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ESQUEMA PARA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
ATENÇÃO: Recomendamos a divulgação deste Informe Técnico para as unidades de
saúde que realizam profilaxia da raiva humana ou pólos de vacinação antirrábica.
I- INTRODUÇÃO:
Diante do cenário de escassez no abastecimento de Soro Antirrábico Humano (SAR) e da Vacina Antirrábica
Humana - VARH (inativada) desde 2015, a Nota Informativa Nº 221/2018-CGDT/DEVIT/SVS/MS (BRASIL, 2018a)
informa a situação de insuficiente disponibilidade desses imunobiológicos, reforçando as recomendações para o uso
racional da profilaxia antirrábica, orientando quanto à correta utilização da via intradérmica (ID), a necessidade de
centralização do atendimento em unidades de saúde estratégicas para aplicação da vacina.
Considerando as recentes atualizações nas medidas para profilaxia pré, pós e reexposição ao vírus da raiva
humana, contidas na Nota Técnica Nº 8/2022- CGZV/DEIDT/SVS/MS (BRASIL, 2022), Guia de Vigilância em Saúde,
publicado pelo Ministério da Saúde em 2021, bem como o Alerta Raiva Nº 001/2021, emitido pela Subsecretaria de
Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SUBVAPS/SES-RJ), que apresenta as medidas de prevenção da raiva humana e
animal no estado do Rio de Janeiro (ERJ).
Considerando que no ERJ ocorreram 2 casos/óbitos de raiva humana, transmitidos por morcegos infectados,
nos últimos 16 anos, um em São José do Vale do Rio Preto e outro em Angra dos Reis, em 2006 e 2020,
respectivamente.
Considerando a mudança do perfil epidemiológico no Brasil, vem se observando um maior registro de casos de
raiva humana causada por animais silvestres, em vez da transmissão por cães (BRASIL, 2022). O vírus rábico continua
presente no ERJ, causando a raiva em número significativo de bovinos e equinos, que são infectados por morcegos
hematófagos (Desmodus rotundus). O morcego, no momento, vem sendo fator de grande preocupação, já que ações
antropogênicas levaram a alterações no ecossistema, e à urbanização desta espécie, inclusive.
A raiva não tem cura estabelecida (há apenas cinco casos de cura conhecidos no mundo, dois deles no Brasil
(Brasil, 2018b) e a única forma de prevenção é por meio da vacina.

II- OBJETIVOS:
O presente informe tem como objetivos consolidar, esclarecer e reiterar as atualizações no protocolo de
profilaxia da raiva humana no ERJ, levando em consideração as recentes mudanças nas medidas para profilaxia ao
vírus rábico e a situação de racionalização da distribuição dos imunobiológicos pelo MS.
Orientação aos municípios, a partir de recomendações do Ministério da Saúde (Disponível em:
https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/cgzv-deidt-svs-ms-protocoloraiva-100322.pdf).

1. PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO.
Fazer uso, prioritariamente, da via intradérmica (ID) nos estabelecimentos que têm profissionais capacitados
para tal, em grupos para otimização da VARH, fazendo a vacinação somente em profissionais com riscos reais de
exposição permanente ao vírus rábico, durante atividades ocupacionais, como:
• Profissionais e auxiliares de laboratórios de virologia e anatomopatologia para a raiva;
• Profissionais que atuam na captura de quirópteros;
• Médicos veterinários e outros profissionais que atuam constantemente sob risco de exposição ao vírus rábico
(zootecnistas, agrônomos, biólogos, funcionários de zoológicos/parques ambientais, espeleólogos);
• Estudantes de medicina veterinária e estudantes que atuem em captura e manejo de mamíferos silvestres
potencialmente transmissores da raiva;
• Profissionais que atuam em área epidêmica para raiva canina de variantes 1 e 2, com registro de casos nos
últimos 5 anos, na captura, contenção, manejo, coleta de amostras, vacinação de cães, que podem ser vítimas
de ataques por cães.

NOTA 1: o estado do Rio de Janeiro não é área epidêmica para as variantes 1 e 2 do vírus rábico desde 2001, conforme informado
pela Coordenação de Vigilância Ambiental (CVA/SES-RJ).

Esquema profilático pré-exposição:
a) Aplicação de 2 doses de VARH.
b)

Dias de aplicação: 0 e 7.

c)

Via de administração, dose e local de aplicação:
o

Intradérmica (ID): 0,2ml. O volume da dose deve ser dividido em duas aplicações de 0,1 mL
cada e administradas em dois sítios distintos na inserção do músculo deltóide ou antebraço.

Figura 1 - Preparação, dias e número de doses para aplicação da vacina antirrábica humana na pré- exposição pela via
intradérmica (ID).

NOTA 2: Devido à atual insuficiência na disponibilidade de imunobiológicos, deve-se adotar a via de administração intradérmica
(ID), para realização do esquema profilático, no estado do Rio de Janeiro.

d) Controle sorológico (titulação de anticorpos): a partir do 14º dia após a última dose do esquema.
o

São considerados satisfatórios títulos de anticorpos >0,5UI/ml. Em caso de título insatisfatório,
isto é, <0,5UI/ml, aplicar uma dose completa de reforço, pela via intramuscular, e reavaliar a
partir do 14º dia após a aplicação;

o

O Controle sorológico deve ser repetido com periodicidade de acordo com o risco a que estão
expostos os profissionais. Os que trabalham em situação de alto risco, como os que atuam em
laboratórios de virologia e anatomopatologia para raiva, além dos que trabalham com a captura
de morcegos, devem realizar a titulação a cada 6 meses. Caso o resultado seja <0,5 UI/mL, devese administrar uma dose de reforço da vacina e avaliação sorológica repetida. Na eventualidade
de não ocorrer resposta sorológica, consultar as autoridades de saúde municipal;

o

Não está indicada a repetição da sorologia para profissionais que trabalham em situação de
baixo risco como, por exemplo, funcionários de “petshops”, veterinários que trabalham em
área de raiva controlada e outros;

o

O controle sorológico e exigência indispensável para a correta avaliação do esquema de préexposição. Recomenda-se coletar uma amostra de sangue de, no mínimo, 5 mL em tubo
contendo o gel separador, aguardar a retração do coágulo e centrifugar para obtenção do soro.
Conservar o soro sob refrigeração (2° C a 8° C) por até 3 dias. Após este período, a amostra deve
ser congelada a -20° C. No entanto, o envio ao laboratório deve ser feito no menor tempo
possível. Não é necessário jejum, no entanto, o soro deve estar límpido. Em caso de hemólise
ou lipemia considerável, será necessário o envio de nova amostra (referência);

o

Evitar congelamento e descongelamento e enviar refrigerado ao laboratório. Caso não seja
possível obter o soro, pode ser remetido o sangue total. Nesse caso, mantê-lo refrigerado a 4°C,
por, no máximo, 2 dias, e nunca congelar. É importante identificar o frasco com letra legível,
contendo nome completo do paciente (Manual de Diagnóstico Laboratorial da Raiva – 2008);

o

O material deve ser acondicionado em caixa isotérmica e com gelo reciclável, mantendo a
temperatura entre 4° C e 8° C. Os frascos contendo soro devem ser perfeitamente identificados
com o nome completo do paciente compatível com a ficha de cadastro. Cada amostra deverá

ser acompanhada de “Ficha de cadastro de soro para a titulação de anticorpos contra Raiva”
(anexo 2), devidamente preenchida com a letra legível. Os tubos com soro já corretamente
identificados devem ser colocados em suporte adequado. A caixa de isopor deverá conter
quantidade de substância refrigerante (gelo reciclável) compatível com a quantidade de
material que estiver sendo enviado. Usualmente 2/3 do volume deverá ser ocupado com a
substância refrigerante. Usar estantes para equilibrar o recipiente da amostra e completar os
espaços vazios a fim de evitar a movimentação e/ou quebra da embalagem que contém as
amostras (como papel amassado ou flocos de isopor). Acondicionar as requisições e outros
documentos em saco plástico separado e não enrolar ao redor dos tubos;
o

A Unidade deverá cadastrar as amostras coletadas para o controle sorológico no sistema GAL e
junto com a ficha de cadastro enviar ao Centro de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman (CJV),
da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

NOTA 3: Para maiores esclarecimentos sobre encaminhamento das amostras, entrar em contato com o CJV - Av. Bartolomeu de
Gusmão, 1.120. Mangueira, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20941-160, através do e-mail: amobio.ijv@gmail.com . Recebimento de
amostras de 2ª a 6ª feira de 08:00 às 17:00 h, mediante agendamento prévio.

2. PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO PELA VIA INTRADÉRMICA (ID) EM LOCAIS COM ALTA DEMANDA.
Na ocorrência de acidente com animal potencialmente transmissor do vírus da raiva, procurar atendimento no
serviço de saúde. Deve-se realizar a anamnese completa, através da Ficha de Atendimento Antirrábico Humano
(SINANNET), complementando-a e a profilaxia, quando indicada, deve ser iniciada o mais precoce possível,
independente do tempo transcorrido do acidente. O período de incubação da raiva no homem é extremamente
variável, desde dias (4 dias) a anos (6 anos), com uma média de 2 a 8 semanas ou de 45 dias.
e) Imediatamente após a agressão, é imprescindível a limpeza do ferimento com água corrente abundante e
sabão ou outro detergente, pois tal conduta diminui, comprovadamente, o risco de infecções. Deve ser realizado
o mais rápido possível e repetida na unidade de saúde, independentemente do tempo transcorrido.
f) Após a limpeza, devem ser utilizados antissépticos como álcool 70%, com o objetivo de neutralizar a ação do
vírus na porta de entrada. Essas substâncias deverão ser utilizadas somente na primeira consulta. Nas seguintes,
devem-se realizar cuidados gerais orientados pelo profissional de saúde, de acordo com a avaliação da lesão.
g) Não é recomendada a sutura dos ferimentos. Quando for absolutamente necessária, aproximar as bordas com
pontos isolados (fechamento por 2ª intenção). O SAR, se indicado, deverá ser infiltrado uma hora antes da sutura.
h) Proceder à profilaxia do tétano segundo esquema preconizado, e uso de antibióticos nos casos indicados e de
acordo com avaliação médica. Para maiores informações, ver o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação
(2014).
i) Nas aplicações seguintes da vacina, devem-se realizar cuidados gerais orientados pelo profissional de saúde, de
acordo com a avaliação da lesão.

NOTA 4: No ERJ, o diagnóstico laboratorial da raiva animal (cães, gatos, morcegos e silvestres) é realizado pelo Núcleo de
Virologia do Centro de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman do IVISA-RIO, conforme protocolo deste Instituto. As amostras
devem estar devidamente identificadas, possuir cadastro no GAL, Ficha de Epizootia e Ficha de Remessa de Material para
Diagnóstico de Raiva (ANEXO 1). Para amostras de animais, é recomendado o envio da carcaça resfriada em até 24h após o
óbito ou congelada se ultrapassar este período. Cães e gatos suspeitos que vierem a óbito, bem como morcegos e outros
animais silvestres deverão ser encaminhados para diagnóstico da raiva. Deve-se notificar a Coordenação de Vigilância
Ambiental da SES pelo e-mail: ambiental.sesrj@gmail.com e entrar em contato com a unidade de referência CJV por meio do
e-mail: lvb.lasp@gmail.com

TIPOS DE ACIDENTES E ANIMAIS ENVOLVIDOS:
a) Acidentes leves: ferimentos superficiais (sem sangramento), pouco extensos, geralmente únicos, em tronco
e membros (exceto mãos, 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.

b) Acidentes graves: ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e/ou planta do pé; ferimentos
profundos (com sangramento, ou seja, ultrapassam a derme), múltiplos ou extensos, em qualquer região do
corpo; lambedura de mucosas; lambedura de pele onde já existe lesão grave; ferimento profundo causado
por unha de animal; qualquer ferimento por morcegos ou outros mamíferos silvestres (inclusive os
domiciliados).
No caso de contato indireto com cão, gato ou mamífero doméstico de interesse econômico ou de produção,
como a manipulação de utensílios potencialmente contaminados, a lambedura na pele íntegra, acidentes com
agulhas durante a aplicação da vacina animal e contato em pele íntegra com secreções ou excreções de
animal, ainda que raivoso ou de caso humano não são considerados acidentes de risco e não exigem esquema.
profilático. Apenas realizar a lavagem com água e sabão.
O período de observação do animal agressor, de 10 (dez) dias, é restrito aos cães e gatos. A eliminação de vírus
pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença.
A morte do animal acontece, em média, entre 5 e 7 dias após a apresentação dos sintomas. Além da observação do
animal, deve-se considerar o estado de saúde no momento da agressão, sua procedência e hábitos de vida.
Não é indicada a profilaxia da raiva humana nas agressões causadas pelos seguintes espécimes de animais
(urbanos ou de criação):
Ratazana de esgoto (Rattus norvegicus)

Cobaia ou porquinho-da-índia (Cavea porcellus)

Camundongo (Mus musculus)

Rato de telhado (Rattus rattus)

Hamster (Mesocricetus auratus)

Coelho (Oryetolagus cuniculus)

Lagarto (Lacertilia)

Aves

ATENÇÃO: Todos os animais silvestres, como morcego de qualquer espécie, micos (sagui ou “soim”), macaco,
raposa, capivara, tamanduá, guaxinim, quati, gambá, roedores silvestres, cachorro do mato, felídeos selvagens, javalis,
entre outros, devem ser classificados como animais de risco, mesmo que domiciliados e/ou domesticados, haja vista
que, nesses animais, a patogenia da raiva não é bem conhecida. Portanto, nas agressões por morcegos ou qualquer
outra espécie de animal silvestre, deve-se proceder a soro vacinação, independentemente do tipo de morcego
agressor, do tempo decorrido e da gravidade da lesão.
Os animais domésticos de interesse econômico ou de produção como os bovinos, bubalinos, equídeos,
caprinos, ovinos, suínos, também são considerados animais de risco para transmissão da raiva. Para avaliar a
indicação da profilaxia de pré ou pós-exposição, é importante conhecer o tipo, frequência e grau do contato ou
exposição que os tratadores e outros profissionais têm com esses animais e deve-se levar em consideração o risco
epidemiológico da doença na localidade. Deve-se verificar a forma de contato se direto ou indireto. Será indicado o
esquema profilático principalmente aos trabalhadores rurais em contato com animais positivos, em especial aqueles
que tiveram contato com a mucosa da boca do animal, isto é, tentaram desengasgar o animal. Considerar que os
trabalhadores rurais comumente são portadores de lesões de pele.
O RISCO DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS PELO MORCEGO É SEMPRE ELEVADO, INDEPENDENTEMENTE DE
ESPÉCIE E GRAVIDADE DO FERIMENTO, LOGO, TODA AGRESSÃO POR MORCEGO É CONSIDERADA GRAVE!

Esquema profilático pós-exposição (ANEXO 3):
a) Vacina Antirrábica Humana (VARH):
A vacina antirrábica é apresentada sob a forma liofilizada, acompanhada do diluente, em ampolas contendo
dose única de 0,5ml ou 1,0ml, conforme o laboratório produtor. A potência mínima das vacinas é de 2,5UI/dose.
Deve ser conservada em geladeira, fora do congelador, na temperatura entre 2° a 8°C até o momento de sua
aplicação. Não há contraindicação para gestantes, lactentes ou em tratamento/doença intercorrente.
Entretanto, recomenda-se a interrupção do tratamento com corticóides e/ou imunossupressores, ao se iniciar
o esquema de vacinação, pois não é indicado fazer a profilaxia em pessoa imunodeprimida.

b)

Via de administração da VARH e doses de aplicação:
i.

Intradérmica (ID):
• Esquema vacinal de 4 doses nos dias 0, 3, 7 e 14;
• O volume total da dose é de 0,2 mL. Deve ser dividido em duas aplicações de 0,1 mL cada e
administradas em dois sítios distintos;

• Para a racionalização do uso da vacina raiva (inativada), é obrigatório optar pela via intradérmica como
via de aplicação alternativa, desde que os estabelecimentos de saúde da rede do SUS
(Hospitais/Unidades/Postos de Vacinação) atendam uma demanda de pelo menos de 02 (dois)
pacientes acidentados/dia;
• Tenha equipe técnica habilitada para aplicação pela via intradérmica (ID);
• Após ser reconstituída a VR (Vero) ela deve ser utilizada no prazo de 6-8 horas, desde que conservada
na temperatura de 2° a 8°C, devendo ser descartada em seguida (Figura 2);
• A via ID não está recomendada para pacientes imunodeprimidos ou que estejam utilizando o
medicamento cloroquina, por não proporcionar resposta imune adequada;

Doses:
- Dia 0 - 1 dose em 2 locais distintos
- 3º dia - 1 dose em 2 locais distintos
- 7º dia - 1 dose em 2 locais distintos
-14º dia - 1 dose em 2 locais distintos
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Figura 2 - Preparação, dias e número de doses para aplicação da vacina antirrábica humana na pós-exposição pela via
intradérmica (ID).

•

Não está indicada para pessoas em tratamento com drogas que possam diminuir a resposta
imunológica, tais como a cloroquina;

•

Para certificar que a vacina por via intradérmica foi aplicada corretamente, observar a formação da
pápula na pele;

•

Se, eventualmente, a vacina for aplicada erroneamente por via subcutânea ou intramuscular, devese repetir o procedimento e garantir que a aplicação seja feita por via intradérmica (ID);

•

Pode ser realizada a intercambialidade de via de aplicação (possibilidade de se realizar a substituição
de uma via de administração por outra equivalente).

Ao utilizar a via Intradérmica (ID), observar que a última dose da vacina é dada no 14º dia. Para utilização do
SAR, a recomendação permanece a mesma do esquema de profilaxia pela via intramuscular (IM).

c) Soro Antirrábico (SAR) ou Imunoglobulina Heteróloga (eRIG):
Sua indicação depende da natureza da exposição e das condições do animal agressor. O uso do SAR não é
necessário quando o paciente recebeu esquema profilático completo anteriormente. No entanto, deve ser
recomendado, se houver indicação, em situações especiais, como pacientes imunodeprimidos ou dúvidas com
relação ao esquema profilático anterior. O SAR não deve ser utilizado em situação de reexposição ao vírus da
raiva. Apresenta-se na forma líquida, geralmente em ampolas com 5ml (1.000UI) e trata-se de solução
concentrada e purificada de anticorpos obtidos a partir do soro de equinos imunizados com antígenos rábicos
(soro heterólogo). Deve ser mantido entre 2° e 8°C, sendo ideal a temperatura de 5°C. Não pode ser congelado,
pois o congelamento provoca a perda da potência, forma agregados e aumenta o risco de reações.

d) Via de administração do SAR e doses de aplicação:
•

A dose é de 40UI/kg de peso, pode ser dividida e administrada em diferentes músculos, simultaneamente.
Quando não se dispuser do soro ou de sua dose total, aplicar inicialmente a parte disponível no máximo em
até 7 dias após a aplicação da 1ª dose de vacina de cultivo celular, ou seja, antes da aplicação da 3ª dose da
vacina. Após esse prazo, o soro não é mais necessário. A aplicação deve ser feita, preferencialmente através
de infiltração na lesão, podendo também ser feita via intramuscular (região glútea);

•

Havendo possibilidade de identificação da localização da(s) lesão(ões), recentes ou cicatrizadas, deve-se
infiltrar o volume total indicado, ou o máximo possível, dentro ou a redor da(s) lesão(ões). Quando as lesões
forem muito extensas ou múltiplas, a dose pode ser diluída, o mínimo possível, em soro fisiológico, para que
todas as lesões sejam infiltradas. Para essa diluição, utiliza-se o máximo de 3 vezes da quantidade indicada,
preferencialmente até duas vezes. Caso a região anatômica não permita a infiltração de toda a dose, a
quantidade restante, a menor possível, deve ser aplicada por via intramuscular, na região glútea (quadrante
superior externo). Nas crianças com idade menor de 2 anos, deve ser administrado na face lateral da coxa.
Deve-se respeitar o volume máximo de cada grupo muscular mais próximo da lesão (anexo 4). Não se deve
aplicar o soro na mesma região em que foi aplicada a vacina;

•

Não realizar a administração do soro antirrábico por via endovenosa;

•

Os soros são seguros, mas podem causar eventos adversos. As reações mais comuns são benignas, fáceis
de tratar e apresentam boa evolução. A possibilidade da ocorrência de reações não contraindica sua
prescrição. Após receber o SAR, o paciente deverá ser observado no serviço de saúde, pelo prazo de 2
horas. Aconselha-se garantir um bom acesso venoso, mantendo–o com soro fisiológico a 0,9 % em
gotejamento lento. A unidade deverá possuir estrutura para atendimento de urgência em caso de ocorrência
de reação anafilática;

•

A pessoa deve ser alertada a procurar imediatamente um serviço de saúde caso apareça qualquer reação,
principalmente entre o 7º e 12º dia depois de feito o SAR, como cefaleia, febre, urticária, dores musculares,
aumento de gânglios, dores intensas no local da administração, entre outras;

•

A apresentação e dosagem podem variar, conforme laboratório produtor.
A dose é de 40 UI/kg de peso.
Cada ampola possui 1.000 UI (5mL).

NOTA 5: Quando não se dispuser do soro ou de sua dose total, aplicar inicialmente a parte disponível no máximo em até 7 dias
após a aplicação da 1ª dose de vacina de cultivo celular, ou seja, antes da aplicação da 3ª dose da vacina. Após esse prazo, o
soro não e mais necessário.

e) Imunoglobulina Humana Antirrábica (IGHAR) ou Imunoglobulina Homóloga (hRIG):
É indicado em substituição ao SAR, nos quadros de hipersensibilidade ao SAR, uso prévio de imunoglobulinas de
origem equídea, contatos frequentes com animais, principalmente com equídeos, profissional (médicos
veterinários) ou por lazer. A IGHAR está disponível nos CRIE.

f)

Via de administração da IGHAR e doses de aplicação:
1) A administração é em dose única, de 20 UI/ kg de peso;
A dose é de 20 UI/kg de peso.
Cada ampola possui 300 UI (2mL).
2) A maior quantidade possível da dose prescrita do IGHAR deve ser infiltrada na lesão (ou lesões). Quando
necessário, pode ser diluído em soro fisiológico até, no máximo, o dobro do volume, preferencialmente. Se
a infiltração não for possível, aplicar o restante por via intramuscular (IM) na região glútea, respeitando o
volume máximo de cada grupo muscular mais próximo da lesão (ANEXO 4). Não é recomendada a
administração no mesmo grupo muscular de aplicação da vacina.

A infiltração no local do ferimento proporciona proteção local, impedindo a disseminação e neutraliza as
toxinas produzidas pelo vírus rábico para as terminações nervosas. Esse procedimento evita falhas da
terapêutica.

g) Atraso ou abandono do esquema profilático:
Não é necessário reiniciar a profilaxia de pacientes faltosos. O aprazamento de doses de vacina na profilaxia da
raiva humana pós-exposição deve ser feito no dia em que o paciente comparecer à unidade de saúde, dando
continuidade ao esquema nos intervalos das doses seguintes de acordo com o esquema inicialmente proposto:
o Via intradérmica (ID) - No esquema recomendado (dias 0, 3, 7 e 14), as 4 doses devem ser
administradas no período de 14 dias a partir do início do esquema.

NOTA 6: As doses de vacinas agendadas, no caso de não comparecimento, deverão sempre ser aplicadas em datas posteriores
às agendadas, nunca adiantadas. Havendo abandono do esquema profilático, completar as doses da vacina prescritas
anteriormente e não reiniciar nova série.

A profilaxia antirrábica pós-exposição deve ser realizada o mais rápido possível após a agressão, na
unidade de saúde, independentemente do tempo transcorrido.

NOTA 7: Em caso de recusa do acidentado em realizar o esquema pós-exposição, é necessário o preenchimento do termo de
recusa (ANEXO 5).

3. CONDUTA EM CASO DE POSSÍVEL REEXPOSIÇÃO AO VÍRUS DA RAIVA
h) Reexposição em pacientes, que tenham recebido profilaxia de pré-exposição (PrEP):
o O SARH e IGHAR não estão indicados;
o Independente do intervalo de tempo e tenha recebido o esquema completo, indica-se a profilaxia
nos dias 0 e 3;
o Caso tenha recebido apenas 1 dose de PrEP, essa deve ser desconsiderada e iniciar o esquema de
profilaxia indicado para o caso.
i) Reexposição em pacientes que tenham recebido a profilaxia de pós-exposição (PEP):
o O SARH e IGHAR não estão indicados;
o Em até 90 dias: se o esquema anterior da PEP foi completo, não indicar esquema profilático. Caso
tenha sido incompleto, administrar as doses faltantes.

• Se na PEP anterior foi aplicada somente 1 dose, essa deve ser desconsiderada, e o esquema
de profilaxia indicado para o caso deve ser iniciado.
o Após 90 dias: Caso o paciente tenha recebido pelo menos 2 doses do esquema de PEP,
independente do intervalo de tempo, indicar a vacina nos dias 0 e 3.
É recomendável a pesquisa de anticorpos através da titulação sorológica, quando possível. Em caso de reexposição
com histórico de esquema profiláctico anterior completo, e se o animal agressor, cão ou gato, for passível de
observação, somente observar o animal.

4. VACINAÇÃO DE INDIVÍDUOS IMUNODEPRIMIDOS
Em pacientes imunodeprimidos, na qual a memória imunológica não está assegurada, deve-se:
• Realizar a limpeza do ferimento e antissepsia adequada;
• Administrar 4 doses de vacina intramuscular (0, 3, 7 e 14);
• Administrar SAR ou IGHAR se o tipo de acidente e animal envolvido exigir o uso desses imunobiológicos
(conforme esquema pós-exposição);
• Se o animal agressor for cão ou gato passível de observação, apenas observar o animal por 10 dias;
• Recomenda-se avaliação sorológica após o 14º dia da aplicação da última dose. Se a titulação for
<0,5UI/ml, aplicar uma dose de reforço, pela via intramuscular, e reavaliar novamente a partir do 14º dia
após a aplicação;
• Quando houver dúvida em relação à indicação do esquema de profilaxia antirrábica, consulte a área
técnica GERDTVZ/COOVE (21 - 2333-3881) ou o Plantão CIEVS SES-RJ (21 - 98596-6553).

5. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA RAIVA
Em 2020, a raiva humana voltou a ser registrada no estado do Rio de Janeiro, devido à ocorrência de um
caso/óbito, no município de Angra dos Reis, transmitido por morcego infectado com variante 3. O último caso/óbito
por raiva humana, no estado, havia ocorrido em São José do Vale do Rio Preto, no ano de 2006, também transmitido
por morcego.
Nos animais domésticos, embora o ciclo da raiva urbana, mantido pelos cães e gatos, tenha alcançado
significativa redução no Brasil, casos esporádicos da doença em animais podem ocorrer, visto que a raiva em animais
silvestres ainda está circulante em nosso meio. Em 2021 foi registrado um caso/óbito canino no município de Belford
Roxo, Região Metropolitana do estado. O último caso de raiva canina, no RJ, ocorreu em 2001, no município de Niterói,
transmitido também por morcegos. Desde 2016, os casos de raiva em cães e gatos têm sido identificados como
variante 3 de morcegos hematófagos e da variante compatível com canídeos selvagens. Deve-se ressaltar que os
animais domésticos podem atuar como transmissores secundários da raiva.
A raiva animal é considerada endêmica no estado, havendo comprovadamente circulação do vírus em
herbívoros e morcegos. Os dados epidemiológicos são essenciais, a fim de que seja tomada a decisão de profilaxia de
pós-exposição em tempo oportuno.
Conforme a Portaria Nº 1.120, de 13 de maio de 2022, todo atendimento por animal potencialmente
transmissor da raiva deve ser notificado, de maneira imediata, através da Ficha de Atendimento Antirrábico Humano
(SINANNET), CID 10 W64, visando à indicação correta do esquema profilático da raiva humana, na identificação da
realidade epidemiológica de determinada região e ao acesso à informação a todos profissionais de saúde. Tal
notificação deve ser feita, tanto para os casos em que se utilizou vacina e/ou soro, como para aqueles em que somente
observado o cão/gato.
Recomenda-se que se proceda a digitação adequada das doses aplicadas no Sistema de Informação do
Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), para subsidiar de forma mais eficiente o planejamento, monitoramento e
avaliação das ações desenvolvidas.
Para melhor acompanhamento dos acidentes graves com animais potencialmente transmissores do vírus da
raiva (especialmente morcegos e outros animais silvestres), recomenda-se a digitação imediata no SINAN, com
atualizações à medida que o tratamento é realizado.

6. IMPORTANTE
a) É necessário orientar o paciente para que ele notifique imediatamente à unidade de saúde se o animal morrer,
desaparecer ou apresentar alterações neurológicas, uma vez que podem ser necessárias novas intervenções de
forma rápida, como a aplicação do soro ou o prosseguimento do esquema de vacinação;
b) É preciso avaliar, sempre, os hábitos do cão e do gato e os cuidados recebidos. Podem ser dispensadas do esquema
profilático as pessoas agredidas pelo cão ou gato, passíveis de observação por 10 dias e sem sinais sugestivos de
raiva. Por exemplo, animais que vivem dentro do domicilio (exclusivamente); que não tenham contato com outros
animais desconhecidos; que somente saem à rua, acompanhados dos seus donos e que não circulem em área com
a presença de morcegos;
c) O histórico vacinal do animal agressor não é suficiente para a dispensa da indicação do esquema profilático da raiva
humana;
d) Definição de animal observável: cão ou gato sem sinais sugestivos de raiva, domiciliado ou não, o qual seja possível
verificar no período de 10 dias suas condições normais de comportamento, tais como de alimentar-se e beber água
normalmente. São exemplos de mudança de comportamento e de sinais sugestivos de raiva: dificuldade para
ingerir ou recusa de água, engasgos, salivação excessiva, paralisia de cabeça, pescoço ou qualquer membro,
arrastar as pernas, esconder-se, inquietação ou quietude anormal, entre outros;
e) As exposições (mordeduras, arranhaduras, lambeduras e contatos indiretos) devem ser avaliadas de acordo com
as características do ferimento e do animal envolvido para fins de conduta de esquema profilático;
f) Os CONTATOS INDIRETOS (manipulação de utensílios potencialmente contaminados, lambedura da pele íntegra e
acidentes com agulhas durante a aplicação da vacina animal) NÃO são considerados acidentes de risco e NÃO
exigem esquema profilático. No caso de contato indireto com morcegos e animais silvestres (inclusive os
domiciliados) a profilaxia é indicada;
g) Dia 0 não é necessariamente o dia do acidente, mas sim o dia da administração da 1ª dose da vacina;
h) Sempre que houver indicação de profilaxia, tratar o paciente em qualquer momento, independentemente do
tempo transcorrido entre a exposição e o acesso à unidade de saúde. Não se caracteriza, portanto, como uma
urgência, podendo ser feito o agendamento na Unidade de Saúde para iniciar o esquema;
i) O soro deve ser infiltrado dentro e ao redor da lesão (ou lesões). Quando não for possível infiltrar toda a dose,
aplicar o máximo possível. A quantidade restante, a menor possível, aplicar pela via intramuscular, podendo ser
utilizada a região glútea. Sempre aplicar em local anatômico diferente de onde foi aplicada a vacina. Quando as
lesões forem muito extensas ou múltiplas, a dose pode ser diluída em soro fisiológico, em quantidade suficiente,
para que todas as lesões sejam infiltradas;
j) Nos casos em que se conhece tardiamente a necessidade do uso do soro antirrábico, ou quando não há soro
disponível no momento, aplicar a dose recomendada de soro no máximo em até 7 dias após a aplicação da 1ª
dose de vacina de cultivo celular, ou seja, antes da aplicação da 3ª dose da vacina. Após esse prazo, o soro não é
mais necessário;
k) Em caso de recusa do acidentado (ou seu responsável legal) a receber o tratamento profilático antirrábico humano,
apesar de orientado pelo profissional de saúde sobre os riscos a que está exposto, é recomendado que o mesmo
registre por escrito e se responsabilize pela não realização do esquema indicado (sugestão de termo de recusa no
ANEXO 5);
l) Nas agressões por morcegos ou qualquer espécie de animal silvestre, deve-se indicar soro-vacinação
independentemente da gravidade da lesão, ou indicar conduta de reexposição;
m) É recomendado que além do serviço de vacinação, o serviço de saúde que atende o paciente deverá orientar o
indivíduo da importância da completude do esquema vacinal e realizar busca ativa imediata daqueles que não
comparecerem nas datas agendadas para administração das doses do esquema prescrito;
n) Caso encontre algum morcego vivo ou morto em situação anormal, por exemplo, caído no chão, pendurado em
janelas, cortinas, em cima da cama, à luz do dia, NÃO TOQUE NO ANIMAL E LIGUE IMEDIATAMENTE PARA O
SERVIÇO DE CONTROLE ANIMAL (ZOONOSES OU VIGILÂNCIA AMBIENTAL OU SANITÁRIA), SOLICITANDO O
RECOLHIMENTO. A captura do morcego deve ser realizada preferencialmente por profissionais capacitados das
secretarias municipais de saúde. Sempre que possível, encaminhar o morcego para identificação e diagnóstico
laboratorial da raiva. Quando necessário, capture o animal sem tocá-lo utilizando panos, caixas de papel, baldes ou
mantendo-o preso em ambiente fechado até que a equipe municipal realize o recolhimento.

É preciso identificar precocemente a existência de agressões por morcegos em humanos ou em animais no
peridomicílio (área externa da moradia), com vistas à adoção, em tempo hábil, das medidas de controle
pertinentes, tais como controle de quirópteros (morcegos), profilaxia da raiva humana e bloqueio animal
na área de ocorrência.
Nos ANEXOS 6 e 7 estão listados, respectivamente, os polos de soroterapia e de aplicação de vacina antirrábica
humana, com respectivos endereços, fornecidos pelos municípios.
Agradecemos as relevantes contribuições da Gerência de Imunização (GI/COOVE) e Coordenação de Vigilância
Ambiental (COOVA), da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Subsecretaria de Vigilância e
Atenção Primária à Saúde, SES-RJ.

Elaborado por:
Patrícia Brouck / Enfermeira
Cristina Giordano / Bióloga
Carlos Henrique Assis / Médico
Lucas Keidel / Médico veterinário
Para mais informações contate a Área Técnica responsável.
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Rua México, 128, sala 420 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ.
Tel.: (21) 2333-3878 / 2333-3881
E-mail: adtvzrj@gmail.com
Contatos: Angela Veltri, Carlos Henrique Assis, Elaine Mendonça, Gualberto Júnior, Liliane Costa, Maria Inês
Pimentel, Patrícia Brouck, Solange Nascimento e Vanderleia Oliveira.
Gerente: Cristina Giordano
Coordenação de Vigilância Ambiental (COOVA):
Rua México, 128, sala 419 – Castelo - Rio de Janeiro/RJ.
Tel.: (21) 2333-3899/ 2333-3842
E-mail: ambiental.sesrj@gmail.com
Coordenadora: Patrícia Meneguete
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8. ANEXOS
ANEXO 1:
Ficha de remessa de material para diagnóstico de raiva animal.

ANEXO 2:
Ficha de cadastro para titulação de anticorpos humanos contra raiva.

ANEXO 3:
Esquema para profilaxia pós-exposição antirrábica humana, durante o período de abastecimento irregular de imunobiológicos.

ANEXO 4:
Quadro com o volume máximo de administração de qualquer medicação por grupo muscular.

Fonte: Ministério da Saúde. Nota Técnica Nº 8/ 2022. Adaptada de MALKIN, 2008. *Limite até 2 mL; **Limite até 5 mL. MALKIN, B. Are techniques used for
intramuscular injection based on research evidence? Nurs Times, v. 105, n. 50/51, p. 48-51, 2008.

ANEXO 5:

TERMO DE RECUSA AO ESQUEMA DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA

Eu, _________________________________________________, de nacionalidade _________________,
inscrito(a) sob RG nº ___________________ e CPF nº _____________________, declaro ter sido orientado

pela Unidade de Saúde/Município ____________________________________________ quanto ao risco de
contrair raiva por:
( ) recusar a receber o esquema de tratamento profilático contra a Raiva Humana;
( ) não permitir que meu(s) dependente(s) se submeta(m) ao tratamento profilático contra a Raiva Humana.

__________________________, ____ de ______________ de _________.

_________________________________
Assinatura

INFORME TÉCNICO PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA- PRÉ E PÓS-EXPOSIÇÃO 001/2022

ANEXO 6:

Polos de soroterapia antirrábica do estado do Rio de Janeiro (continua).
SES-RJ/SUBVS/SUPVEA/GERDIR-GERIMU

Polos de soroterapia antirrábica do estado do Rio de Janeiro (continuação).

Niterói

METROPOLITANA II
Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior - Soros
Avenida Prefeito Álvares de Carvalho Júnior, s/nº Nancilândia
Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha - Vacina Anti-rábica Rua Salvador de mendonça Nº 206 - Centro
Policlínica Regional do Largo da Batalha - Vacinas e Soros
Avenida Reverendo Armando Ferreira Nº 30 - Largo da Batalha

Rio Bonito

Hospital Regional Darcy Vargas

Rua João Carmo, 110 - Centro

São Gonçalo

Hospital Infantil Darcy Silveira Vargas - PS Infantil
Pronto Socorro Dr. Armando Sá Couto – PS Central

Praça Estephania de Carvalho s/nº - Zé Garoto

Itaboraí

Resende
Volta Redonda

Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori
Centro de Assistência Intermediária de Saúde (CAIS)

Itaperuna
Sto Antonio de Pádua

Posto de Urgência Municipal
Hospital Municipal Hélio Montezano de Oliveira

Campos dos Goytacazes

Hospital Ferreira Machado
Casa da Vacina Bernadeth Franco Pacheco
Hospital Municipal. Dr. Fernando Pereira da Silva

Macaé

Nova Friburgo
Petrópolis
Teresópolis

Hospital Municipal Raul Sertã
UPA Centro Petrópolis
HCTCO - Hospital das Clínicas Constantino Otaviano

(21) 2645-2386 / (21) 2639-1034
Sem telefone no local
(21) 2710-7100
(21) 3634-9990 / (21) 99870-1348
Farmacia (ramal) - 9562
Supervisão de Enf - (21)9-9987-0134
(21) 2199-6128 / 6180 / 6183
(21) 2199-6100 / (21) 2199-6103

MÉDIO PARAÍBA
Avenida Marcílio Dias, nº 800, Bairro Jardim Jalisco
(24) 3381-2080 / 2053 / 4847 (farmácia)
Rua Governador Luiz Monteiro Portela, 298 - Aterrado
(24) 3339-9543 / 3339-9566
NOROESTE
Rua Sátiro Garibaldi 207 Centro, ao lado do Hospital São José do Avaí,
(22) 192
3822-0192
Avenida João Jasbick - S/N
(22) 3853-4089 / (22) 3853-3691
NORTE
R. Rocha Leão, 2 - Caju
(22) 981750150
Rua Antero Perligeiro Nº 76 - Centro
(22) 2796-1622
Rodovia 168 Km 4 Virgem Santa
(22) 27730061
SERRANA
Rua General Osório, 324 - Centro
(22) 2524- 2300
Rua Washinton Luiz 600 - Centro
(24) 2243-6706
Av. Delfim Moreira, 2211 - Vale do Paraíso - CEP: 25976-016
(21) 2152-4900

Legenda: SAR - Soro antirrábico humano; SAT - Soro antitetânico
*As informações contidas nesta planilha foram fornecidas pelos municípios e atualizadas em 2019, estando sujeitas a alterações.
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ANEXO 7:

Polos de aplicação de vacina antirrábica humana do estado do Rio de Janeiro
SES-RJ/SUBVS/SUPVEA/GERDIR-GERIMU
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Legenda: VARH - Vacina antirrábica humana
*As informações contidas nesta planilha foram fornecidas pelos municípios e atualizadas em 2019, estando sujeitas a alterações.
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