
Raiva
 

 Como clínico, o que
preciso saber?



Apresenta LETALIDADE 
 próxima a 100%

Possui como apresentação
clínica principal encefalite

progressiva e aguda



Como saber se estou em
risco? 

Os mamíferos são afetados
pelo vírus da raiva.

Em caso de agressão
animal, procure o centro
de saúde mais próximo! 



 

O vírus da raiva é uma 
 

ZOONOSE 
 

 Se encontra presente na
saliva e secreções (como

lágrima e suor) do animal
infectado

 
 Pode ser transmitido por:

mordedura, arranhadura ou
lambedura de mucosas

 
 



23,5%

Casos de Raiva Humana por
espécie animal agressora
conhecida nos últimos 10

anos no Brasil

11,8% 8,8%

55,9%

Fonte: SVS/MS 

Fonte: Jornal O Tempo

ATENÇÃO!!!

Casos como esse

 já não são tão

 raros assim!!



E o Período de
Incubação? 

No homem, a média
é de 45 dias

 
  

Em cães e gatos varia
entre 10 e 60 dias



O animal elimina o vírus de 4 a
5 dias antes de apresentar

sinais clínicos!

Qual o período de
transmissibilidade?



E a vacinação de pets? 

Existem campanhas anuais de
vacinação antirrábica
gratuita 

As vacinas são de excelente
qualidade e conservadas a

temperaturas ideais, entre 2
e 8 graus 



É desejável alta
cobertura vacinal

 
 
 
 
 
 
 

por isso as clínicas
particulares possuem um
papel fundamental em

complementar as metas,
principalmente em
relação aos gatos 



Gatos que residem em
apartamentos também
devem ser imunizados

preventivamente 

lembrando que morcegos
podem adentrar e serem

predados



Uma alternativa é o
estímulo dos clínicos à

vacinação em casa



Como agora sabemos
sobre o controle nos
animais, quais são as

ações para as
pessoas?



O Protocolo Pré-exposição
DEVE ser feito por pessoas

com alto 
risco de contato com o vírus



É necessária a
manutenção anual da
Sorologia para clínicos

veterinários 



 NUNCA dispensar uso de
EPI´s em caso de animal

suspeito

 

Lista de EPI´s: 
*máscara N95
*luvas descartáveis por
baixo das luvas de raspa e
*óculos de proteção



O que fazer em caso de
exposição? 

Lave o local da ferida, 
 com água e sabão E

utilize solução a base de
IODO 

Em caso de mucosa, lave
com soro fisiológico ou

água corrente



Cão ou gato
 
 
 
 

Aparentemente saudáveis
envolvidos em agressões ou

acidentes devem ser
observados por 10 dias

 com as devidas condições de
bem-estar animal

 



Caso, em todo o período
permanecer vivo e saudável,
não há risco de transmissão

do vírus

 



O animal elimina o patógeno
de 4 a 5 dias antes de

apresentar sinais clínicos
 

Se observo o animal durante
o período determinado

tenho a segurança que no
momento da agressão o

animal não estava liberando
o vírus



Mas...

 e o Morcego ?



Morcegos NÃO são vilões!

Nós invadimos seu ambiente e
causamos desequilíbrios

ecológicos

O animal precisa estar
INFECTADO com o vírus, como
qualquer outro mamífero



Devido a frequência da
ocorrência do vírus nas
colônias e seu hábito de

vida, todo contato ou
agressão por morcego

são considerados GRAVES 
 



Se possível, com muito cuidado,
isole o animal com uma caixa ou

balde

 e

 chame o setor de zoonoses local

E caso eu encontre um morcego
suspeito, ou seja, voando

durante o dia, ou incoordenado,
caído no chão?



Quer saber mais?
Acesse aqui

Portal da vigilância em saúde
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MG

 

Guia de vigilância em saúde



Telefones para contato em caso de
identificação de morcego em Belo
Horizonte:  

3277-7411/3277-7414/ 3277-7367
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