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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A raiva é uma das doenças mais antigas do
mundo, sendo considerada a primeira zoonose existente. Possui grande relevância na saúde pública,
sendo potencialmente fatal. Apresenta ampla distribuição geográfica e acomete, principalmente,
mamíferos domésticos e selvagens, acometendo o sistema nervoso do animal. Não há predileção
por sexo, porém animais jovens são mais susceptíveis. Possui baixa resistência fora do hospedeiro,
sendo inativado em temperaturas altas (50°C), além de ser sensível ao dessecamento, luz solar,
radiação ultravioleta, hipoclorito de sódio, entre outros (HIRCH & ZEE, 2003). O objetivo deste
trabalho foi realizar uma breve revisão de literatura sobre a raiva em pequenos animais.
MATERIAL E MÉTODOS: Para alcançar o objetivo proposto pelo estudo, foi adotado o método
de revisão integrada de literatura. Foram incluídos artigos publicados sobre Raiva em pequenos
animais, em língua portuguesa e inglesa, nas bases de dados: Scielo, Biblioteca Virtual de Medicina
Veterinária, Pubvet, Google Acadêmico e Pubmed. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A
transmissão dessa zoonose ocorre comumente por meio da mordedura do animal infectado,
inoculando o vírus contido na sua saliva. Raramente, há transmissão por meio de arranhaduras ou
lambeduras em mucosas, ferimentos abertos ou por procedimentos médicos. O tempo de incubação
do vírus é variável, de dois a 12 semanas, conforme o local onde ocorreu a mordedura. Assim,
quanto mais perto do sistema nervoso central, mais rápido é o acesso ao vírus. A replicação
acontece nas células musculares próximas ao local da inoculação, antes de invadir o sistema
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nervoso (HIPÓLITO, 1948). O vírus é mantido na natureza por meio de ciclos que podem estar
interligados. Possui quatro ciclos importantes, ciclo urbano (cães e gatos), ciclo aéreo (em
morcegos), ciclo rural (bovinos e equinos principalmente) e ciclo silvestre (em espécies silvestres)
(RHODES et al., 1998). O vírus da raiva possui duas principais apresentações: paralítica e furiosa,
ambas envolvendo o sistema nervoso central. A maioria dos cães e gatos são infectados após o
contato com animais selvagens contaminados (gambás, guaxinins, raposas). Graças aos protocolos
de vacinação, os casos nos animais domésticos têm diminuído (NELSON, 2015). Os primeiros
sinais clínicos apresentados são alterações de comportamento (agressividade, excitabilidade),
inapetência, apatia, depressão, inquietude, incoordenação motora e febre. O animal apresenta
dificuldades na deglutição, o que leva a salivação excessiva. Ocorre, ainda, paralisia ascendente nos
membros inferiores.
observadas

Não há lesões macroscópicas evidentes; porém microscopicamente são

meningoencefalite e meningomielite não-supurativas com ganglioneurite(JUBB &

HUXTABLE, 1993). Ainda, podem ser observadas neuroniofagia, malácia e hemorragia. Inclusões
acidofílicas intracitoplasmáticas, corpúsculos de Negri, são características patognomonicas da
doença (SWANEPOEL, 1994). O diagnóstico pode ser realizado por meio do exame virológico,
através de fragmentos de tecido encefálico refrigerado. Pode-se utilizar também a técnica de
imunofluorescência direta (IFD), que apresenta de alta sensibilidade e especificidade. A detecção do
vírus se dá por meio de esfregaços de tecido com anticorpos específicos conjugados a uma
substância fluorescente. Além disso, através da técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction), podese identificar as diferenças entre as cepas rábicas. O exame post mortem do sistema nervoso é
extremamente eficaz (NADIN-DAVIS et al., 2000). A prevenção da raiva ocorre por meio da
vacinação anual. Não existindo tratamento, ou o animal é eutanasiado ou vem a óbito
CONCLUSÃO: A raiva é caracterizada por sua alta mortalidade e facilidade de infecção, sua
prevenção ocorre por meio da vacinação. Mais estudos são necessários para facilitar seu diagnóstico
e para um possível tratamento, contribuindo assim para a saúde pública, controle zoonótico mais
eficiente, bem como sua erradicação.
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