
Procure atendimento médico 
imediato se você for mordido por 
algum animal. Com base em suas 
lesões e na situação em que a 
mordida ocorreu, o médico decidirá 
se você deve receber tratamento 
para prevenir a raiva.

Atenção!

Vacine anualmente cães e gatos! A vacina 
antirrábica é a melhor maneira de prevenir a 
doença. Ao proteger seus pets você protege a 
sua família.

Evite contato com animais agressivos.

Não perturbe animais quando eles estiverem se 
alimentando, bebendo ou dormindo.

Nunca separe animais que estejam brigando.

Não toque em morcegos, vivos ou mortos.

Não crie animais silvestres sem autorização. Eles 
também podem transmitir raiva.

COMO SE PREVENIR
DO VÍRUS DA RAIVA?

vírus da
raiva
campanha de combate ao
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SALIVAÇÃO INTENSA

CONVULSÃO

AGRESSIVIDADE

EXCITABILIDADE

AGITAÇÃO E ANSIEDADE

FRAQUEZA E PERDA DE FUNÇÃO MUSCULAR

FEBRE BAIXA

O período médio de incubação da Raiva é de 3 a 12 
semanas. Esse período compreende ao tempo entre 
a infecção pelo vírus e o aparecimento dos sintomas. 
Porém, ele pode variar de dias a anos, por isso é tão 
importante comparecer a Unidade de Saúde em 
casos de agressões por animais potencialmente 
transmissores.

quais os Sintomas
do animal infectado?

Uma vez que uma pessoa começa a exibir sinais e 
sintomas da raiva, a doença é quase sempre fatal. 
Qualquer mamífero é capaz de transmitir raiva. Os 
que mais costumam causar a doença são:

A raiva é uma infecção viral mortal transmitida para 
seres humanos a partir da saliva de animais 
infectados – geralmente por uma mordida, 
arranhadura ou lambedura de ferida aberta ou 
mucosas.

O que é Raiva E
COMO ELA É TRANSMITIDA?

QUE CUIDADOS TOMAR
QUANDO FOR AGREDIDO?

A ferida deve ser limpa com 
sabão e água antes de qualquer 
outra medida.

Se você foi agredido por qualquer 
animal que transmita RAIVA, procure 
imediatamente um serviço de saúde 
mais próximo da sua casa.

O  m é d i c o  d eve rá  ava l i a r  o 
ferimento e como ocorreu a lesão. 
Se houver risco de contrair RAIVA, 
você receberá o esquema de 
profilaxia de acordo com o tipo de 
exposição, e este tratamento pode 
durar até 14 dias.

É obrigatório observar o cão ou o 
gato agressor por 10 dias. Caso o 
animal morra, desapareça ou torne-
se raivoso, retorne imediatamente a 
Unidade de Saúde e informe o 
ocorrido.

Não falte ou abandone o tratamento 
pois o vírus da RAIVA pode ser faltal.

ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE FAZENDA:
Gatos, cachorros, cabras, cavalos, vacas.

ANIMAIS SILVESTRES:
Morcegos, ratos, gambás, macacos, raposas.

ciclo de transmissão do
vírus da raiva
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