
 

 

ANÁLISE DOS CASOS REGISTRADOS DE RAIVA EM CARNÍVOROS NO BRASIL 

ENTRE OS ANOS DE 2015 E 2017 

 

Jenifer de Jesus Araújo1 

Francielma Rezende Silva2 

Flávia Rodrigues Araújo3 

Gleice de Matos Rodrigues4 

 Eric Mateus Nascimento de Paula5 

 

RESUMO: A raiva é uma antropozoonose letal causada por um vírus da família Rhabdoviridae, 

gênero Lyssavirus, com transmissão por contato direto, mordedura, lambedura e formação de 

aerossóis. Trata-se de uma encefalite aguda, que leva as vítimas ao óbito em praticamente 100% 

dos casos. Possui os ciclos urbano, rural e silvestre, acometendo os mamíferos, principalmente 

carnívoros e quirópteros. Nos cães e gatos, o vírus é eliminado pela saliva antes do 

aparecimento dos sinais clínicos e persiste durante a evolução da doença até sua morte que 

ocorre em média entre 5 e 7 dias após a apresentação dos sintomas. Este estudo tem por 

objetivo apontar os dados atualizados de casos de raiva em carnívoros no território brasileiro já 

que se trata de uma das zoonoses de maior importância na saúde pública devido a evolução 

fatal, custo social e econômico. Para tanto foi realizada uma avaliação dos dados colhidos pelo 

Ministério da Saúde. Dos casos de raiva animal no ano de 2017, entre os carnívoros, a região 

Norte apresentou 1 caso de raiva canina; Nordeste, 11 de raiva canina, 4 de raiva felina e 38 

de canídeos silvestres; Sudeste, apenas 1 caso de raiva canina; Sul, nenhum caso; e região 

Centro-Oeste, apenas 1 caso de raiva canina. Sabendo que dos carnívoros, os cães são os 

principais agentes agressores, foi feito um levantamento apenas da raiva canina entre os anos 

de 2015 e 2017, onde a região Norte apresentou 2 casos, um em 2016 e outro em 2017, ambos 

pela variante 3; Nordeste, 11 casos em 2015, 7 casos em 2016 e 11 casos em 2017 pelas 

variantes 2 e 3; Sudeste, 1 caso em cada ano, todos pela variante 3; Sul apenas 1 caso em 

2016 pela variante 3; e a região Centro-Oeste com 71 casos em 2015, 1 em 2016 e 1 em 2017 

pelas variantes 1 e 3. Totalizando 83 casos de raiva canina em 2015, 11 casos em 2016 e 14 

casos em 2017. Com as ações da vigilância no controle da raiva canina e felina, os casos de 
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raiva humana reduziram significativamente. Entre 2010 e 2017 foram registrados 25 casos de 

raiva humana, onde apenas 9 dos casos tiveram o cão como agente agressor. Com as campanhas 

anuais de vacinação antirrábica em cães e gatos houve redução dos casos de cães infectados 

pelo vírus, interrompendo a circulação das variantes 1 e 2, consideradas o maior potencial de 

disseminação da doença na área urbana. Desde 2016 os casos de raiva em cães e gatos têm 

sido identificados como variante 3, isolada de morcegos hematófagos e da variante 

compatível com canídeos silvestres. As últimas atualizações demostram que os casos de raiva 

em carnívoros, principalmente em cães, vem diminuindo consideravelmente, e estudos 

apontam o efeito positivo das campanhas de vacinações anuais no decréscimo destes dados, 

ficando evidente a importância da imunização dos animais domésticos. 
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