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Vacinação na prevenção 
da raiva em cães e gatos

Msc., Dr. Claudio Nazaretian Rossi - Gerente Técnico da BU Pet da Ceva Saúde Animal

Introdução

A raiva é uma zoonose de distribuição mundial, causada por um vírus que acomete os mamíferos em geral, e se trata 
de um importante problema de saúde pública desde a antiguidade, particularmente em países em desenvolvimento.

A partir da criação da vacina antirrábica por Louis Pasteur, químico e embriologista francês, há mais de um século, a 
situação epidemiológica da enfermidade vem mudando, com decréscimo considerável dessa casuística desde então.

Apesar disso, ainda é elevado o número de casos humanos, principalmente na Ásia, África e América Latina, sendo o 
cão aquele considerado como o principal reservatório da doença em áreas urbanizadas, seguido pelo gato.

Etiologia

O agente causador da raiva é um vírus pertencente à ordem Mononegavirales, família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus, 
espécie Rabies virus (RABV). Trata-se de um vírus RNA de fita simples negativa, composto de duas unidades estruturais: 
um nucleocapsídeo helicoidal interno, e um envelope lipídico. O RABV é uma partícula viral que mede cerca de 180 nm 
de comprimento e 75 nm de diâmetro (130-250 nm x 60-110 nm), em forma de bala (projétil), com uma das extremi-
dades plana e a outra arredondada.

Epidemiologia

A raiva humana já foi diagnosticada em cerca de 150 países, com aproximadamente 60 mil mortes ao ano, sendo a 
maioria em países subdesenvolvidos.
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Além do humano, a doença acomete outros animais domésticos no ciclo urbano, particularmente o cão e o gato, 
e no ambiente rural, também espécies silvestres.

Alguns países nunca relataram casos autóctones da doença, como é o caso da Antártida, ou obtiveram êxito 
no seu controle e passaram a ser consideradas áreas livres para a ocorrência da enfermidade, como o Japão, 
Reino Unido, e algumas nações da Escandinávia. Ainda, outros conseguiram manter o ciclo urbano da raiva sob 
controle, mas com persistência da ocorrência de casos transmitidos por animais silvestres, como é o caso dos 
Estados Unidos e alguns países da Europa.

Porém, apesar dos grandes avanços ocorridos no controle da enfermidade no humano, ainda não se conseguiu 
sequer controlar o ciclo urbano da doença em muitos países da Ásia e África, e em áreas da América Latina e do 
Caribe se obteve uma redução significativa no número de casos de raiva humana e animal após a instituição de 
programas de controle da raiva canina, como é o caso de algumas regiões do Brasil.

Nas Américas, a raiva canina só permanece endêmica na Bolívia, Guatemala, Haiti e República Dominicana, 
enquanto na Argentina, Brasil, Cuba, Peru e Venezuela, casos localizados que representam por volta de 10% do 
total são apresentados atualmente.

Ciclo biológico

No ciclo urbano da enfermidade, o cão é considerado o principal responsável pela infecção humana, corres-
pondendo a cerca de 95% dos casos, seguido pelo gato.

No Brasil, o morcego é a forma mais importante de transmissão da enfermidade na cadeia silvestre, mas são 
também considerados reservatórios importantes nesses ambientes o chacal, coiote, gato do mato, cangambá, 
raposa, guaxinim, mangusto e macacos, dentre outros. Ainda nas zonas rurais, a doença também pode aco-
meter animais de produção, como bovinos e equinos, entre outras espécies.

Quanto à transmissão, ocorre pela inoculação do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente 
por meio de mordeduras e, menos comumente, pela arranhadura e/ou lambedura de mucosas daqueles sus-
cetíveis (por meio do contato com material infeccioso). Com relação ao período de transmissibilidade, nos cães 
e gatos, ocorre a eliminação do vírus pela saliva entre 2 a 5 dias antes do aparecimento das manifestações 
clínicas, e persistência da disseminação durante toda a fase de evolução da doença. Já no que tange a trans-
missão a partir de animais silvestres, há poucos estudos a esse respeito, porém, sabe-se que os morcegos 
quirópteros podem albergar o vírus por um longo pe-
ríodo, mesmo sem apresentarem alterações clínicas 
aparentes da doença.

Patogenia

A penetração do vírus da raiva no organismo geral-
mente ocorre por meio de soluções de continuidade 
produzidas por mordeduras, arranhaduras ou conta-
to com material infeccioso, geralmente saliva. Após 
a inoculação do vírus rábico, ocorre inicialmente sua 
replicação no local de implantação, o que geralmen-
te acontece nas células musculares ou naquelas do 
tecido subepitelial. Depois de alcançar uma concen-
tração viral suficiente nesses tecidos, ele alcança as 
terminações nervosas, fase essa denominada de re-
plicação extraneural, responsável pelo período de in-
cubação relativamente longo e variável da raiva (dias 
a anos), que gira em torno de 45 dias no humano, e 
de 10 dias a 2 meses no cão.
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As manifestações clínicas iniciais da doença são nor-
malmente inespecíficas, duram cerca de 2 a 4 dias 
(até uma semana) e incluem, no humano, a ocorrên-
cia de mal estar geral, pequena elevação da tempe-
ratura corpórea, anorexia, náuseas, entorpecimento, 
irritabilidade e inquietação. Podem ainda ocorrer hi-
perestesia e parestesia nos trajetos de nervos perifé-
ricos próximos ao local de mordedura, além de alte-
rações de comportamento.

Com a progressão da infecção, pode ocorrer hiperexci-
tabilidade progressiva, além de febre, espasmos mus-
culares involuntários generalizados e/ou convulsões.
Nessa fase, pela ocorrência de contrações involun-
tárias dos músculos da laringe, faringe e língua, o in-
divíduo acometido pode apresentar sialorreia intensa, 
além de paralisia muscular, predispondo a ocorrência 
de alterações cardiorrespiratórias, retenção urinária 
e/ou obstipação intestinal. São ainda passíveis de 
ocorrerem, dificuldade de deglutição (disfagia), de-
glutição excessiva de ar (aerofagia), acuidade auditi-
va exacerbada (hiperacusia), aversão à luz (fotofobia), 
entre outras alterações menos comuns.

Já no cão e no gato, a sintomatologia clínica pode se 
apresentar de três formas, quais sejam, raiva furiosa, 
paralítica e silenciosa: a raiva furiosa é caracterizada 
por inquietação e agressividade do animal, que pode 
atacar a outros, o homem ou qualquer coisa que se 
movimente, além de apresentar anorexia, disfagia, 
coma e morte; na forma paralítica, ao contrário da 
furiosa, ele tende a se isolar e se esconder em locais 
escuros (fotofobia), com possibilidade de paralisia de 
membros posteriores, e cuja progressão clínica nor-
malmente leva o animal à óbito; e na raiva silenciosa, 
ocorrem manifestações clínicas inespecíficas da do-
ença, o indivíduo se isola e geralmente vem a óbito 
sem que se proceda o diagnóstico conclusivo para a 
enfermidade.

O período de evolução clínica, desde quando inicia-
do o quadro até o óbito, varia, em média, de 5 a 7 
dias. Por se tratar de um vírus neurotrópico, o vírus 
atinge os neurônios motores ou sensoriais e se pro-
paga para o sistema nervoso central (SNC), podendo 
geralmente causar um quadro clínico característico 
de encefalite aguda, normalmente letal, decorrente 
da sua multiplicação interneuronal.

Apresenta letalidade de aproximadamente 100% e 
alto custo de assistência às pessoas e animais ex-
postos ao risco de adoecer e morrer.

Diagnóstico

O diagnóstico conclusivo de raiva animal é de suma 
importância para que se tenha conhecimento da epi-
demiologia da doença em uma dada região, uma vez 
que, dessa forma, é possível que se adotem medidas 
profiláticas específicas visando o controle da enfermi-
dade de acordo com a(s) espécie(s) animal(is) envolvi-
da(s) e a área geográfica acometida.

Em cães, gatos e carnívoros silvestres com manifes-
tações clínicas compatíveis com a suspeita de raiva, 
há necessidade de que se a inclua no diagnóstico di-
ferencial e que se proceda a realização de exame(s) 
específico(s) para confirmá-la ou descartá-la como 
agente causador do quadro.

No que se refere ao diagnóstico específico da enfer-
midade, considera-se que nenhum método pré-óbito 
seja sensível o suficiente para um diagnóstico consis-
tente e confiável da raiva, bem como normalmente não 
se verificam alterações hematológicas e bioquímicas 
importantes nos animais acometidos pela doença. 
Dessa forma, o diagnóstico definitivo da raiva é geral-
mente realizado a partir da detecção de antígeno pela 
técnica de imunofluorescência direta (IFD) no SNC.

Quando da ocorrência de óbito de animal cujo diag-
nóstico de suspeição seja raiva, recomenda-se a 
coleta e encaminhamento de fragmentos do SNC em 
adequadas condições de conservação para pesquisa 
do agente viral causador da enfermidade. O necropsis-
ta deve estar devidamente imunizado contra o agente 
viral, e ser tecnicamente treinado para proceder a ade-
quada coleta e envio das amostras.
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Para o transporte do material obtido, deve-se emba-
lá-lo corretamente a fim de que este chegue ao labo-
ratório em condições de ser processado e analisado 
e não represente risco às pessoas que manipulem a 
embalagem que o contenha durante o seu transporte. 
A amostra deve ser encaminhada ao laboratório refri-
gerada, isso caso a previsão de chegada ao mesmo 
seja de até 24 horas, ou congelada nos casos em que 
o tempo decorrido entre o envio e recepção e proces-
samento da amostra seja superior a 24 a 48 horas.

Em regiões onde haja dificuldade para manutenção 
das amostras sob refrigeração ou congeladas, devem-
-se colocá-las em uma combinação de glicerina a 50% 
com solução salina tamponada. Na parte externa da 
embalagem deve constar o nome do laboratório de 
destino, com endereço completo, bem como o nome 
do órgão remetente e seu endereço. A amostra deve 
ser acompanhada de uma ficha de remessa com os 
dados epidemiológicos da mesma.

Quanto à técnica de avaliação histológica, consiste na coloração de impressões de diferentes porções do SNC 
com o corante de Sellers e na pesquisa da presença de corpúsculos de Negri. Já pelo método sorológico de 
IFD, que se constitui em um método rápido altamente sensível e específico em diagnosticar a infecção rábica, 
objetiva-se a detecção de antígenos em amostras clínicas utilizando-se anticorpos marcados com fluorocromos 
(teste de titulação de anticorpos neutralizantes), sendo esse o exame exigido quando o animal vai viajar para 
outros países.

Como um segundo método, utilizado no diagnóstico laboratorial da raiva para confirmação dos resultados obtidos 
pela técnica de IFD, existe o que se denomina de prova biológica, que consiste no isolamento do vírus rábico em 
camundongos, por cultivo celular. Ainda, há a possibilidade de que se pesquise a presença do RABV em tecidos 
dérmicos, pela técnica de reação em cadeia pela polimerase (PCR), a qual é predominantemente utilizada para o 
diagnóstico da enfermidade em humanos.

O vírus da raiva foi detectado na saliva de cães por aglutinação, utilizando partículas de látex revestidas com imu-
noglobulina policlonal. Porém, a carga viral encontrada na saliva é aparentemente menor do que a presente no 
cérebro do animal infectado, logo, os resultados negativos devem ser confirmados pela técnica de IFD no SNC.

Controle e prevenção

Devido a ampla distribuição da raiva pelo mundo, muitos países impõem formas de controle para a entrada e 
movimentação de cães e gatos provenientes de áreas com casos da enfermidade. As principais medidas ado-
tadas incluem a manutenção do animal em observação (quarentena antes da entrada, com período de tempo 
variável de acordo com o país) em estabelecimentos aprovados e supervisionados por serviços veterinários 
públicos, apresentação de carteira de vacinação com vacina antirrábica válida, e vigilância sorológica (teste de 
titulação de anticorpos neutralizantes). Nesse sentido, a presença de título sérico mínimo de anticorpos neu-
tralizantes (> 0,5 UI/ml) em um cão ativamente imunizado com idade superior a 16 semanas de vida, estaria 
correlacionada à título protetor contra a raiva.

O Programa Nacional de Profilaxia da Raiva foi criado no Brasil em 1973 como um dos programas prioritários 
da política nacional de saúde, tendo sido instituído mediante convênio firmado entre os Ministérios da Saúde 
(MS) e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) juntamente às Organizações Pan-Americana e Mun-
dial de Saúde (OPAS/OMS).
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O objetivo do Programa foi promover, no país, ati-
vidades sistemáticas de combate à raiva humana, 
mediante o controle dessa zoonose nos animais 
domésticos, e o tratamento específico das pessoas 
mordidas ou que, supostamente, tenham tido con-
tato com animais infectados com o RABV. Nesses 
casos, a primeira medida a ser adotada é lavar o fe-
rimento com água e sabão, e procurar atendimento 
no serviço de saúde do município, além de manter o 
animal em observação (quarentena).

Ainda, para eliminar a raiva humana transmitida por 
cães, a OPAS/OMS recomenda assegurar o acesso 
oportuno à profilaxia pré e pós-exposição a 100% da 
população exposta ao vírus e manter alta vigilância, 
conscientização da comunidade, controle da popula-
ção canina e promover ações para impedir a reintro-
dução nos países onde foi controlada.

Especificamente quanto às medidas de controle e 
prevenção adotadas no Brasil, incluem-se o trata-
mento preventivo da raiva humana, e a vacinação de 
cães e gatos contra a enfermidade. Com a primeira, 
objetiva-se diminuir a taxa de mortalidade humana, 
mas sem atuar no processo de transmissão; já com a 
adoção da segunda ação, almeja-se diminuir a inten-
sidade de infecção primordialmente interrompendo 
a transmissão às pessoas e, secundariamente, tam-
bém aos animais domésticos.

Outra medida fundamental com o intuito de impedir a 
dispersão territorial da enfermidade é proceder a sua 
vigilância epidemiológica (VE), na qual está incluída a 

execução do diagnóstico laboratorial da raiva. Esta ação 
adquire papel primordial dependendo do estado de con-
trole (ou descontrole) da doença em determinada região, 
uma vez que não há como saber a situação epidemio-
lógica da enfermidade em dado local, sem que se tenha 
conhecimento da VE da área e de seu entorno.

Em 2017, a iniciativa Unidos Contra a Raiva, uma 
colaboração entre a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a Organização das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO), a Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE) e a Aliança Global para o Con-
trole da Raiva (GARC), lançou um plano estratégico 
global para acabar com as mortes humanas por raiva 
canina até 2030.

Vacinação

Sugere-se que a vacinação seja uma das principais 
ações de controle de raiva em áreas urbanas, o que 
promoveria uma diminuição do número de casos da 
enfermidade em cães e gatos e, consequentemente, 
da doença humana. Porém, para interromper a trans-
missão da raiva, estima-se que seja necessário vaci-
nar pelo menos 80% da população, particularmente 
canina, em áreas endêmicas. Na região das Américas, 
aproximadamente 100 milhões de cães são vacinados 
a cada ano, no entanto, em algumas áreas, a cobertu-
ra é menor do que a recomendada. A vacinação deve 
se desenvolver no sistema de rotina, eliminando ou di-
minuindo o contingente de suscetíveis da população.

Trata-se de uma vacina considerada essencial (aque-
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las recomendadas por conferirem proteção contra 
doenças graves ou de potencial zoonótico) para cães 
e gatos, ou seja, sua administração é indicada para 
todos os animais destas espécies. A medicina base-
ada em evidências científicas na medicina veterinária 
preconiza a realização da vacinação contra a raiva ca-
nina e felina em animais a partir dos quatro meses (16 
semanas) de idade, com vacinas inativadas (contém o 
RABV inativado, antigenicamente intacto, cujo antíge-
no presente na vacina é não infeccioso e, portanto, 
incapaz de infectar, replicar-se ou induzir patologia ou 
manifestações clínicas da doença).

Apesar de algumas vacinas comprovadamente prote-
gerem contra o desafio com o RABV virulento por até 
três anos, mesmo após única administração, vale res-
saltar que a legislação brasileira preconiza a realização 
de reforços anuais, e cuja frequência de administra-
ção é mandatória.

Quanto à possibilidade de ocorrência de eventos adver-
sos relacionados à vacinação antirrábica, o reconheci-
mento de reações pós-vacinais faz com que o processo 
vacinal seja considerado um procedimento médico, e 
como tal, envolve riscos e benefícios que devem ser co-
nhecidos e revisados no momento da seleção da vacina 
a ser utilizada, bem como, na determinação do pacien-
te e do momento adequado da vacinação.

Apesar do medo que possa existir por parte dos tutores quanto aos eventos adversos que podem ocorrer pós-
-vacinação, cabe ao médico veterinário informá-los previamente ao procedimento vacinal sobre as possíveis 
reações adversas (caracterizadas como normais ou adversas, ou ainda, locais ou sistêmicas).

Particularmente em felinos, tendo em vista a maior probabilidade de formação de sarcomas de aplicação na espécie 
comparativamente aos caninos, a vacina antirrábica deve ser preferencialmente administrada por via subcutânea, e 
convencionalmente realizada na pata traseira direita, o mais distal possível (abaixo da articulação do joelho).

Ainda, para fins de minimizar o receio do cliente em vacinar seu animal, levando em conta esses riscos, é 
importante esclarecer ao mesmo que todo o processo de desenvolvimento e produção das vacinas passa 
por um criterioso acompanhamento, ou seja, que para chegar ao mercado, uma vacina passa por rigorosos 
testes que comprovem a sua eficácia em proteger contra a doença, bem como se avalia a segurança após 
administração da mesma (frequência e os possíveis efeitos adversos). Além disso, são avaliadas, após 
produzidas pela indústria farmacêutica, nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA), aqueles 
oficiais do MAPA para tal, e somente após aprovadas pelo referido órgão podem ser comercializadas.

Diante o exposto, certamente que os benefícios da vacina contra a raiva são superiores aos problemas relacio-
nados às reações vacinais que eventualmente podem ocorrer.

Após a vacinação contra a raiva, alguns cães e gatos podem falhar (não resposta individual) ao apresentar uma 
resposta imune satisfatória no teste de titulação de anticorpos neutralizantes, sendo alguns dos fatores relacio-
nados a isso a espécie, raça, idade, sexo, intervalo entre a vacinação e a coleta de sangue para a realização do 
teste, e o número de vacinas administradas. Recomenda-se que o teste para titulação de anticorpos contra o 
vírus rábico seja realizado pelo menos cerca de 30 dias após a administração da vacina antirrábica (p.ex. para 
exames de certificação em viagens internacionais).
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Vacina Rabmune®

A Rabmune® é uma vacina destinada à imunização de cães e gatos para prevenção da raiva, sendo de venda 
exclusiva para médicos veterinários. É composta por cepa importada de vírus rábico inativado, oriundo de labo-
ratório de referência internacional.

Trata-se da única vacina LIOFILIZADA disponível no mercado, proporcionando uma excelente estabilidade 
antigênica. Rabmune® também é a única vacina antirrábica comercial que NÃO CONTÉM ADJUVANTE na sua 
composição por apresentar alta massa imunogênica (antígeno), o que supostamente permite uma imunização 
com menor probabilidade de desencadear reações inflamatórias e alérgicas pós-vacinais, bem como se conjec-
tura minimizar o risco de eventual formação de sarcomas de aplicação, particularmente em gatos.

Avaliando-se os dados disponíveis (dados internos) de segurança com a vacina Rabmune® nos últimos 10 anos, 
há apenas raros relatos de casos (1 cão, 3 gatos) de reações adversas locais (eritema, pápulas, placa cutânea) e/
ou sistêmicas (prostração, hipotermia, hipotensão, agitação, taquipneia, angioedema, dificuldade de locomoção e 
convulsões) notificados. Animais que tenham desenvolvido quadros alérgicos/ anafiláticos devem receber tratamen-
to de suporte/ sintomático, de acordo com a(s) manifestação(ões) clínica(s) presente(s). Ainda, nas próximas vacina-
ções, devem-se instituir cuidados especiais no momento da vacinação, conforme orientação do médico veterinário.
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