do domicilio

• Cães ou gatos que não tenham contato com outros animais

desconhecidos;

• Cães ou gatos que somente saem à rua acompanhados de seus donos

• Cães ou gatos que não circulem em área com a presença de

morcegos.

• Em caso de dúvida, iniciar o esquema de profilaxia com 2 doses e

observar o animal por 10 dias.



Profilaxia – Pós exposição

Vacina inativada

•Deverá ser feito em 4 doses

•Dias de aplicação: Dia 0 – dia 3 – dia 7 – dia 14.

•Via de administração intramuscular profunda utilizando

dose completa, no músculo deltoide ou vasto lateral da

coxa. Não aplicar no glúteo

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/agosto/04/Nota-Informativa-N-26_SEI_2017_CGPNI_DEVIT_SVS_MS.pdf


Soro antirrábico

• O Soro antirrábico (SAR) ou Imunoglobulina Humana Antirrábica

(IGHAR ) é feito de imunoglobulinas específicas contra o vírus da raiva

e confere imunidade passiva transitória.

• Ela é obtida através da filtração do plasma (sangue) de doadores

selecionados (pessoas submetidas recentemente à imunização ativa

contra raiva) com altos títulos de anticorpos específicos.

• A duração dos anticorpos (proteção) dada pelo soro no sangue é de

aproximadamente 21 dias.

http://www.drakeillafreitas.com.br/imunidade-saiba-mais/


• A aplicação do soro deve ser feita ANTES da aplicação da

vacina

• Caso a vacina da Raiva seja administrada sem o soro, o

mesmo deverá ser aplicado no máximo 7 dias após a primeira

dose da vacina, ou seja, antes da aplicação da 3ª dose da

vacina inativada.

• A maior parte do soro deve ser aplicado dentro ou ao redor do

ferimento.

Profilaxia contra raiva em humanos



Profilaxia contra raiva em humanos

• A dose restante, ou se não for possível aplicar no local da ferida, deve ser

aplicada por via intramuscular na região glútea (não nos braços)

• Quando as lesões forem muito extensas ou múltiplas, a dose pode ser

diluída em soro fisiológico, em quantidade suficiente, para que todas as

lesões sejam infiltradas.

• O soro não deve ser aplicada na mesma seringa ou mesma região em que

foi aplicada a vacina.

• Vacinas de vírus vivo que por ventura precisarem ser realizadas, deverão

ser feitas pelo menos 3 meses após a aplicação da Imunoglobulina.



• Manual do CRIE – 2014
• Profilaxia da Raiva Humana – Ministério da Saúde
• Nota Informativa Nº 26-SEI/2017
• Uptodate
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