


EM CASOS DE AGRESSÕES 
POR MAMÍFEROS, PROCURAR A

 UNIDADE DE SAÚDE 
MAIS PRÓXIMA DA SUA CASA

A raiva é uma doença viral que acomete os animais domésticos, silvestres 
e destes para o homem, causando uma doença com sintomatologia 
nervosa, aguda e fatal, levando ao óbito 100% das vitimas. O morcego é o 
principal transmissor da raiva no Brasil. No Ceará o soim é o responsável 
pelos últimos casos de raiva humana.

O que é a 
RAIVA?

Lavar o ferimento imediatamente com 

água e sabão;

 Procurar imediatamente o posto de 

saúde mais próximo para avaliação 

médica;

O tratamento indicado pelo médico deve 

ser concluído, pois o único meio da 

pessoa agredida não desenvolver a 

doença é através da vacina;

Se a agressão foi por cão ou gato, não 

matar o animal, manter ele preso em 

local seguro, oferecer água e alimento e 

de acordo com a orientação médica, 

observar por 10 dias, contando com o 

dia da agressão;

Caso o animal (cão ou gato), 

desaparecer, adoecer ou morrer, 

procurar novamente a unidade de saúde 

para uma nova avaliação médica;

Não jogue o animal agressor fora, pois é 

importante fazer o diagnóstico 

laboratorial para saber se está 

contaminado com o vírus;

DICAS DE COMO
EVITAR ACIDENTES
-Não deixe os animais(cães e gatos) 
soltos nas ruas;
- Ao sair com seus animais, faça uso 
de guias, coleiras ou outros meios de 
contenção;
- Nunca provoque cães e gatos ou se 
aproxime para toca-los sem 
permissão do dono;
- Não toque nos animais quando eles 
estiverem se alimentando, dormindo 
ou feridos;
- Caso o animal se aproxime para 
agredi-lo, fique parado, coloque os 
braços de forma que proteja o 
pescoço e o rosto, até que apareça 
ajuda.
 

O que fazer em
CASOS DE AGRESSÃO?

A transmissão da raiva se dá pela 
introdução do vírus através da 
mordedura, arranhadura de animais 
infectados. Sendo consideradas mais 
graves, as mordeduras por animais 
silvestres, seguidas dos cães 
domésticos e, por último, dos 
herbívoros. As arranhaduras, 
principalmente por unha de gato, 
podem ser profundas, facilitando assim 
a inoculação do vírus na pele, pois eles 
tem o hábito de se lamber.

COMO A RAIVA É 
TRANSMITIDA?

Todos os mamíferos transmitem e 
são acometidos pelo vírus da raiva. 
Os animais domésticos (cães e 
gatos), os silvestres terrestres como: 
saguis (conhecido popularmente 
como soim), raposas, guaxinins, 
gambás, os silvestres aéreos (todos 
os morcegos) e os animais da zona 
rural como: bovinos, equinos, 
caprinos, ovinos e suínos.

QUAIS SÃO OS ANIMAIS
RESPONSÁVEIS
PELA TRANSMISSÃO 
DA RAIVA?



Vacine seus cães e 
gatos anualmente.

Não se aproxime, 
capture ou crie animais 
silvestres.

Se o seu animal, cão ou gato, 
apresentar alteração de 
comportamento, comunique 
ao agente de controle de 
endemias ou ao agente 
comunitário de saúde.

COMO 

evitar 
A RAIVA?

Se encontrar morcegos caídos 
no chão, mortos ou vivos, 
comunicar ao setor de 
zoonoses da secretaria de 
saúde do seu município.


