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Conceito

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 urbana é vacinando

os cães e gatos.



Descrição

Encefalite viral aguda, transmitida por mamíferos, que apresenta dois ciclos principais de transmissão: urbano e

silvestre.

Reservatório

No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são o cão e o gato. No Brasil, o morcego é o principal responsável

pela manutenção da cadeia silvestre.

Contaminação

Inoculação de saliva infectada em tecido subcutâneo ou músculo através da mordida do animal.

Modo de Transmissão

A transmissão da Raiva se dá pela penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente pela

mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura de mucosas.



Período de Incubação

É extremamente variável, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no homem e de 10 dias a 2 meses

no cão.

Período de Transmissibilidade
Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais 

clínicos, persistindo durante toda a evolução da doença. Em relação aos animais silvestres, há poucos estudos 

sobre o período de transmissão, sabendo-se que varia de espécie para espécie. 

Susceptibilidade e Imunidade

Todos os mamíferos são susceptíveis à infecção pelo vírus da Raiva. Não há relato de casos de imunidade

natural no homem. A imunidade é conferida através de vacinação, acompanhada ou não por soro.



VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



CICLOS EPIDEMIOLÓGICOS DE TRANSMISSÃO DA RAIVA

Fonte:dianawalkiria.blogspot.com



A Raiva apresenta dois ciclos básicos de transmissão: 

Urbano: que ocorre principalmente entre cães e gatos e é de grande importância nos países

do terceiro mundo, e o silvestre, que ocorre principalmente entre morcegos, macacos e

raposas. Na zona rural, a doença afeta animais de produção como bovinos, eqüinos e outros.

A distribuição da Raiva não é obrigatoriamente uniforme, podendo existir áreas livres e outras

de baixa ou alta endemicidade, apresentando, em alguns momentos, formas epizoóticas. No

Brasil, a Raiva é endêmica, em grau diferenciado de acordo com a região geopolítica. A taxa

de letalidade é de 100%.



Todo caso humano/animal suspeito de raiva deve ser notificado

imediatamente, por telefone, aos níveis municipal, estadual e federal,

devendo ser investigado pelos serviços de saúde, permitindo o planejamento

e adoção em tempo hábil, de medidas que interrompam a cadeia de

transmissão da doença, evitando novos casos humanos e animais.



VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Há muitas interfaces entre a Raiva humana e a animal. Na vigilância da Raiva, os dados

epidemiológicos são essenciais tanto para os médicos, para que seja tomada a decisão de tratamento

pós-exposição, como para os veterinários, que devem adotar medidas relativas ao animal envolvido.

Sem dúvida, um caso de Raiva humana representa falência do sistema de saúde local, além de ser um

indicador para avaliação da qualidade dos serviços.

Objetivos

•Detectar precocemente a circulação do vírus em animais (urbanos e silvestres), visando impedir a

ocorrência de casos humanos.

•Propor e avaliar as medidas de prevenção e controle.

•Identificar a fonte de infecção de cada caso humano ou animal.

•Determinar a magnitude da Raiva humana e as áreas de risco, para intervenção.



Coleta e Remessa de Amostra para Diagnóstico:

• Logo após a suspeita clínica de Raiva, deve-se orientar sobre a coleta de amostra para laboratório.

Quando do óbito, é imprescindível coletar e enviar amostras do cérebro, cerebelo, tronco encefálico e

medula ao laboratório, para confirmação do caso.

• É da responsabilidade dos profissionais da vigilância epidemiológica e/ou dos laboratórios centrais ou de

referência viabilizar, orientar ou mesmo proceder a essas coletas.

OBS: Não se deve aguardar os resultados dos testes laboratoriais para desencadear as medidas de

controle e outras atividades da investigação, embora sejam imprescindíveis para a confirmação de

casos e para nortear o encerramento das investigações.





Conduta em Caso de Possível Exposição ao Vírus da Raiva

Em caso de possível exposição ao vírus da Raiva é imprescindível a limpeza do ferimento com água

corrente abundante e sabão, ou outro detergente, pois essa conduta diminui, comprovadamente, o risco de

infecção. Deve ser realizada o mais rápido possível após a agressão e repetida na unidade de saúde,

independentemente do tempo transcorrido. A limpeza deve ser cuidadosa, visando eliminar as sujidades

sem agravar o ferimento e, em seguida, devem ser utilizados antissépticos que inativem o vírus da Raiva



Características do Ferimento

Em relação à transmissão do vírus da Raiva, os acidentes causados por animais devem ser avaliados quanto ao:

Local do acidente

Profundidade do acidente

Extensão e número de lesões

De acordo com os critérios acima estabelecidos, as exposições podem ser assim classificadas:

1. Acidentes leves

2. Acidentes graves



Características do Animal Envolvido no Acidente

Cão e gato – as características da doença em cães e gatos, como período de incubação, transmissão e quadro clínico,

são bem conhecidas e semelhantes. Por esta razão estes animais são analisados em conjunto, nos seguintes elementos:

• estado de saúde do animal no momento da agressão

• possibilidade de observação do animal por 10 dias

Animais silvestres – morcego de qualquer espécie, micos (sagüi e “soin”), macaco, raposa, guaxinim, quati, gambá,

roedores silvestres, etc. devem ser classificados como animais de risco, mesmo que domiciliados e/ou domesticados, haja

vista que nesses animais a patogenia da Raiva não é bem conhecida.

Animais de baixo risco – os seguintes roedores e lagomorfos (urbanos ou de criação) são considerados como de baixo

risco para a transmissão da raiva, não sendo necessário, portanto, indicar profilaxia da raiva em caso de acidentes

causados por eles: - ratazana de esgoto (Rattus norvegicus); - rato de telhado (Rattus rattus), hamster, porquinho da

índia..

Animais de produção – Bovinos, equinos, caprinos, suínos dentre outros.



Conduta em Caso de Possível Reexposição ao Vírus da Raiva

Pessoas com risco de reexposição ao vírus da Raiva, que já tenham recebido tratamento pós-

exposição anteriormente, devem ser tratadas novamente. Para estas pessoas, quando possível,

também é recomendável a pesquisa de anticorpos.

Observações: em caso de reexposição, com história de tratamento anterior completo, não é

necessário administrar o soro anti-rábico (homólogo ou heterólogo). No entanto, o soro poderá ser

indicado se houver dúvidas ou conforme a análise de cada caso, especialmente nos pacientes

imunodeprimidos que devem receber sistematicamente soro e vacina. Recomenda-se que, ao final

do tratamento, seja realizada a avaliação sorológica após o 14º dia da aplicação da última dose.



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA



No estado da Bahia o último caso de raiva humana transmitida por cão, ocorreu em 2004, no município de

Salvador. Treze anos depois, em 2017, ocorreu outro caso em humano, desta vez provocada pela mordedura

de morcego (variante 3 Desmodus rotundum), no município de Paramirim, Região Sudoeste do estado. Em

dezembro de 2017 foram notificados dois novos casos de raiva canina, sendo um no município de Feira de

Santana, Região Centro-Leste, e outro no município de Lauro de Freitas, Região Leste, e um caso felino no

município de Catu, Região Nordeste, em junho de 2020, outro cão positivo, no Município de Macururé, NRS

Norte da Bahia, envolvendo raposa e humano. Também em 2020 dois casos humanos, um no Rio de Janeiro e

outro na Paraíba, o que motivou a divulgação do Alerta Epidemiológico Raiva Animal nº 04/2020

DIVEP/SUVISA/SESAB de 30 de junho 2020.

Todos os casos de raiva humana, nesse período, foram consequência da falta de procura pela assistência

médica em tempo oportuno ou, por equívocos no atendimento profilático que não seguiram o esquema

preconizado pelo Ministério da Saúde, devido a deficiência no sistema de educação em saúde, tanto para os

profissionais quanto para a população em geral.



Animais positivos por espécie e região*

Fonte: Lacen*Dados parciais até 14/07/2020.



SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E 

CONTROLE DA VIGILÂNCIA DA RAIVA.



IMPLEMENTAÇÃO DO VE7 ONN LINE ( GOOGLE DOCS )

INSTRUTIVO PARA DIGITAÇÃO DOS DADOS REFERENTES À RAIVA HUMANA E ANIMAL:

Este formulário destina-se a consolidar os dados referentes a profilaxia da raiva humana do Estado da Bahia.

Os municípios devem preencher os campos das informações somente com numeral. Não inserir nome por

extenso.

Os NRS e BRS devem enviar este link para todos os municípios para digitação.

Os pedidos via SIES são encaminhados do CEADI para MS dia 03 de cada mês com base no preenchimento das

demanda e no consumo mensal.











A espécie canina foi responsável por 12.891 (77,68%) das agressões,

seguida pela felina com 3091 (18,62%). As demais espécies totalizaram 611

(3,68%) das agressões. Mesmo não sendo diagnosticado a raiva com a

variante 2 dos canídeos, faz-se necessário uma continuidade na ações de

vacinação de campanha, rotina e bloqueio, para cães e gatos, haja vista a

maior incidência de agressões por essas espécies.

Fonte:SINAN/Sesab/Divep *Dados parciais até 14/07/2020

Nº DE AGRESSÕES POR ESPÉCIE BAHIA  2020*



Fonte:SINAN/Sesab/Divep *Dados parciais até 14 de julho de 2020

Classificação final dos esquemas pós-exposição, Bahia-2020* 

84%

8%

6%
2%

Ign/Branco Unidade indicou Abandono Transferência



MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E 

TRATAMENTO.



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 de doadores selecionados com

altos títulos de anticorpos específicos.

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

aproximadamente 21 dias.

SORO ANTIRRÁBICO

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


• O SAR deve ser administrado uma única vez e o quanto antes.

A infiltração deve ser executada ao redor da lesão (ou lesões). 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;

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

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

intramuscular na região glútea;

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.

Não realizar a administração do soro antirrábico por via endovenosa.



Doses: 

IGHAR – 20 UI/Kg frasco/ampola com 300UI (2ml). Dose máxima 1500 UI (Of.circular

05/2015-DEVIT/SVS/MS)

SAR – 40 UI/Kg frasco/ampola com 1000UI (5ml). Dose máxima 3000UI 

Soro X Vacina

OBS: Vacinas de vírus vivo que por ventura precisarem ser realizadas, deverão ser feitas pelo menos

3 meses após a aplicação da Imunoglobulina.



Pré-medicação – na tentativa de prevenir ou atenuar possíveis reações adversas imediatas em

pacientes de risco, podem ser utilizadas drogas bloqueadoras dos receptores H1 e H2 da histamina

(anti-histamínicos) e um corticosteróide em dose anti-inflamatória:

Eventos Adversos

Manifestações locais – pode provocar reações de caráter benigno com dor, edema e hiperemia e,

mais raramente, presença de abscesso.

Conduta: não é necessário notificar. Deve ser feito tratamento local com o objetivo de diminuir a dor, a

tumefação e a vermelhidão.



▪PRÉ-EXPOSIÇÃO

▪PÓS-EXPOSIÇÃO

▪REEXPOSIÇÃO

PROFILAXIA RAIVA



Esquema: 3 (três) doses

Dias de aplicação: 0, 7 e 28

Via intradérmica ou IM – dose de 0,1 ml na inserção do músculo deltóide, utilizando seringas

de insulina ou tuberculina;

Forma de aplicação:

Dia 0 – usar 01 dose em 01 sítio;

Dia 7° – usar 01 dose em 01 sítio;

Dia 28° – usar 01 dose em 01 sítio;

•Armazenamento depois de aberta é de 6 a 8 horas, desde que conservada na temperatura de

+2 a +8°C, devendo ser descartada em seguida;

PRÉ-EXPOSIÇÃO



Esquema: 4 (quatro) doses

Dias de aplicação: 0, 3,7 e 14

Via intramuscular – frasco ampola de 0,5ml/dose

Forma de aplicação:

Dia 0 – usar 1dose em 1sítio;

Dia 3° – usar 01 dose em 01 sítio;

Dia 7° – usar 01 dose em 01 sítio;

Dia 14° – usar 01 dose em 01 sítio;

•Armazenamento depois de aberta é de 6 a 8 horas, desde que conservada na temperatura de +2 a +8°C, devendo ser

descartada em seguida;

PÓS-EXPOSIÇÃO



Esquema: 4 (quatro) doses

Dias de aplicação: 0, 3,7 e 28

Via intradérmica – dose de 0,1 ml na inserção do músculo deltóide, utilizando seringas de insulina ou tuberculina;

Forma de aplicação:

Dia 0 – usar 2doses em 2sítios;

Dia 3° – usar 2doses em 2sítios;

Dia 7° – usar 2doses em 2sítios;;

Dia 28° – usar 2doses em 2sítios;

•Armazenamento depois de aberta é de 6 a 8 horas, desde que conservada na temperatura de +2 a +8°C, devendo ser

descartada em seguida;

PÓS-EXPOSIÇÃO



1) Adotar o esquema de aplicação intradérmica, desde que obrigatoriamente, os estabelecimentos de saúde da rede

do SUS (Hospitais/ Unidades/Postos de Vacinação) atendam uma demanda de pelo menos de 02 (dois) pacientes

acidentados/dia e tenha equipe técnica habilitada para aplicação intradérmica (ID); 2) Uma vez reconstituída a VARH

(Vero) o prazo de utilização é de 6-8 horas desde que seja conservada na temperatura de 2 a 8ºC, devendo ser

descartada em seguida; 3) A via ID não está recomendada para indivíduos imunodeprimidos e para pacientes que

estejam utilizando o medicamento cloroquina contra a malária e/ou COVID-19, por não proporcionar resposta imune

adequada. 4) É possível iniciar com um esquema por uma via de administração e terminar por outra, porém deve-se

respeitar o intervalo da via IM e ID. Por exemplo: se mudar de via ID para IM, deve-se seguir os dias por via IM ( 0, 3,

7 e 14), mas se mudar de IM para ID, deve-se seguir os dias (0, 3, 7 e 28).

Observações sobre a via intradérmica (ID)



No esquema recomendado (dias 0, 3, 7 e 14), as 4 doses devem ser administradas no período de 14 

dias a partir do início do esquema.

As condutas indicadas para pacientes que não compareceram na data agendada são expostas a seguir:

No caso de o paciente faltar para a 2a dose, aplicar no dia em que comparecer e agendar a 3a dose 

com intervalo mínimo de 4 dias.

No caso de o paciente faltar para a 3a dose, aplicar no dia em que comparecer e agendar a 4a dose 

com intervalo mínimo de 7 dias.

No caso de o paciente faltar para a 4a dose, aplicar no dia em que comparecer.

As doses de vacinas agendadas, no caso de não comparecimento, deverão sempre ser aplicadas em 

datas posteriores às agendadas,nunca adiantadas.

Recomendações na falta ao esquema antirrábico



Tipo de esquema               Vacina                         Esquema de reexposição Cultivo celular

Completo                     Cultivo celular                      a) até 90 dias: não tratar

b) após 90 dias: duas doses, uma no dia 0 e outra        

no dia 3

Incompleto2                      Cultivo celular1                                  a) até 90 dias: completar o número de doses 

b) após 90 dias: ver esquema de pós- exposição    

(conforme o caso)

1. Pelo menos duas doses de vacina de cultivo celular em dias alternados;

2. Não considerar o esquema anterior se o paciente recebeu número menor de doses do que aqueles referidos nas 

notas acima.

Esquemas de reexposição



Controle sorológico 

Vacina Cultivo celular

Com comprovação sorológica (título maior ou igual a 0,5UI/ml)  Duas doses: uma no             

dia 0 e outra no dia 3

Sem comprovação sorológica ou titulo inferior a 0,5UI/ml           Verificar o Quadro de esquema de  

reexposição, em caso de esquema 

vacinal incompleto

Observação: o controle sorológico é exigência básica para a correta avaliação da pessoa vacinada.

Importante

Deve-se fazer o controle sorológico anual dos profissionais que se expõem permanentemente ao risco

de infecção ao vírus da Raiva, administrando-se uma dose de reforço sempre que os títulos forem

inferiores a 0,5 UI/ml. Repetir a sorologia a partir do 14º dia, após a dose de reforço.







PÓS-EXPOSIÇÃO ANIMAL

Os cães e gatos que tenham sido mordidos por animais raivosos devem ser 

submetidos à eutanásia.

Se o proprietário se negar a seguir a recomendação de eutanásia, o animal

deve ser vacinado com a aplicação de 3 doses de vacina antirrábica canina

(VARC), nos dias 0, 7 e 30, e submetido a isolamento por 180 dias, em

ambiente domiciliar, com acompanhamento médico veterinário, mediante termo

de responsabilidade assinado pelo proprietário. Para os animais agredidos, que

tenham sido vacinados e estejam dentro do período de imunidade previsto para

esse imunobiológico (1 ano), se houver recusa do proprietário em fazer

eutanásia, o animal deve ser vacinado (1 dose e 1 reforço, no intervalo de 30

dias) e submetido a isolamento por 180 dias, em ambiente domiciliar, com

acompanhamento médico veterinário, mediante termo de responsabilidade

assinado pelo proprietário, ou em serviço municipal de zoonoses.



PÓS-EXPOSIÇÃO ANIMAL

Em caso de qualquer alteração no estado de saúde do animal, o proprietário deve notificar aos

serviços de vigilância em saúde. Diante da recusa do proprietário em proceder às medidas

acima, os profissionais de saúde, legalmente baseados nos códigos sanitários (federal,

estadual ou municipal), devem recolher o animal que foi agredido por animal raivoso do

domicílio ou via pública.

Termo de responsabilidade – documento datado e assinado pelo proprietário em 2 vias,

contendo: - endereço completo do proprietário; - dados do proprietário -dados do animal -

termos textuais comprometendo o proprietário a manter o animal em isolamento completo por

180 dias, com acompanhamento periódico por médico veterinário; -emissão de laudo semanal

pelo médico veterinário que contenha informações sobre estado de saúde do animal (cão ou

gato); - compromisso de notificação imediata ao serviço de saúde local, no caso de mudança

de comportamento ou desaparecimento do animal confinado, e no caso de morte, em que

também deverá ser feito encaminhamento de material para diagnóstico laboratorial de raiva.



O isolamento e reforço vacinal só poderão ser 

aplicados em áreas consideradas controladas para 

raiva canina das variantes 1 e 2 do vírus rábico.



Aspectos específicos do controle da raiva animal

•Casos surgidos após 90 dias de intervenção caracterizam novos focos. A concomitância de casos

dispersos em um município, considerando a baixa notificação, caracteriza uma epizootia.

- Vacinação de cães – o sucesso no controle da raiva canina depende de uma cobertura vacinal

acima de 80% da população canina estimada; a estratégia a ser adotada nas campanhas de

vacinação em massa pode ser do tipo casa a casa, postos fixos ou mistos (casa a casa +

postos fixos), a critério de cada município. Recomenda-se que, nas campanhas de vacinação

contra a raiva dos cães, estes sejam vacinados a partir dos 2 meses de idade, com a

orientação de 1 dose de reforço após 30 dias ( ver indicação do fabricante da vacina).

- Atenção a Eventos Adversos pós vacinação. Notificação via formsus.

- O controle da raiva silvestre, sobretudo do morcego hematófago, exige uma intervenção

específica. Em função da gravidade das agressões por morcegos, deve-se comunicar o caso

imediatamente aos serviços de saúde e aos serviços da área da agricultura, para o

desencadeamento das ações de controle; deverá ser assumido de acordo com a competência

de cada instituição, e reportar-se à publicação Morcegos em áreas urbanas e rurais: manual de

manejo e controle (1998), e ao Manual Técnico do Controle da Raiva dos Herbívoros (2009).
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