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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A raiva humana é extrema-
mente relevante do ponto de vista clínico e de saúde pública, 
por se tratar de moléstia fatal em aproximadamente 100,0% dos 
casos, embora haja relatos de cura após a instalação dos sinais e 
sintomas, um dos quais no Brasil, em 2008. O objetivo do pre-
sente estudo foi apresentar uma atualização sobre a raiva humana 
em seus aspectos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos, desta-
cando o Protocolo Recife, a fim de subsidiar médicos generalistas 
com informações úteis ao atendimento clínico de qualidade.
CONTEÚDO: Após um período variável de incubação, ini-
ciam-se os pródromos da doença (manifestações inespecíficas). 
A progressão da enfermidade é acompanhada de grave ansieda-
de, excitação e agitação psicomotora, evoluindo para manifesta-
ções relacionadas à disfunção do tronco cerebral. O tratamento 
é usualmente baseado nas medidas de apoio das complicações 
da infecção.
CONCLUSÃO: A raiva humana permanece como significativo 
problema de saúde no Brasil, principalmente por ser uma doen-
ça – do ponto de vista clínico, diagnóstico e profilático – ainda 
pouco conhecida pelos médicos generalistas. Dessa forma, ações 
de educação continuada constituem um importante elemento 
para abordagem correta dos pacientes sob o risco de desenvolver 
a enfermidade. 
Descritores: Profilaxia, Raiva humana, Tratamento. 
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SUMMARY 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The human rabies is ex-
tremely important for the internal medicine and public health, be-
cause is a fatal disease in nearly 100% of cases, although there are 
some reports of healing after the installation of signs and symptoms, 
one of which in Brazil in 2008, resulting Recife Protocol for treat-
ment of disease. The aim of this study is to present an update on the 
human rabies in their epidemiological, clinical and therapeutic as-
pects, highlighting the Recife Protocol, in order to subsidize general 
practitioners with useful information for clinical care quality. 
CONTENTS: After a variable period of incubation, begins 
the prodroms disease (nonspecific). The disease progression is 
accompanied by severe anxiety, arousal, and psychomotor agi-
tation, progressing to complications due to dysfunction of the 
brainstem. The treatment is usually based on measures of support 
from complications of the infection.
CONCLUSION: Human rabies remains a significant health 
problem in Brazil, mainly because it is a disease – the clinical 
point of view, diagnosis and prophylaxis – that still not well 
known by general practitioners. Thus, actions of continuing edu-
cation are an important element to appropriate approach for the 
individuals at risk of developing the disease. 
Keywords: Human rabies, Prevention, Treatment

iNtROdUÇãO

A raiva é uma entidade mórbida viral que acomete o sistema 
nervoso central (SNC), cujo agente etiológico pertence à famí-
lia Rhabdoviridae e ao gênero Lyssavirus. Sua transmissão ocor-
re por secreções infectadas, usualmente saliva, as quais atingem 
o organismo através da mordedura animal ou da ferida aberta. 
Raramente a inalação de aerossóis contendo vírus, a ingestão ou 
o transplante de tecidos infectados são capazes de transmitir a 
entidade nosológica. Sua importância deriva do fato de ser letal 
em aproximadamente 100% dos casos. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) estima que, por ano, 55.000 pessoas evoluam 
para o óbito devido à doença1. 
Uma vez clinicamente apresentada, as possibilidades de cura são 
remotas, restringindo-se a uns parcos relatos de casos. Assim, faz- 
se necessária a adoção de medidas profiláticas específicas tão logo 
a interação Homo sapiens sapiens / vírus ocorra, com a implanta-
ção das adequadas estratégias de prevenção, visando a proteção 
contra o adoecimento.
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Em 2008 foi notificado o primeiro caso brasileiro – e o segun-
do relato no mundo – de cura da raiva humana em ambiente 
de terapia intensiva, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, 
da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, no qual 
um jovem de 15 anos – infectado pela mordedura de um mor-
cego hematófago – apresentou recuperação. O procedimento 
terapêutico aplicado e conduta empregada foram reunidos no 
primeiro protocolo brasileiro de tratamento para raiva – o Pro-
tocolo de Recife2. 
O objetivo do presente artigo é apresentar uma atualização so-
bre a raiva humana em seus aspectos epidemiológicos e clínicos, 
a fim de trazer informações úteis ao atendimento médico de 
qualidade. Para tanto, realizou-se revisão da literatura nas fon-
tes de base de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo) 
e U. S. National Library of Medicine (PubMed) utilizando o 
termo de busca “raiva humana” e “human rabies”, respectiva-
mente, assim como em livros-texto e publicações do Ministério 
da Saúde. Os conceitos foram organizados em seis sessões – (1) 
Etiologia e epidemiologia, (2) Patogênese, (3) Aspectos clínicos, 
(4) Diagnóstico, (5) Tratamento e (6) Prevenção – apresentadas 
a seguir.

EtiOLOgiA E EPIDEMIOLOGIA

A raiva é uma encefalite viral aguda que pode acometer crianças 
e adultos, indistintamente. O vírion – que se assemelha morfo-
logicamente a um projétil de arma de fogo – é formado por um 
nucleocapsídeo helicoidal envelopado por uma bicamada lipo-
proteica. Seu genoma é constituído por uma molécula linear de 
ácido ribonucléico (RNA) fita simples (ssRNA+), o qual codifica 
cinco proteínas denominadas N, M, L, G e NS, todas com pro-
priedades antigênicas3. 
A glicoproteína G – constituinte do envelope viral – tem a ca-
pacidade de ligação aos receptores da acetilcolina, fato este que 
contribui para sua neurovirulência. O vírus da raiva é muito sen-
sível aos agentes externos, tanto físicos quanto químicos, como 
detergentes, ácidos e bases fortes, formol, água e sabão a 20,0%, 
além da luz solar, do calor (é inativado a 60º C) e da luz ultravio-
leta3,4. O agente permanece infectante por dias a 4º C; a -70º C 
ou liofilizado (4º C), se mantém durante anos.

Cadeia epidemiológica e transmissão
Considerava-se, até alguns anos, que a raiva possuía três ciclos: 
urbano, rural e silvestre. Mais recentemente inclui-se outro, en-
volvendo os morcegos (espécies hematófagas ou não), denomi-
nado ciclo silvestre aéreo. A raiva urbana, problema em países 
em desenvolvimento – é caracterizada pela presença da doença 
em animais domésticos de estimação (cães e gatos). O morce-
go hematófago (Desmodus rotundus) é o principal transmissor 
da doença aos herbívoros domésticos, como bovídeos, equídeos, 
caprinos, ovinos e suínos, pois estes são a fonte alimentar mais 
frequente, constituindo o ciclo rural. Os herbívoros domésticos 
podem também se infectar pela agressão de cães, gatos e mamífe-
ros silvestres raivosos. O ciclo aéreo é importante na manutenção 
do vírus entre as várias espécies de morcegos, os quais dissemi-
nam esse agente viral, pois transpõem barreiras geográficas, na 
medida em que são os únicos mamíferos que voam (quirópte-

ro – do grego quiro = mão e ptero = asa). Todas as espécies de 
morcegos, hematófagas ou não, são suscetíveis ao vírus da raiva, 
podendo transmitir a condição mórbida e apresentar seus sinais, 
adoecendo e evoluindo para a morte; por conseguinte, não se tra-
tam de “portadores sãos”, como se acreditava outrora. Esse entre-
laçamento dos ciclos foi comprovado, cientificamente, por meio 
de técnicas modernas de tipificação antigênica e sequenciamento 
genético do vírus5.

Distribuição da doença
A distribuição da raiva é universal, destacando-se apenas algumas 
regiões insulares como o Japão e o Havaí - nas quais não existe 
a circulação do vírus, mesmo entre as espécies silvestres, consi-
deradas os reservatórios naturais. O único continente habitado 
e considerado sem a presença do vírus da raiva era a Oceania, 
mas o encontro de um Lyssavirus, fez com que essa situação esteja 
sendo revista6.
A OMS estima que haja cerca de 55.000 mortes de raiva por ano, 
sendo notificado apenas um número ínfimo de casos1. No Brasil, 
576 casos de raiva humana foram registrados de 1990 a 2010. A 
região Nordeste mostra-se especialmente endêmica para a enti-
dade nosológica – respondendo por 57,0% dos casos notificados 
no período - seguida da região Norte, com 25,0%; Sudeste, com 
10,0% e Centro-Oeste, com 8,0%. Desde 1987 não há registro 
de casos de raiva humana nos estados do Sul, sendo o último caso 
no Paraná, cuja fonte de infecção foi um morcego hematófago. 
Em 2010, três casos de raiva humana foram notificados, todos 
na região Nordeste. Nos anos de 2004 e 2005, o morcego passou 
a ser o principal responsável pelas ocorrências de raiva humana, 
correspondendo a 86,5% dos casos nesses dois anos. Um exem-
plo disto foi ocorrência de surtos de raiva humana nos estados do 
Pará e Maranhão7.
A forma mais frequente de transmissão da moléstia nos países em 
desenvolvimento é a mordedura por cães. Na Europa ocidental e 
nos Estados Unidos da América (EUA), as origens mais comuns 
são os guaxinins, as raposas, os morcegos e os coiotes (dentre os 
animais selvagens) e cães e gatos, dentre os mamíferos domésti-
cos6. A natureza da agressão deve ser determinada, pois animais 
raivosos geralmente atacam sem provocação prévia. Vale ressaltar 
que há dois picos de incidência da doença humana, na faixa etária 
por volta dos cinco e, também, por volta dos 14 anos, devido a 
maior exposição deste grupo etário ao contato com animais.
Casos raros foram relatados de inalação de partícula virais elimi-
nadas pelos morcegos. A transmissão de humano para humano 
também foi documentada em alguns pacientes após transplante 
de córnea e de rim4,8.

PAtOgÊNESE

A infecção pelo vírus da raiva se inicia através da introdução do 
mesmo na pele ou nas membranas mucosas. Ato contínuo, ocor-
re replicação no músculo estriado esquelético adjacente ao local 
da inoculação e subsequente exposição do sistema nervoso perifé-
rico, principalmente as terminações nervosas livres desmieliniza-
das dos fusos neurotendíneos e neuromusculares4,9. 
O agente etiológico se dissemina ao longo dos nervos periféricos, 
em direção ao sistema nervoso central (SNC), aproveitando-se do 
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fluxo axoplasmático retrógrado, célula a célula, através das jun-
ções sinápticas, em geral a uma ‘velocidade’ constante de 8-20 
mm/dia, podendo atingir, eventualmente, uma velocidade de até 
100mm/dia10. Um novo evento de replicação viral pode ocorrer 
nos cornos anteriores da medula espinal, bem como na raiz dos 
gânglios dorsais11. Nesses locais, as partículas virais podem ser 
reconhecidas por células efetoras do sistema imunológico, o que 
propicia o aparecimento de um quadro de ganglioneurite.
Uma vez instalado no SNC, a multiplicação viral ocorre, pre-
ferencialmente, nas regiões do hipocampo, tálamo, hipotálamo, 
tronco cerebral, medula e cerebelo. Ato contínuo, o vírus rábi-
co se dissemina de maneira centrífuga pelos nervos periféricos e 
autônomos, alcançando medula adrenal, rins, pulmões, fígado, 
músculos esqueléticos, pele, coração e glândulas salivares, sendo 
que esse último sítio possui, por grama de tecido, maior quanti-
dade de vírus que o SNC9,11. Do ponto de vista fisiopatológico, a 
entidade mórbida ocorre devido à disfunção neuronal, anormali-
dades na neurotransmissão envolvendo, mormente, o ácido gama 
aminobutírico (GABA), e não pela morte celular10.
A observação da formação de inclusões citoplasmáticas eosinofí-
licas – chamadas corpúsculos de Negri – constituiu o principal 
achado histopatológico da raiva, sendo considerado patognomô-
nico da condição. Destaque-se, todavia, que em cerca de 20,0% 
dos pacientes, os mesmos podem estar ausentes. 

ASPECtOS CLÍNiCOS

O período de incubação varia de dias a anos, encontrando-se ge-
ralmente entre quatro a oito semanas. Esta variação dependerá da 
distância entre o ferimento no qual foi inoculado o vírus rábico 
e o SNC, da quantidade de tecido envolvido na inoculação, dos 
mecanismos de resposta do hospedeiro e da carga viral inoculada. 
Em relação ao primeiro determinante, cabe ressaltar que as lesões 
próximas da cabeça, e aquelas que sobrevêm em crianças, costu-
mam evoluir têm o período de incubação mais curto10,12. 

Período prodrômico
Usualmente é caracterizado por queixas inespecíficas, como fe-
bre, cefaleia, indisposição, mialgias, anorexia e tosse não produ-
tiva. Em 50,0% a 80,0% dos casos, acompanha-se de parestesias 
e/ou fasciculações musculares ao redor do local da inoculação do 
agente viral. Acredita-se que tais manifestações sejam decorrentes 
da disfunção dos nervos periféricos devido à reação imunológica 
dirigida ao vírus rábico em replicação no gânglio sensitivo (gan-
glioneuronite). Com a evolução do quadro, começam a surgir 
sinais indicativos de encefalite, tais como diminuição da acuidade 
auditiva ou surdez, diplopia, visão turva e estrabismo4,9,10. 

Fase neural aguda
É subdividida em duas formas clássicas da entidade nosológica: 
furiosa – relacionada principalmente com o vírus transmitidos 
por canídeos – e a paralítica – associada, geralmente, ao vírus 
transmitidos por morcegos13.

Forma furiosa: após dois a 10 dias de pródromos10 emergem 
ansiedade grave, excitação e agitação psicomotora. Convulsões 
generalizadas, meningismo e espasmos musculares involuntários 

podem fazer parte do contexto clínico, assim como, períodos de 
confusão mental, intercalados por interregnos de lucidez, disar-
tria, hiperestesias, sensibilidade à luz (fotofobia), sensibilidade a 
ruídos intensos ou brisas leves (aerofobia). A disfagia associada 
à salivação excessiva integra o quadro tradicionalmente denomi-
nado “espumar pela boca”. Em metade dos enfermos, é possível 
observar espasmos da musculatura da orofaringe, da laringe e 
diafragmática, geralmente incitadas por tentativas de ingestão de 
água, ou raramente, pela simples visão da mesma, caracterizan-
do a hidrofobia. O paciente evolui paulatinamente para o coma, 
com o êxito letal acontecendo em quatro a 10 dias, geralmente 
durante convulsão ou ocorrência de apneia2,4,9.

Forma paralítica: esta modalidade pode ser decorrente da afec-
ção raquimedular10, acompanhando ou seguindo a excitação, 
assemelhando-se, muitas vezes, às síndromes de Landry/Guillain-
-Barré, o que pode dificultar o diagnóstico sobremaneira. Este 
fato salienta a necessidade da inclusão de testes específicos para a 
detecção de raiva em serviços de transplante de órgãos, particu-
larmente em doadores com sinais de comprometimento neuro-
lógico. Habitualmente, a forma paralítica associa-se à mordedura 
de morcegos2,4,9,13. 
Deve ser comentado que na região da mordedura ocorre, com 
alguma frequência, parestesia, dor e prurido, contexto clínico 
que evolui para paralisia muscular flácida precoce, preservando, 
geralmente, a sensibilidade. É marcante a ocorrência de febre, 
geralmente alta e intermitente10. O quadro de paralisia pode de-
terminar, igualmente, alterações cardiorrespiratórias, retenção 
urinária aguda e obstrução intestinal funcional. Apesar de se 
observarem-se espasmos musculares,  os achados clínicos não se 
alinham aqueles da hidrofobia, destacando-se que a consciência 
mantém-se preservada na maioria dos casos13.
Sinais de disautonomia - incluindo pupilas irregulares e dilata-
das, lacrimejamento, salivação, sudorese, hipotensão arterial pos-
tural / hipertensão arterial sistêmica, bradicardia, bradiarritmia, 
taquicardia e insuficiência respiratória - são as principais causas 
de morte, podendo ser observados nas duas formas da doença.

diAgNÓStiCO

A história epidemiológica compatível (agressão por animais), asso-
ciada aos achados clínicos já citados, compõe a base da suspeição 
diagnóstica. A detecção do vírus rábico é essencial para o diagnós-
tico ante-mortem específico. Com este intuito, podem-se empregar 
métodos de identificação do antígeno rábico, pela técnica de imu-
nofluorescência direta (IFD) – em (i) decalques de células da cór-
nea (cornea test)14, (ii) biópsia de pele de couro cabeludo da região 
occipital (nesta região os folículos pilosos são bastante inervados), 
(iii) amostra de saliva ou (iv) líquido cefalorraquidiano (LCR)15. 
A pesquisa dos anticorpos no LCR dirigidos ao vírus da raiva deve 
ser realizada após dez dias de instaladas as manifestações clínicas, 
sendo feita através dos métodos de ensaio imunoenzimático (ELI-
SA) e imunofluorescência. Nos casos nos quais não há histórico de 
vacinação, a pesquisa de anticorpos no soro, através da soroneutra-
lização (RIFFT), pode contribuir para o diagnóstico15. 
Embora com mínima participação na rotina de diagnóstico labo-
ratorial da raiva, técnicas de biologia molecular, como o RT-PCR 
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e o semi-nested PT-PCR, têm sido padronizados para a detecção 
do vírus16. Tais ensaios aliam rapidez, sensibilidade e especificida-
de, além de permitir a identificação da cepa viral envolvida17. No 
entanto, nenhuma das técnicas, isoladamente, oferece 100,0% 
de sensibilidade, necessitando de um conjunto de achados para 
aumentar a probabilidade. Ressalte-se que o resultado positivo é 
diagnóstico para a infecção, porém o negativo não a exclui14.

Diagnóstico diferencial
Quando as manifestações clínicas clássicas e a história epide-
miológica não estão bem estabelecidas, o reconhecimento da 
raiva é dificultado. Dessa forma, é necessário excluir outras mo-
léstias infecciosas, como encefalites virais de etiologia diversa - 
especialmente as causadas por outros rabdovírus, arbovírus e en-
terovírus -, tétano, pasteureloses por mordedura de gato ou cão, 
botulismo e febre por mordedura do rato (sodóku), febre por arra-
nhadura do gato (linforreticulose benigna de inoculação) e tula-
remia. Além disso, outras entidades mórbidas não infecciosas po-
dem mimetizar o quadro de raiva, destacando-se as síndromes de 
Landry/Guillain-Barré, a encefalomielite difusa aguda (ADEM), 
as intoxicações (principalmente por mercúrio) e os quadros neu-
ropsiquiátricos como a histeria (geralmente em profissionais da 
área da saúde que detêm conhecimento acerca da doença)2,12,18. 

Procedimentos para o diagnóstico específico da raiva
Ao avaliar um caso suspeito de raiva humana, o profissional de 
saúde deverá comunicar imediatamente a Secretaria Estadual de 
Saúde (mais especificamente ao Serviço de Vigilância Epidemio-
lógica), a qual deverá fornecer condições para a coleta de espéci-
mes biológicos, bem como o encaminhamento dos mesmos aos 
laboratórios. As primeiras amostras obtidas deverão ser fraciona-
das, duas amostras de cada material e direcionadas ao Laborató-
rio de Diagnóstico do Estado ou Laboratório Central de Saúde 
Pública (LACEN) (Tabela 1)2.

Tabela 1 – Procedimento de coleta de amostras para o diagnóstico da 
infecção pelo vírus da raiva. 

Tecido / Fluido Volume / 
Quantidade Coletas

Saliva 2 mL Coletas diárias durante uma 
semana (até o segundo dia de 
envio ao IP/SP)

LCR 2 mL Duas coletas durante uma sema-
na (2ª e 5ª feira)

Soro 2 mL Duas coletas durante uma sema-
na (2ª e 5ª feira)

Folículo piloso 0,5 – 1,0 cm2 Duas coletas durante uma sema-
na (2ª e 5ª feira)

Imprint de córnea 5 lâminas Apenas uma coleta
LCR = líquido cefalorraquidiano.
Brasil. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Protocolo para Tratamento 
de Raiva Humana no Brasil. Epidemiol Serv Saúde 2009;18(4):385-94.

Os resultados laboratoriais são emitidos, usualmente, em até 
72h após o recebimento das amostras. Sem o diagnóstico espe-
cífico, quando não houver positividade nos materiais biológicos 
examinados pelos laboratórios locais e pelo LACEN, o paciente 
deverá ser retirado do protocolo terapêutico e outro diagnósti-

co ser exaustivamente pesquisado. Se o paciente evoluir para o 
óbito, antes ou depois do diagnóstico específico, deverá ser rea-
lizada necropsia, destacando-se que o encéfalo – cérebro, tronco 
encefálico e cerebelo – deverá ser enviado ao laboratório, com 
a finalidade de esclarecer a existência ou não da infecção pelo 
vírus da raiva2.

tRAtAMENtO

A abordagem terapêutica é baseada nas medidas de suporte clí-
nico – como correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, arrit-
mias cardíacas, hipotensão arterial sistêmica, edema cerebral –  
e de intervenção em outras complicações de origem infecciosa 
que porventura surjam. Atualmente, embora inexista um trata-
mento específico para a doença, dois casos cuja terapêutica foi 
bem sucedida foram documentados na literatura – o primeiro 
em 2004, em Milwaukee nos EUA19, e o segundo em 2008, 
no HU Oswaldo Cruz, em Pernambuco, no Brasil2. Desde esta 
perspectiva, o sucesso terapêutico obtido com o enfermo per-
nambucano tornou possível a elaboração do primeiro protoco-
lo brasileiro de tratamento para raiva humana. Com efeito, o 
protocolo de Recife2, como ficou denominado, é baseado no 
protocolo estadunidense e é recomendado a todo enfermo com 
suspeita clínica de raiva e que tenha vínculo epidemiológico e 
profilaxia antirrábica inadequada. 
Considera-se que o doente possua vínculo epidemiológico 
quando apresenta manifestações clínicas sugestivas e advém de 
regiões nas quais a circulação do vírus rábico é comprovada, ou 
quando possui histórico de exposição a uma provável fonte de 
infecção. O protocolo de Recife classifica a profilaxia antirrábi-
ca como inadequada, quando o esquema de pós-exposição não 
é aplicado ou é aplicado de maneira incorreta (administração 
incompleta ou tardia).
O paciente deve ser prontamente isolado e admitido em unida-
de de terapia intensiva. Precocemente, deve ser providenciado 
acesso venoso central, cateterização vesical de demora e cate-
terização nasoenteral. São indicados procedimentos profiláti-
cos para trombose venosa profunda, hemorragia digestiva alta 
e úlcera de pressão. Nesta fase, pode-se sedar o enfermo para 
adaptação à ventilação mecânica, evitando-se o uso de barbitú-
ricos e de propofol para tal fim2. Nesta esfera, sugere-se uso de 
midazolam, associado ao fentanil ou a cetamina, destacando-se 
que sedação deve ser monitorada através da escala de Ramsey, 
índice bispectral (BIS) ou eletroencefalograma (EEG)2.
O ideal, em termos de condução terapêutica, é a manutenção 
do doente em estado de normovolemia. Se houver necessidade 
de intubação traqueal, ressalta-se a vigilância quanto à hipersa-
livação. A dieta deve ser hipercalórica e hiperproteica, preferen-
cialmente por via enteral2. 
Após a confirmação laboratorial de infecção pelo vírus rábico, 
as condutas supracitadas devem ser mantidas, somando-se a elas 
a prescrição de amantadina (100 mg), por via enteral a cada 
12h, biopterina (2 mg/kg) por via enteral a cada 8h – fármaco 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde e de sedação profunda 
com os medicamentos já indicados2. As doses dos sedativos não 
devem ser muito elevada, se necessário otimizar a sedação com 
fentanil, evitando o uso de barbitúricos e propofol.
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PREvENÇãO

O controle da raiva humana depende de diversas medidas de 
saúde e de educação, abrangendo ações individuais e coleti-
vas, incluindo a vacinação animal, a captura para controle de 
mamíferos silvestres e a profilaxia pré e pós-exposição para o 
Homo sapiens sapiens, além da vigilância epidemiológica efe-
tiva e adequada.
Em relação à profilaxia pós-exposição, o conhecimento das 
condutas a serem adotadas é de extrema relevância para o pro-
fissional da área da saúde, mormente para aqueles que atuam 
nos serviços de urgência e emergência. Os procedimentos vi-
sam impedir que o vírus rábico alcance as terminações nervo-
sas adjacentes à solução de continuidade, através da estimula-
ção da resposta imunológica do enfermo e da eliminação das 
partículas virais da lesão. Deste modo, impede-se o processo 
de adoecimento.
O primeiro cuidado após a mordedura do animal é a exaustiva 
limpeza do ferimento com água e sabão, fazendo-se, ato contí-
nuo, a antissepsia com álcool iodado, povidine ou clorexidina. 
A sutura da lesão não é recomendada rotineiramente, mas, nas 
lesões extensas a aproximação das bordas do ferimento pode ser 
realizada, situação na qual a infiltração da lesão com soro antir-
rábico é preconizada4,18.
A profilaxia para o tétano é eventualmente necessária, respeitan-
do-se suas indicações consagradas na literatura e nos protocolos 
governamentais. As mordeduras de cães e gatos nas mãos, na 
face, no pescoço ou nas lesões extensas e profundas, ou ainda 
com comprometimento ósseo e/ou articular, devem receber an-
timicrobianos profiláticos pelo risco de infecção secundária. Os 
fármacos sugeridos são amoxicilina/clavulanato, ou ampicilina/
sulbactam por cinco dias, visando os germes mais comumen-
te isolados, como Staphylococcus aureus, Pasteurella multocida 
(principalmente em gatos), anaeróbios e Capnocytophaga cani-
morsus. Como segunda linha podem ser prescritas cefalospo-
rinas de segunda geração. Nos enfermos com história de hi-
persensibilidade à penicilina, mormente em reações alérgicas 
graves, uma opção é a associação de clindamicina e sulfame-
toxazol/trimetropima ou clindamicina e fluoroquinolona. No 
que diz respeito às lambeduras de pele com lesões superficiais, 
a lavagem com solução fisiológica a 0,9% é eficaz. A lambedura 
da pele íntegra não é habitualmente considerada de risco18,20.
Em relação à vacinação, existem no mercado dois tipos de vaci-
nas antirrábicas: 1) a fuenzalida & palácios e 2) a cultivo celular, 
as quais têm em sua composição o vírus inativado. A fuenzalida 
& palácios é preparada a partir de encéfalos de camundongos 
recém-nascidos contendo uma pequena parcela de tecido ner-
voso, representando o imunobiológico com maior índice de 
efeitos colaterais, destacando-se especialmente os quatro gran-
des grupos18:
• Reações adversas locais: dor, rubor, prurido e linfonodomegalia 
satélite;
• Reações adversas sistêmicas: febre, mal estar, cefaleia, mialgias 
e artralgias;
• Reações adversas neurológicas: ocorrem devido à reação desmie-
linizante da vacina, manifestando-se como quadros neuropara-
líticos tipo Landry/Guillain-Barré, tipo neurítico ou encefalo-

mielite; via de regra, é bastante relacionada ao número de doses 
aplicadas e à repetição do esquema vacinal;
• Reações adversas de hipersensibilidade: desde urticária e peté-
quias até anafilaxia grave (com choque anafilático e risco de 
evolução para o óbito).

A OMS recomenda o uso de vacinas de cultivo celular, por 
esta apresentar imunogenicidade comprovada, maior seguran-
ça e menores riscos de reações adversas. A vacina produzida 
em cultivo celular, utilizada no Brasil desde 2003, é gratuita 
e encontra-se disponível em toda rede do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
Devido à elevada letalidade da doença não há restrições à vaci-
nação – gravidez, mulheres lactantes, doenças intercorrentes ou 
concomitância de outros tratamentos – enfatizando-se que a 
dose de aplicação independe da idade e do peso do paciente.
A imunização passiva, realizada por soro – heterólogo ou homó-
logo – se dá pela infiltração do soro no ferimento, respeitando-
-se a dose recomendada a cada enfermo e procurando-se prover 
o maior volume possível de infiltração. Caso a região anatô-
mica não permita a introdução de todo o volume do soro, a 
quantidade restante, a menor possível, deve ser aplicada por via 
intramuscular, preferencialmente em regiões sem muito tecido 
adiposo e em áreas díspares em relação à administração da vaci-
na18. Ressalte-se que o soro antirrábico – utilizado na profilaxia 
pós-exposição do H. sapiens sapiens – é do tipo heterólogo, pro-
duzido por inoculação do vírus rábico em equinos hiperimuni-
zados. Os soros atualmente produzidos são seguros, contendo 
baixa concentração de proteína animal; todavia, podem causar 
eventos adversos como reações de hipersensibilidade. A dose 
utilizada é de 40 UI/kg. 
A imunoglobulina humana antirrábica (HRIG) – um produ-
to homólogo – tem sua principal indicação quando há reações 
anafiláticas à administração do soro heterólogo, sendo indicada 
na dose de 20 UI/kg. Não há risco de transmissão de molés-
tias infecciosas (incluindo o vírus da imunodeficiência humana 
– HIV). Por ser obtida a partir do plasma de doadores pre-
viamente imunizados com o vírus, a HRIG possui produção 
limitada, e, por conseguinte, baixa disponibilidade e elevado 
custo5,12. Deve ser comentado, no entanto, que embora ainda 
em pequena escala a HRIG vem sendo produzida através de hi-
bridomas secretores de anticorpos monoclonais, estratégia que 
alia economia, eficácia e segurança, permitindo que, em um 
mesmo coquetel antirrábico, sejam administrados anticorpos 
reconhecedores de diferentes epítopos virais21,22.
As indicações e abordagem da profilaxia pós-exposição estão 
apresentadas na tabela 2. Se o mamífero envolvido na exposição 
humana é selvagem ou é suspeito ou sabidamente portador de 
raiva, deve ser eutanasiado e ter sua cabeça enviada para um 
laboratório da vigilância epidemiológica, com o objetivo de 
examinar seu cérebro com anticorpos fluorescentes, visando a 
detecção de antígenos virais ou corpúsculos de Negri. Os de-
mais animais são observados por 10 dias, período no qual, se 
houver o desenvolvimento da moléstia, estará indicado o exame 
do seu cérebro, como já citado. Nos casos de mamíferos que 
escaparam, ou que não possam ser observados, a profilaxia ativa 
e passiva deve ser assegurada23 (Tabela 2).
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A profilaxia pré-exposição está recomendada para médicos veteri-
nários, além de professores, alunos e profissionais que trabalham 
com animais potencialmente infectados com o vírus da raiva, por 
exemplo, espeleólogos, laçadores, treinadores de cães, tratadores 
e treinadores de animais domésticos e de mamíferos de interesse 
econômico (equídeos, bovinos, caprinos, ovinos e suínos, dentre 
outros) e profissionais de laboratórios20,24-26. Além do grupo de 
profissionais, também a população está sujeita à exposição em 
meio às suas atividades cotidianas e de lazer. O tratamento consta 
de três doses de vacina, ministradas nos dias 0, 7 e 28. Os anticor-
pos circulantes devem ser testados a partir do 14° dia após a últi-
ma dose do esquema vacinal. Uma dose de reforço é preconizada 
quando a titulação encontrar-se em níveis inferiores a 0,5 UI/
mL5,18. Nos casos de reexposição ao vírus rábico, duas doses serão 
aplicadas, nos dias 0 e 3, exceto nos enfermos que finalizaram o 
esquema de vacinação num intervalo menor que 90 dias. 
A implantação de Programas de Educação Continuada e de Edu-
cação em Saúde e a mobilização comunitária, através da Vigi-
lância Epidemiológica, devem ser prioridades nos municípios, 
visando a redução de eventos mórbidos com o vírus rábico, atra-
vés do estímulo para a proteção individual e coletiva. Ademais, 
devem ser enfatizadas medidas preventivas e de controle dos casos 
transmitidos por mamíferos domésticos, em áreas urbanas e ru-
rais, através de alta cobertura vacinal destes, controle do foco, e 
monitoramento da circulação viral27.

CONSidERAÇÕES FiNAiS 

A raiva humana representa, ainda hoje, um grave problema de 
saúde no Brasil e em vários países do globo, principalmente pelo 
fato de ser uma moléstia de altíssima letalidade, cujas manifestações 
clínicas, o tratamento e a profilaxia ainda são ainda pouco conhe-
cidas pelos médicos generalistas. Dessa forma, o investimento em 
programas de educação continuada – com o propósito de aumen-

tar o conhecimento acerca da infecção dentre os profissionais de 
saúde – constitui uma importante ação para reduzir sua incidência. 
Vale ressaltar, uma vez mais, neste âmbito, que o prognóstico da 
exposição ao vírus da raiva humana está intimamente relacionado 
às corretas medidas de profilaxia, seja através da soroterapia ou da 
vacinação. 
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Natureza da Exposição Condições do Animal Agressor

Clinicamente Sadio (cão e gato) Raivoso, suspeito, desaparecido, silvestre e 
outros animais domésticos e de produção

Contato Indireto:
Manipulação de utensílios contaminados
Lambedura de pele íntegra

Lavar com água e sabão
Não tratar

Lavar com água e sabão
Não tratar

Acidentes Leves:
Arranhadura
Lambedura de pele lesada
Mordedura única e superficial em tronco 
ou membros (exceção das mãos)

Lavar com água e sabão 
Observar o animal durante 10 dias após a exposição: se 
o mesmo permanecer sadio, encerrar o caso. Se o ani-
mal adoecer, morrer ou desaparecer durante o período de 
observação, aplicar o tratamento: administrar 5 doses de 
vacina (dias 0, 3, 7, 14 e 28)

Lavar com água e sabão
Iniciar o tratamento: 5 doses de vacina ad-
ministradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.

Acidentes Graves:
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Iniciar o tratamento com soro e 5 doses de 
vacina administradas nos dias 0, 3, 7, 14 
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