
Raiva Humana
A Raiva é uma zoonose viral que se caracteriza como uma encefalite
progressiva aguda e letal.

• Pertence à família Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus.
Agente 

etiológico

• Encefalite rábica ou hidrofobia.Sinonímia

• Apenas os mamíferos transmitem e são acometidos
pelo vírus raiva.

Reservatório

Fonte: BRASIL, 2019.



Fonte: BRASIL, 2019.

Modo de Transmissão

• Penetração do vírus contido 
na saliva do animal infectado 
(mordedura, arranhadura e 
lambedura), lambedura de 
mucosas e/ou pele lesionada.

• Na literatura existem casos de 
transmissão inter-humana 
que ocorreram por meio de 
transplante.

Período de transmissibilidade

• Nos cães e gatos, a eliminação 
do vírus pela saliva ocorre 
entre 2 a 5 dias antes do 
aparecimento dos sinais 
clínicos e persiste ao longo da 
evolução da doença.

1. (Pref. de Aracruz-ES/IBADE/2019) A raiva é uma zoonose causada por um
vírus comumente transmitido aos seres humanos pela mordedura de um
animal raivoso. O vírus causador da raiva pertence à família:

a) Rhabdoviridae.

b) Reoviridae.

c) Iridoviridae.

d) Flaviviridae.

e) Adenoviridae.



2. (Pref. de Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019) A raiva é uma
antropozoonose transmitida ao ser humano por meio da inoculação do vírus
presente na saliva e secreções de animais infectados, caracterizada como uma
encefalite progressiva e aguda que apresenta letalidade de aproximadamente
100%. Sobre esta doença assinale a alternativa incorreta.

a) O agente etiológico pertence à família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus e
possui aspecto de projétil e genoma constituído de RNA.

b) Somente os mamíferos transmitem e são acometidos pelo vírus da raiva.

2. (Pref. de Cabo de Santo Agostinho-PE/IBFC/2019)

c) Nos cães e gatos, a eliminação do vírus pela saliva ocorre, meramente, de 2
a 5 dias após o aparecimento dos sinais clínicos.

d) Das sete variantes antigênicas do vírus rábico encontradas no Brasil, as
variantes 1 e 2 foram isoladas de cães; variante 3, de morcego
hematófago Desmodus rotundus; variantes 4 e 6 de morcegos
insetívoros Tadarida brasilienis e Lasiurus cinereus; e outras duas variantes
encontradas em Cerdocyon thous (cachorro do mato) e Callithrix
jacchus (sagui de tufos brancos).
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Quadro Clínico

Mal-estar geral.
Pequeno 

aumento de 
temperatura.

Anorexia.

Cefaleia. Náuseas. Dor de garganta.

Entorpecimento. Irritabilidade.
Inquietude e 
sensação de 

angústia.

Os primeiros sinais e sintomas são inespecíficos, a exemplo de:



Quadro Clínico

Progressão da infecção

Ansiedade e hiperexcitabilidade
crescentes.

Febre; Delírios. 

Espasmos musculares involuntários, 
generalizados e/ou convulsões.

Espasmos dos músculos da 
laringe, faringe e língua.

Paciente visualiza ou tenta ingerir 
líquidos (hidrofobia), apresentando 

sialorreia intensa.

Quadro Clínico

Espasmos musculares 
evoluem para um quadro 

de paralisia.

• Cardiorrespiratórias.
• Retenção urinária e obstipação 

intestinal. 
• Disfagia, aerofobia, hiperacusia

e fotofobia.

O paciente se mantém consciente, com período de alucinações, até a
instalação de quadro comatoso e a evolução para óbito. O período de
evolução do quadro clínico, depois de instalados os sinais e sintomas até o
óbito, é, em geral, de 2 a 7 dias.



Ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva no Brasil

Fonte: INSTITUTO PASTEUR – SES/SP (BRASIL, 2014).

Métodos de diagnóstico da raiva humana
Amostras para confirmação diagnóstica da infecção pelo vírus da raiva
humana:

Coletas
Volume/

Quantidade
Tecido/
Fluido

Coletas diárias durante uma semana
(até o segundo dia de envio ao instituto Pasteur)

2 mlSaliva

Duas coletas durante 1 semana (2ª e 5ª feira)2 mlLCR*

Duas coletas durante 1 semana (2ª e 5ª feira)2 mlSoro

Duas coletas durante 1 semana (2ª e 5ª feira)0,5 - 1,0 cm²
Folículo 
piloso

Apenas na 1ª coleta5 lâminas
Imprint

de córnea
Fonte: BRASIL, 2011.*LCR – Líquido Cefalorraquidiano.



Medidas de controle e prevenção

Vacina 
antirrábica

Administrada em indivíduos expostos ao vírus da doença.

Pessoas que, por força de suas atividades ocupacionais, 
estão permanentemente expostas ao risco da infecção 

pelo vírus.

Fonte: BRASIL, 2019.

Soro antirrábico 
(SAR)

Para profilaxia da raiva humana após                                   
exposição ao vírus rábico.

Sua indicação depende da natureza da exposição                       
e das condições do animal agressor.

Fonte: BRASIL, 2019.

Medidas de controle e prevenção



Imunoglobulina 
humana 

hiperimune
antirrábica

Ocorrência de quadros anteriores de hipersensibilidade.

Uso prévio de imunoglobulinas do origem equídea.

Existência de contatos frequentes com animais, 
principalmente com equídeos, por exemplo, nos casos de 

contato profissional (veterinários) ou por lazer.

Fonte: BRASIL, 2019.

Indicada somente nas situações

FIGURA – Vacina raiva (inativada). FIGURA – Soro antirrábico (SAR).



Dependem

tipo de exposição gravidade da lesão local da lesão

condições do animal evolução clínica do animal

Esquemas profiláticos

Vacinas de 
cultivo celular

Potentes e seguras

Esquema de profilaxia da raiva pós-exposição

Apresentadas sob a 
forma liofilizada, 

acompanhadas de 
diluente. 



Via Intramuscular (IM) Via intradérmica (ID)*

Dose de 0,5 ml ou 1 ml, 
dependendo do fabricante.

Aplicação profunda, no deltoide 
ou vasto lateral da coxa, não 
aplicar no glúteo.

Em crianças até 2 anos é aplicada 
no vasto lateral da coxa.

Dose de 0,1 ml.

Aplicada somente nos braços, na 
inserção do músculo deltoide; não 
deve ser aplicada no glúteo.

Dia 0 – 2 doses em 2 locais distintos;
3º dia – 2 doses em 2 locais distintos;
7º dia – 2 doses em 2 locais distintos;
28º dia – 2 doses em 2 locais distintos.

4 doses da vacina raiva (inativada) 
nos dias 0, 3, 7 e 14.

*A via (ID) não está recomendada para pacientes imunodeprimidos ou que estejam
utilizando o medicamento cloroquina, por não proporcionar resposta imune adequada.

Fonte: BRASIL, 2019.

Via de aplicação, dose e intervalos

Aplicação via intramuscular (IM)

Aplicar uma dose (0,5 ml) intramuscular nos dias 0 – 3 – 7 – 14.

Aplicação via intradérmica (ID)

A dose é de (0,2 ml), devendo ser dividida em 2 doses de 0,1 ml da vacina e ser
aplicada, via intradérmica, em 2 sítios diferentes nos dias 0 – 3 – 7 – 28 dias.

Fonte: COVISA, 2018.



Profilaxia da raiva humana segundo a espécie animal 
envolvida e a gravidade do acidente/exposição

Segundo a nota informativa do Ministério da Saúde nº 26, o esquema
de vacinação da raiva humana pós-exposição foi alterado de 5 para 4 doses,
sendo embasado em evidências científicas e após a recomendação do Comitê
Técnico Assessor de Imunização - CTAI (BRASIL, 2017).

3. (SESAP-RN/COMPERVE/2018) A raiva é uma antropozoonose que apresenta
letalidade de aproximadamente 100% e alto custo na assistência preventiva às
pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer, sendo ainda um problema de
saúde pública no Brasil. A profilaxia contra a raiva deve ser iniciada o mais
precocemente possível. Sobre as bases gerais da profilaxia da raiva humana,

a) não se deve consumir produtos derivados de animais com suspeita de raiva,
mas, havendo consumo, há indicação de esquema profilático para raiva
humana, pois há relatos de caso de raiva humana transmitida por essa via.

b) não se indica o uso de soro antirrábico para os pacientes considerados
imunizados por esquema profilático anterior, exceto nos casos de pacientes
imunodeprimidos ou em caso de dúvidas sobre o tratamento anterior.



3. (SESAP-RN/COMPERVE/2018)

c) o contato indireto, como a manipulação de utensílios potencialmente
contaminados, a lambedura da pele íntegra e acidentes com agulhas durante
aplicação de vacina animal são considerados acidentes de alto risco e exigem
esquema profilático.

d) a história vacinal do animal agressor constitui elemento suficiente para a
dispensa da indicação do esquema profilático da raiva humana, especialmente
entre os animais domésticos, como cães e gatos, mesmos que sejam animais
errantes.

4. (Residência Multiprofissional UFPA/CPS/2019) A reportagem de Roberta
Jansen, do jornal Estadão (19/06/2018), destacou que a raiva humana já
deixou pelo menos 12 mortos no Pará. Estes surtos ocorreram em Melgaço
(Marajó/Pará). Até agora, foram 14 casos notificados e sete confirmados
laboratorialmente pelo Instituto Evandro Chagas e pelo Instituto Pasteur. A
raiva é uma Antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus
(RNA, família Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus) presente na saliva e
secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura e lambedura.
Caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda, que apresenta
letalidade de aproximadamente 100%. No Brasil, caninos e felinos constituem
as principais fontes de infecção nas áreas urbanas.



4. (Residência Multiprofissional UFPA/CPS/2019)

Os quirópteros (morcegos) são os responsáveis pela manutenção da cadeia
silvestre, entretanto, outros mamíferos também apresentam importância
epidemiológica nos ciclos enzoóticos da raiva. Na zona rural, a doença afeta
animais de produção, como bovinos, equinos e outros.

A vacina antirrábica é indicada para a profilaxia da raiva humana. Segundo o
Guia de Vigilância em Saúde (Brasil, 2017), é correto afirmar que:

a) A vacina deve ser administrada em indivíduos expostos ao vírus da doença
acidentalmente ou diante das atividades ocupacionais, permanentemente
expostas ao risco da infecção pelo vírus. Pela via intramuscular, a dose da
vacina é de 0,1 ml, independentemente da via.

4. (Residência Multiprofissional UFPA/CPS/2019)

b) A vacina antirrábica é apresentada sob a forma liofilizada e deve ser
conservada em temperatura entre -2 e 8 °C.

c) A via de administração pode ser intramuscular, na região do deltoide,
independentemente da idade. Outra via de administração é a intradérmica,
próxima aos locais de drenagem linfática, geralmente nos braços, na inserção
do músculo deltoide.

d) A vacina é contraindicada a gestantes, lactantes, pessoas com doença
intercorrente ou que estejam em outros tipos de tratamentos com corticoides
e/ou imunossupressores.

e) A vacina antirrábica pode causar eventos adversos graves, principalmente
neurológicos ou de hipersensibilidade. Caso ocorram, ela deve ser substituída
por outra que não contenha albumina humana.



Gravidade dos acidentes

Acidentes 
leves

Ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos, 
em tronco e membros (exceto mãos e polpas digitais                       

e planta dos pés).

Podem acontecer em decorrência de mordeduras ou 
arranhaduras causadas por unha ou dente.

Lambedura de pele com lesões superficiais. 

Fonte: BRASIL, 2019.

Acidentes 
graves

Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mãos, polpas                         
digitais e/ou planta do pé.

Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer 
região do corpo.

Lambedura de mucosas.

Ferimento profundo causado por unha de animal.

Qualquer ferimento causado por morcegos.

Fonte: BRASIL, 2019.

Gravidade dos acidentes



5. (Pref. de Valinhos-SP/VUNESP/2019) A raiva é uma antropozoonose
transmitida ao homem pela inoculação do vírus rábico contido na saliva do
animal infectado, principalmente por meio da mordedura. Em relação a essa
doença, assinale a alternativa correta.

a) É uma encefalite viral crônica, transmitida por aves e mamíferos, com ciclo
de transmissão exclusivamente urbano, que ocorre principalmente entre cães
e gatos e é de grande importância nos países mais desenvolvidos.

b) Acidentes com mordidas de cães que ocorrem em regiões próximas ao
sistema nervoso central (cabeça, face ou pescoço) ou em locais muito
inervados (mãos, polpas digitais e planta dos pés) são graves porque facilitam
a exposição do sistema nervoso ao vírus.

5. (Pref. de Valinhos-SP/VUNESP/2019)

c) Para erradicar a raiva, a profilaxia pré-exposição é indicada para todas as
pessoas que têm contato diário com cães e gatos, mesmo que sejam
domiciliados e vacinados, bem como profissionais que manipulem
esporadicamente animais, como biólogos, veterinários, agente de controle de
endemias, etc.
d) A raiva ocorre em todos os continentes, sem exceção, e hoje encontra-se
erradicada no Japão, nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil é uma
antropozoonose endêmica em todas as regiões, sendo que o Sul responde por
mais de 50% dos casos humanos registrados.
e) Existem relatos de casos de transmissão inter-humana na literatura, que
ocorreram por meio de transplante de córnea. A via respiratória, transmissão
sexual, via digestiva (em animais) e transmissão vertical também são outras
importantes vias de transmissão do vírus.



6. (Pref. de Cerquilhos-SP/VUNESP/2019) A raiva é uma doença virótica fatal,
cujo maior agente envolvido é o morcego. Para controlar a raiva humana em
ambientes urbanos é essencial

a) eliminar todos os morcegos das cidades por meio de controle químico.

b) disponibilizar soro antirrábico nas farmácias para uso mensal pela
população.

c) vacinar a população das cidades onde existam morcegos hematófagos.

d) orientar a população que capture todo morcego que avistar e entregue ao
Agente de Controle de Endemias.

e) domiciliar e vacinar, principalmente, cães e gatos.

Condições do animal agressor

Cão ou gato sem suspeita de raiva no momento da agressão.

Cão ou gato clinicamente suspeito de raiva no momento da agressão.

Cão ou gato raivoso, desaparecido ou morto.

Animais silvestres (inclusive os domiciliados), como morcego, 
mico, macaco, raposa, guaxinim, quati, gambá, roedores 

silvestres, cachorro do mato, felídeos selvagens, entre outros.

Animais domésticos de interesse econômico ou de produção, 
como bovinos, suínos, equinos, caprinos, entre outros.



Opções de profilaxia, levando em consideração o animal agressor e 
tipo de acidente

Cão ou gato 
sem suspeita 
de raiva no 

momento da 
agressão.

ACIDENTES 
LEVES

Lavar com água e sabão.

Observar o animal durante 10 dias                 
após a exposição.

Se o animal permanecer sadio no período 
de observação, encerrar o caso.

Se o animal morrer, desaparecer ou se 
tornar raivoso, administrar 4 doses de 

vacina (dias 0, 3, 7 e 14).

Cão ou gato 
clinicamente 
suspeito de 

raiva no 
momento da 

agressão.

ACIDENTES 
LEVES

Lavar com água e sabão.

Iniciar o esquema profilático com 2 doses, uma
no dia 0 e outra no dia 3.

Observar o animal durante 10 dias após a
exposição.

Se a suspeita de raiva for descartada após o 10º
dia de observação, suspender o esquema
profilático e encerrar o caso.

Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar
raivoso, completar o esquema até 4 doses.
Aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma
dose no 14º dia.



Cão ou gato raivoso, 
desaparecido ou 
morto, animais 
domésticos de 

interesse econômico 
ou de produção.

ACIDENTES 
LEVES

Lavar com água e sabão.

Iniciar imediatamente o esquema 
profilático com 4 doses de vacina 

administradas nos dias 0, 3, 7 e 14. 

7. (Pref. de Buritizal-SP/VUNESP/2018) No que diz respeito à profilaxia da
raiva humana, o enfermeiro deve, entre outros cuidados,

a) iniciar imediatamente o esquema profilático com soro antirrábico e quatro
doses de vacina de cultivo celular, administradas nos dias 0, 3, 7 e 14.

b) iniciar imediatamente o esquema profilático com 5 (cinco) doses de vacina
de cultivo celular, administradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.

c) orientar a vacinação imediata do cão, sua observação durante 10 dias após
a exposição, não sendo necessário, no momento, o início de qualquer tipo de
tratamento para T.M., além do curativo.



7. (Pref. de Buritizal-SP/VUNESP/2018)

d) orientar a observação do animal durante 10 dias após a exposição e, se o
animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso.

e) orientar a observação do animal durante 10 dias após exposição, iniciar
esquema profilático com duas doses da vacina de cultivo celular, uma no dia 0
e outra no dia 3, e, caso o animal permaneça sadio no período de observação,
encerrar o caso.

Obs.: Nas agressões por morcegos ou qualquer espécie de mamífero silvestre, deve-se
indicar soro-vacinação independentemente da gravidade da lesão, ou indicar conduta de
reexposição.

Cão ou gato 
sem suspeita 
de raiva no 

momento da 
agressão.

ACIDENTES 
GRAVES

Lavar com água e sabão.

Iniciar o esquema profilático com 2 doses: uma no 
dia 0 e outra no dia 3.

Observar o animal durante 10 dias após a 
exposição.

Se o animal permanecer sadio após 10 dias de 
observação, suspender o esquema e encerrar o 

caso

Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar 
raivoso dar continuidade ao esquema profilático, 
administrando o soro e completando o esquema 

até 4 doses. 



Cão ou gato 
clinicamente 
suspeito de 

raiva no 
momento da 

agressão.

ACIDENTES 
GRAVES

Lavar com água e sabão.

Iniciar esquema profilático com 
soro/imunoglobolina e 4 doses de vacina nos 

dias 0, 3, 7 e 14.

Observar o animal durante 10 dias após a 
exposição.

Se a suspeita de raiva for descartada após o 10º 
dia de observação, suspender o esquema 

profilático e encerrar o caso.

Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar 
raivoso, completar o esquema com até 4 doses;

Aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma 
dose no 14º dia.

Cão ou gato raivoso, 
desaparecido ou morto, 

animais silvestres 
(inclusive os 

domiciliados),
animais domésticos de 
interesse econômico 

ou de produção.

ACIDENTES 
GRAVES

Lavar com água e sabão.

Iniciar imediatamente o esquema 
profilático com 

soro/imunoglobulina e 4 doses de 
vacina, administradas nos dias 0, 3, 

7 e 14.



Atenção

Citamos, nos esquemas anteriores, as datas de administração da vacina
antirrábica intramuscular (0, 3, 7 e 14), por ser a mais comum. Por outro lado,
a vacina intradérmica, quando administrada, é realizada nos dias 0, 3, 7 e 28.

FIGURA – Morcego infectado pelo vírus da raiva.

FIGURA – Ilustração de cachorro infectado pelo vírus da raiva.



FIGURA – Raposa.

Recomendações sobre a profilaxia contra a raiva

1

• A limpeza deve ser cuidadosa, visando eliminar as sujidades sem agravar o
ferimento. Em seguida, deverão ser utilizados antissépticos que inativem o vírus
da raiva (ex.: o polvidine ou gluconato de clorexidine ou álcool-iodado).

2

• Os antissépticos deverão ser utilizados uma única vez, na primeira consulta.
Posteriormente, sempre que possível, a região deve ser lavada com solução
fisiológica.

3
• Não se recomenda sutura do ferimento. Caso seja extremamente necessário,

deve-se realizar pontos alternados e realizar uma hora antes o soro antirrábico.

4
• O soro antirrábico não deve ser utilizado em situações de reexposição ao vírus da

raiva ou em pessoas que já tenham feito seu uso anterior.



5

• O uso do soro antirrábico não é necessário quando o paciente recebeu esquema
profilático anterior, exceto em situações especiais, como paciente imunodeprimidos
ou dúvidas com relação ao esquema profilático anteriormente.

6

• Após receber o Soro Antirrábico (SAR), o paciente deverá ser observado em unidade
de saúde pelo prazo de duas horas. O indivíduo deve ser alertado a procurar
imediatamente o serviço de saúde caso apareça qualquer reação, principalmente
entre o 7º e o 12º dia depois do recebimento do SAR, como cefaleia, febre, urticária,
dores musculares, aumento de gânglios, dores intensas no local da administração,
entre outros.

7
• O teste de sensibilidade ao SAR não é mais indicado.

8
• O soro antirrábico não deve ser aplicado na mesma região em que foi aplicada a

vacina.

8. (Residência Multiprofissional UFRN/COMPERVE/2019) Homem de 48 anos
comparece à unidade básica de saúde e relata à enfermeira do acolhimento a
presença de ferimento superficial, pouco extenso, proveniente da mordida de
um cão com 4 anos de idade. Condutas básicas devem ser adotadas em casos
como esse, que chegam como demandas espontâneas da unidade de saúde.
Nesse contexto, considere os procedimentos apresentados abaixo.
I. Lavar o ferimento com água e sabão neutro.
II. Observar o animal durante 30 dias após a exposição.
III. Encerrar o caso se o animal permanecer sadio no final de 10 dias.
IV. Encerrar o caso se o animal desaparecer.
Em relação ao caso exposto, estão corretos os procedimentos:
a) I e II. c) I e III.
b) II e IV. d) III e IV.



9. (Residência UFPB/COREME/2020) Paciente, F, 24 anos, foi atendida na
Unidade Básica de Saúde após mordedura na mão de gato clinicamente
suspeito de raiva no momento do acidente. Marque a resposta correta sobre a
profilaxia de raiva humana nesta situação.
a) O acidente deve ser considerado como leve e deve-se iniciar esquema
profilático com 2 (duas) doses, uma no dia 0 e outra no dia 3. Observar o
animal durante 10 dias após a exposição. Se a suspeita de raiva for descartada
após o 10º dia de observação, suspender o esquema profilático e encerrar o
caso. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, completar o
esquema até 4 (quatro) doses. Aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma
dose no 14º dia, pela via IM5, ou nos dias 0, 3, 7 e 28, pela via ID.

9. (Residência UFPB/COREME/2020)
b) O acidente deve ser considerado como grave e deve-se iniciar esquema
profilático com 2 (duas) doses, uma no dia 0 e outra no dia 3. Observar o
animal durante 10 dias após a exposição. Se o animal morrer, completar o
esquema até 4 (quatro) doses. Aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma
dose no 14º dia, pela via IM5, ou nos dias 0, 3, 7 e 28, pela via ID.
c) O acidente deve ser considerado como grave e deve-se iniciar o esquema
profilático com soro e 4 (quatro) doses de vacina nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via
IM, ou nos dias 0, 3, 7 e 28, pela via ID. Observar o animal durante 10 dias
após a exposição. Se a suspeita de raiva for descartada após o 10º dia de
observação, suspender o esquema profilático e encerrar o caso.



9. (Residência UFPB/COREME/2020)
d) O acidente deve ser considerado como grave e deve-se iniciar o esquema
profilático com soro e 5 (cinco) doses de vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28, pela
via IM, ou nos dias 0, 3, 7, 14 e 28, pela via ID. Observar o animal durante 10
dias após a exposição. Se a suspeita de raiva for descartada após o 10º dia de
observação, suspender o esquema profilático e encerrar o caso.
e) Nenhuma das anteriores.





Notificação 

Notificação individual, compulsória e imediata.

Todo caso humano suspeito de raiva é de notificação 
individual, compulsória e imediata.





10. (Pref. de Itapevi-SP/VUNESP/2019) Com a intensificação das ações de
vigilância e controle da raiva canina e felina nos últimos 30 anos, o Brasil
alcançou significativa redução nas taxas de mortalidade por raiva humana,
com o predomínio de casos em caráter esporádicos e acidentais. Sobre a raiva,
assinale a alternativa correta.

a) A raiva deixou de ser um problema de saúde pública devido à baixa
letalidade em torno de 25%, além de ser passível de eliminação, no seu ciclo
silvestre, através da vacinação dos morcegos.

b) A raiva é uma doença infecciosa bacteriana aguda, que acomete aves e
mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite
progressiva e aguda.

10. (Pref. de Itapevi-SP/VUNESP/2019)

c) Não se sabe ao certo qual o período de transmissibilidade da bactéria em
animais silvestres. Entretanto sabe-se que os quirópteros (morcegos) podem
albergar a bactéria por até 40 dias, sem sintomatologia aparente.

d) O esquema de profilaxia da raiva humana pode ser prescrito pelo Agente de
Controle de Endemias, que, após avaliar o caso, pode indicar o esquema de
vacinação e/ou soroterapia a ser seguido.

e) Todo caso humano suspeito de raiva é de notificação individual,
compulsória e imediata. Portanto deve ser investigado pelos serviços de saúde
por meio da ficha de investigação, padronizada pelo Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan).
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