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Estes animais são as únicas espécies que podemos observar seja dos vizinhos, parentes, comunitários
ou do morador de rua. A observação de cães e gatos é uma conduta indicada somente em regiões onde
a raiva é controlada, como o município de São Paulo.
Lembramos que a OBSERVAÇÃO no período de 10 dias é um tratamento indicado pelo médico da unidade
de saúde onde o paciente foi atendido.
Cães e Gatos acometidos pela Raiva Animal evoluem para óbito em até 5 dias após o inicio dos sintomas.
Por isso o animal deve ser observado por 10 dias permanecendo vivo e saudável.
Durante o período de OBSERVAÇÃO DO ANIMAL, caso ele adoeça, desapareça, morra ou for eutanasiado,
o paciente deverá comunicar imediatamente a Unidade de Saúde do Atendimento.
Nos casos de ÓBITOS de CÃES E GATOS (morreu em casa, encontrado morto, teve uma morte súbita ou
foi eutanasiado), NÃO DESCARTE O CORPO em córregos, lixos ou terrenos baldios. Informe
imediatamente a Unidade de Saúde.
O corpo do animal poderá ser acondicionado em um saco plástico, e se possível dentro do isopor com gelo
até a equipe técnica chegar. O animal será encaminhado para o laboratório do CCZ – Centro de Controle
de Zoonoses onde será realizado o exame para o diagnóstico de raiva. Siga o link:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/destinao_de_animais_mortos2_1444316350.pdf

ATENÇÃO! É muito importante que o paciente comunique estes casos (mortos ou eutanasiados) porque o
resultado da sorologia indicará a necessidade ou não do tratamento (sorovacinação ou vacinação).

Veja abaixo: alguns tipos de agressões e motivações para as mordeduras dos animais
Tipo de agressão*
Predatória
Territorial
Situações em que
Brincavam
Defensiva
Redirigida
Dominância
Orgânica
Maternal
Medo

Exemplos de situação
A vítima estava correndo; a vítima foi agredida ao passar de bicicleta ou motocicleta; animal
acabou de fugir e pegou transeunte; pessoa passava na rua e foi agredida
A vítima mexeu nos pertences do animal; o animal estava defendendo o território
A vítima brincava com o animal
A vítima provocou o animal; o animal reagiu à agressão da vítima ou agiu em defesa do
proprietário; briga entre pessoas; animal reagiu a uma agressão involuntária
A vítima tentava separar briga entre animais; a vítima defendia uma pessoa do animal agressor
A vítima mexeu na comida do animal; ciúme
A vítima tentava socorrer um animal acidentado; a vítima cuidava do animal
o animal parecia estar com dor; vítima tentava fazer a contenção do animal
Fêmea agressiva por defesa dos filhotes
O animal parecia estar com medo ou assustado

Quando não é possível observar o animal, (desaparecidos, mortos ou os que foram eutanasiados), a
conduta será indicada pelo médico responsável da unidade de saúde que avaliará o risco por meio dos
seguintes critérios:
1. Exposição das lesões (leves ou graves), região do corpo;
2. Profundidade (superficial ou profundo);
3. Extensão (únicos ou múltiplos);

ESQUEMA DO TRATAMENTO EM 5 DOSES:
DIA 0

DIA3

DIA7

DIA 14

DIA 28

O soro antirrábico humano é feito até a terceira dose. Importante deste tratamento é não faltar ou
abandonar devido ao risco. Caso isso ocorra, o médico reajustará as datas para dar continuidade ao
tratamento.
CONTRAINDICAÇÃO: A vacina não tem contra indicação. INDIVIDUOS IMUNODEPRIMIDOS, GESTANTES,
EM LACTAÇÃO podem receber o tratamento.

