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RESUMO 

 

A raiva é considerada uma das zoonoses de maior importância em saúde animal e saúde 

pública, não só por sua evolução drástica e fatal, como também por seu elevado custo 

econômico e social. Se caracteriza como uma encefalite viral progressiva que acomete 

mamíferos e apresenta ampla distribuição geográfica. O vírus rábico pertence à família 

Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus, apresentando variantes antigênicas, conforme seus 

respectivos hospedeiros naturais. Os herbívoros são hospedeiros acidentais do vírus da raiva, 

e a espécie bovina tem sido relatada como a mais acometida pela doença, estando ligada à 

presença de morcegos hematófagos nas zonas rurais. Tendo em vista a importância da doença 

para a população humana e animal, os sérios prejuízos econômicos que podem ocorrer à 

pecuária, assim como a escassez de estudos epidemiológicos sobre os herbívoros no Estado 

do Rio Grande do Norte, o objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento da 

situação epidemiológica da Raiva em Herbívoros no Estado do Rio Grande do Norte. As 

informações foram coletadas junto ao banco de dados do Laboratório Central de Saúde 

Pública (LACEN) e da Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP) do Rio Grande do 

Norte, compreendeu o período de 2006 a 2018, sendo avaliadas as seguintes variáveis: 

espécies envolvidas, número de casos por ano, distribuição mensal, distribuição espacial e 

tipificação viral. As análises quantitativas foram realizadas por meio de uso de softwares: 

Microsoft Excel 2007® e do programa MapInfo 10.0, apresentados em forma de tabelas, 

gráficos e mapas, enfatizando as informações pertinentes aos valores absolutos e relativos. Os 

resultados demonstraram que a raiva herbívora estava presente no Rio Grande do Norte em 

um total de 105 casos, a maioria se deu em bovinos (89) representando 84,8% dos casos, 

seguido dos equinos (13), ovinos (02) e asinino (01). O maior número de casos ocorreu nos 

anos de 2014 e 2015 e nos meses de maio e outubro. A distribuição espacial revelou que 40 

municípios registraram casos em todas as quatro regiões do estado e a região oeste foi a que 

concentrou o maior quantitativo de municípios positivos (14). Quanto à tipificação viral, foi 

encontrada apenas a variante V3 no estado. Os achados aqui expostos são preocupantes, uma 

vez que confirma a circulação e ampla distribuição viral da raiva em herbívoros domésticos 

no Rio Grande do Norte, podendo representar riscos para a população humana e trazer sérios 

prejuízos econômicos à pecuária, evidenciando um desafio para as autoridades sanitárias, 

necessitando de medidas de controle e prevenção integradas e efetivas. 

Palavras-chave:Defesa Sanitária, Epidemiologia, Lyssavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Rabies is considered one of the most important animal and public health zoonoses, not only 

for its drastic and fatal evolution, but also for its high economic and social cost. It is 

characterized as a progressive viral encephalitis that affects mammals and has a wide 

geographical distribution. The rabies virus belongs to the family Rhabdoviridae and genus 

Lyssavirus, presenting antigenic variants, according to their respective natural hosts. 

Herbivores are accidental hosts of the rabies virus, and the bovine species has been reported 

as the most affected by the disease, being linked to the presence of hematophagous bats in 

rural areas. Given the importance of the disease to the human and animal population, the 

serious economic damage that can occur to livestock, as well as the scarcity of 

epidemiological studies on herbivores in the state of Rio Grande do Norte, the objective of 

this study was to conduct a survey of the epidemiological situation of rabies in Herbivores in 

the state of Rio Grande do Norte. The information was collected from the database of the 

Central Laboratory of Public Health (LACEN) and the State Department of Public Health 

(SESAP) of Rio Grande do Norte, from 2006 to 2018 and the following variables were 

evaluated: species involved , number of cases per year, monthly distribution, spatial 

distribution and viral typification. Quantitative analyzes were performed using software: 

Microsoft Excel 2007® and MapInfo 10.0, presented in tables, graphs and maps, emphasizing 

the pertinent information to absolute and relative values. The results showed that herbivorous 

rabies was present in Rio Grande do Norte in a total of 105 cases, the majority (89) occurred 

in cattle representing 84.8% of the cases, followed by horses (13), sheep (02) and donkey 

(01). The largest number of cases occurred in 2014 and 2015 and in May and October. The 

spatial distribution revealed that 40 municipalities reported cases in all four regions of the 

state and the western region was the one that concentrated the largest number of positive 

municipalities (14). As for viral typing, only the variant V3 was found in the state. The 

findings presented here are of concern as it confirms the circulation and wide viral 

distribution of rabies in domestic herbivores in Rio Grande do Norte and may pose risks to the 

human population and bring serious economic damage to livestock, highlighting a challenge 

for health authorities, requiring integrated and effective control and prevention measures. 

 

Keywords: Epidemiology, Health Defense, Lyssavirus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A raiva é considerada uma das zoonoses de maior importância em saúde pública, não 

só por sua evolução drástica e letal, como também por seu elevado custo social e econômico 

(BRASIL, 2019). Caracterizada por uma encefalomielite aguda fatal nos animais e no homem, 

é considerada uma doença de notificação obrigatória e imediata ao Serviço Veterinário Oficial 

(SVO) de qualquer caso suspeito e está incluída na lista das doenças que afetam múltiplas 

espécies animais (BRASIL, 2013).  

A raiva nos herbívoros ocorre em todo o território nacional, e, embora a sua incidência 

varie conforme a região geográfica, de modo geral pode ser considerada endêmica no país 

(BRASIL 2013). A espécie bovina tem sido relatada como a mais acometida pela doença e 

está ligada a presença de morcegos hematófagos nas zonas rurais, onde os quirópteros 

possuem abrigos naturais ou artificiais (WADA et al. 2011). Essa doença nos herbívoros 

causa prejuízos anuais significativos em virtude da morte dos animais, além dos gastos 

indiretos que podem ocorrer com a vacinação de animais e inúmeros tratamentos pós-

exposição (sorovacinação) de pessoas que mantiveram contato com animais suspeitos 

(BRASIL, 2009).  

Desde 1966, o Ministério da Agricultura, por meio da Divisão de Defesa Sanitária 

Animal, instituiu o Plano de Combate à Raiva dos Herbívoros, que atualmente se denomina 

Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH).  

O PNCRH tem como objetivo reduzir a prevalência da doença na população de 

herbívoros domésticos, através das seguintes estratégias de atuação: controle da população de 

transmissores (usualmente os morcegos hematófagos Desmodus rotundus); vacinação dos 

herbívoros domésticos em situações específicas; vigilância epidemiológica; educação em 

saúde e outros procedimentos de defesa sanitária animal (BRASIL, 2009).  

Na vigilância da raiva, os dados epidemiológicos são essenciais tanto para os 

profissionais de saúde, a fim de que seja tomada a decisão de profilaxia de pós-exposição em 

tempo oportuno, como para os médicos veterinários, que devem adotar medidas de bloqueio 

de foco e controle animal, evitando sofrimento humano / animal e perdas econômicas. Assim, 

a integração entre assistência médica e as vigilâncias epidemiológica/ambiental são 

imprescindíveis para o controle dessa zoonose.  
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Tendo em vista a importância da doença como zoonose para a população humana e 

animal, os sérios prejuízos econômicos que podem ocorrer à pecuária, assim como a escassez 

de estudos epidemiológicos junto aos herbívoros no Estado do Rio Grande do Norte, se faz 

necessário um diagnóstico situacional da problemática na nossa região, para que se conheça 

melhor sua apresentação e possa fornecer subsídios para o direcionamento ao programa e 

ações de controle. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Características gerais e histórico 

 A raiva é uma das zoonoses mais importantes do mundo. Com um prognóstico fatal 

em quase 100% dos casos, que se caracteriza como uma encefalite viral progressiva aguda e 

letal representa sério problema de saúde pública e apresenta ampla distribuição geográfica 

(BABBONI; MODOLO, 2011).  

Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus da raiva e, portanto, podem transmiti-la, 

sendo transmitida pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, 

principalmente pela mordedura e lambedura. A doença apresenta dois principais ciclos de 

transmissão: urbano e silvestre, sendo o urbano passível de eliminação, por se dispor de 

medidas eficientes de prevenção (BRASIL,2009).  

 Além de ser uma das doenças mais antigas observadas pela humanidade, muitas vezes 

misturando-se com o folclore e crenças religiosas dando origem a mitos e lendas 

(FAVORETTO et al,2002).Na antiguidade, os gregos chamavam de Lyssa (loucura), e os 

primeiros casos de raiva datam de antes de cristo (a.C), tendo sido descrita no 500 por 

Demócritos em animais e por Celsius em humanos. A doença foi registrada na Europa desde 

1927, na América do Norte desde 1753 e na América do Sul desde 1803 (MAYR, 1988).  

 Em 1885, Louis Pasteur proporcionou enorme progresso, que alcançou seu ponto 

culminante com a primeira vacinação de um ser humano, bem como a criação do Instituto 

Pasteur de Paris, em 1888. Esse foi um grande passo na ciência, conseguir tratar uma 

enfermidade letal e altamente frequente nessa época, como a raiva (BABBONI; MODOLO, 

2011).  
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No Brasil, a raiva em bovinos foi descrita pela primeira vez no estado de Santa 

Catarina, por Carini, em 1911 (MEGID; RIBEIRO; PAES, 2018), e a partir de 1966 

implantou-se o Plano de Combate à Raiva dos Herbívoros, atualmente, denominado Programa 

Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH), que tem como objetivo principal 

diminuir a prevalência da doença nos herbívoros domésticos (BRASIL, 2009). 

 

2.2 Etiologia e patogenia 

O vírus rábico pertence à família Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus. Possui aspecto 

de projétil e genoma constituído por RNA. Apresenta dois antígenos principais, um de 

superfície, com composição a base de uma glicoproteína que é responsável pela formação de 

anticorpos neutralizantes, e outro interno que é formado por uma nucleoproteína presente em 

secreções e na saliva de um animal infectado(SWANEPOEL,2004).  

O gênero Lyssavirus apresenta 8 genótipos, sendo que o genótipo 1 – Rabies vírus 

(RABV), o único presente na América Latina e no Brasil, pode ser expresso, de acordo com o 

perfil, em 12 variantes antigênicas, conforme seus respectivos hospedeiros naturais (terrestres 

ou aéreos) (BRASIL, 2019). 

No Brasil, foram encontradas 7 variantes antigênicas: variantes 1 e 2, isoladas dos 

cães; variante 3, de morcego hematófago Desmodus rotundus; e variantes 4 e 6, de morcegos 

insetívoros Tadarida brasiliensis e Lasiurus cinereus. Outras duas variantes encontradas em 

Cerdocyon thous (cachorro do mato) e Callithrix jacchus (sagui de tufos brancos) não são 

compatíveis com o painel estabelecido pelo Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), para estudos do vírus rábico nas Américas (BRASIL,2019). Para o estudo das 

variantes circulantes, é necessário que toda a amostra de animal positivo para raiva seja 

encaminhada para laboratórios de referências para estudo antigênico e genético dessas 

amostras, com definição do vírus (BRASIL, 2016).  

A mordedura e arranhadura são as vias de infecção mais comum, pois o vírus 

infeccioso contido na saliva é depositado na pele ou mucosa. No caso de lambedura, se a pele 

não estiver integra pode predispor a entrada do vírus. Outras formas têm crescente 

importância nos casos humanos de raiva. A via respiratória já foi descrita em pessoas que 

entraram em cavernas densamente povoadas por morcegos infectados ou por manipulação do 

vírus da raiva em laboratório. Já a via transplacentária e transmamária já foi descrita em 

animais, mas não em seres humanos (KOTAIT et al, 2009). A possibilidade de sangue, leite, 
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urina ou fezes conter quantidade de vírus suficiente para desencadear a raiva é remota 

(BRASIL, 2009). 

A raiva em herbívoros ocorre, predominantemente, pela transmissão por morcegos 

hematófagos (Desmodus rotundus) (BRASIL,2019, BRASIL,2009). Os herbívoros também 

podem, em raras situações, infectar-se pela agressão de cães, gatos e outros animais silvestres 

raivosos (BRASIL,2009).  

Os herbívoros são hospedeiros acidentais do vírus da raiva, pois, apesar de participar 

da cadeia epidemiológica da raiva rural, somente contribuem como sentinelas à existência de 

vírus. Sua participação nesse processo restringe-se ao óbito do animal, não havendo 

envolvimento no processo de transmissão a outras espécies, salvo quando de forma acidental. 

Essa afirmação é devida ao fato de que a raiva nos herbívoros tem baixa ou nula 

probabilidade de transmissão a outros animais, apresentando principalmente a característica 

paralítica, diferentemente da sintomatologia “furiosa”, observada nos casos de raiva em 

carnívoros (BRASIL, 2009). 

O número de casos de raiva em herbívoros, confirmados laboratorialmente, tem tido, 

nos últimos anos, um acréscimo de maneira preocupante em algumas regiões, devido 

principalmente à intensa proliferação dos morcegos hematófagos e à crescente dificuldade de 

controle de suas populações (BRASIL, 2008). 

Após sua replicação no sistema nervoso central, o vírus rábico tende a se espalhar para 

diferentes tecidos por meio de nervos periféricos e atinge as glândulas salivares, neste local 

ele fica disponível para transmissão e eliminação, que possui um curto período, concomitante 

ao aparecimento dos sinais clínicos, podendo iniciar alguns dias antes do óbito do hospedeiro. 

Ocasionalmente, pode ocorrer morte súbita do animal, sem a manifestação de qualquer sinal 

clínico (JORGE et al, 2010). 

 

2.3 Epidemiologia 

A doença ocorre em mais de 150 países, anualmente responsável por cerca de 55.000 

mortes e 10 milhões de tratamentos pós – exposição de seres humanos em todo o mundo. A 

transmissão dessa doença ocorre através de ciclos como: urbano, silvestre, aéreo ou rural 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).Em relação à fonte de infecção, 

didaticamente, pode-se subdividir a transmissão urbana e rural em quatro ciclos 
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epidemiológicos (Figura 1): – ciclo aéreo, que envolve os morcegos; – ciclo rural, 

representado pelos animais de produção; – ciclo urbano, relacionado aos cães e gatos; – ciclo 

silvestre terrestre, que engloba os saguis, cachorros do mato, raposas, guaxinim, entre outros 

animais selvagens (BRASIL, 2009).Todos os mamíferos são suscetíveis, transmitem e são 

acometidos pelo vírus da raiva (BRASIL,2019). 

Esta doença ocorre em todos os continentes, com exceção da Oceania. Alguns países 

das Américas (Uruguai, Barbados, Jamaica e Ilhas do Caribe), da Europa (Portugal, Espanha, 

Irlanda, Grã-Bretanha, Países Baixos e Bulgária) e da Ásia (Japão) encontram-se livres da 

infecção, no seu ciclo urbano (MEGID, RIBEIRO; PAES, 2018). 

Entretanto, alguns países da Europa (França, Inglaterra) e da América do Norte (EUA 

e Canadá) enfrentam ainda problemas quanto ao ciclo silvestre da doença. A distribuição da 

raiva não é obrigatoriamente uniforme, podendo existir áreas livres e outras de baixa ou alta 

endemicidade, apresentando, em alguns momentos, formas epizoóticas (BRASIL, 2009).  

No Brasil, a raiva é endêmica, em grau diferenciado de acordo com a região 

geopolítica. A região Nordeste responde por 54% dos casos humanos registrados de 1980 a 

2008; seguida da região Norte, com 19%; Sudeste, com 17%; Centro-oeste, 10%; e Sul, com 

menos de 1%. Desde 1987, não há registro de casos de raiva humana nos estados do Sul, 

sendo o último caso no Paraná, cuja fonte de infecção foi um morcego hematófago.No 

período de 1980 a 2008, cães e gatos foram responsáveis por transmitir 79% dos casos 

humanos de raiva; os morcegos, por 11%; outros animais (raposas, sagüis, gato selvagem, 

bovinos, equinos, caititus, gambás, suínos e caprinos), 10%. Vale salientar que, nos anos de 

2004 e 2005, devido ocorrência de surtos de raiva humana nos estados do Pará e Maranhão, o 

morcego passou a ser o principal responsável pelos casos de raiva humana, com 86,48% dos 

casos nesses dois anos, ultrapassando os índices de transmissão canina (BRASIL,2009). E os 

últimos casos de raiva humana transmitida por cão ou gato, portadores das variantes virais 1 

ou 2, ocorreram em 1981 na Região Sul, em 2001 na Região Sudeste, em 2004 na Região 

Norte, em 2013 na Região Nordeste, e mais recentemente, em 2015 na Região Centro-Oeste 

(BRASIL, 2019). 
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A raiva dos herbívoros no Brasil pode ser considerada endêmica em graus 

diferenciado, de acordo com a região. Existem vários fatores que contribuem para que a raiva 

se dissemine, entre eles, se destacam o aumento da oferta de alimento pelo crescimento dos 

rebanhos, a alteração do meio ambiente com desmatamentos, construção de rodovias e 

hidroelétricas, oferta de abrigos artificiais como túneis, casas abandonadas, fornos de carvão e 

bueiros, e em algumas situações a atuação insatisfatória na execução do Programa Estadual de 

Controle da Raiva dos Herbívoros (BRASIL, 2009).  

 Dentre os herbívoros domésticos, a espécie bovina tem sido relatada como a mais 

acometida pela doença e sua epidemiologia está diretamente influenciada por fatores de 

ordem ambiental desencadeados pelos seres humanos; portanto para conhecimento do modelo 

epidemiológico da raiva bovina, deve-se necessariamente compreender a organização do 

espaço envolvendo fatores naturais, como o habitat favorável aos morcegos, a presença de 

vírus da raiva no ciclo silvestre e fatores sociais que estabelecem a forma com que o homem 

desempenha a atividade econômica na natureza (BRASIL, 2009).  

O período de incubação (tabela 01) é extremamente variável, desde dias até anos, está 

diretamente relacionado à localização, extensão e profundidade da mordedura, arranhadura, 

FIGURA 01 - Ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva 

Fonte: BRASIL, 2019 
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lambedura ou contato com a saliva de animais infectados; distância entre o local do ferimento, 

do cérebro e troncos nervosos; concentração de partículas virais inoculadas e cepa viral. Para 

cada espécie animal, o período de incubação é diferente, variando de 15 dias a 4 meses, 

exceto para os quirópteros, cujo período pode ser maior (BRASIL, 2019). 

 

TABELA 01 -  Período de incubação do vírus rábico, por espécie animal 

 

 

 

2.4 Sintomatologia 

Nos humanos, a doença tem os sintomas diferentes para cada estágio, no início os 

pródromos, que duram em média de 2 a 10 dias, os sinais clínicos são inespecíficos.O 

paciente apresenta mal-estar geral, pequeno aumento de temperatura, anorexia, cefaléia, 

náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude e sensação de angústia 

(BROOKSet al, 2014). 

Podem ocorrer hiperestesia e parestesia no trajeto de nervos periféricos, próximos ao 

local da mordedura, e alterações de comportamento. A infecção progride, surgindo 

manifestações de ansiedade e hiperexcitabilidade crescentes, febre, delírios, espasmos 

musculares involuntários, generalizados e/ou convulsões. Espasmos dos músculos da laringe, 

faringe e língua ocorrem quando o paciente vê ou tenta ingerir líquido, apresentando sialorreia 

intensa. Os espasmos musculares evoluem para um quadro de paralisia, levando a alterações 

cardiorrespiratórias, retenção urinária e obstipação intestinal. O paciente se mantém 

consciente, com período de alucinações, até a instalação de quadro comatoso e evolução para 

óbito, é em geral de 5 a 7 dias (BRASIL,2009).  

 Nos cães e gatos o período de incubação pode variar de dez dias a dois meses e a 

eliminação de vírus pela saliva ocorre entre dois a cinco dias antes do aparecimento dos sinais 

clínicos, persistindo durante toda a evolução da doença (BRASIL, 2016).Os sinais iniciais 

compreendem mudança de comportamento, busca de locais mais escuros para esconderijo e 

Fonte: BRASIL, 2019  
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até certa agitação. O desconforto que a raiva causa pode se traduzir pela fuga do animal de 

seu domicílio, quando ele percorre espaços indeterminados, envolvendo-se em brigas com 

outros cães e disseminando o vírus rábico (BRASIL, 2019). 

De um a três dias, os sinais de excitação ficam acentuados e o cão torna - se agressivo, 

com tendência a morder objetos, outros animais, morde-se a si mesmo, podendo provocar 

graves ferimentos, e muitas vezes atacar o proprietário. A incapacidade de deglutição pela 

paralisia dos músculos faciais torna a salivação abundante. A fase final caracteriza-se pelas 

convulsões generalizadas, incoordenação motora e paralisia do tronco e dos membros. Na 

forma paralítica o cão começa com paralisia da musculatura da cabeça e do pescoço, 

dificuldade de deglutição evoluindo para paralisia total e morte. A raiva no gato, geralmente, 

apresenta-se sob a forma furiosa, com sintomatologia similar a do cão (KOTAIT et al, 2009). 

 Em animais silvestres é registrada nas diversas espécies. Com base em estudos 

epidemiológicos, considera-se que lobos, raposas, coiotes e chacais são os mais suscetíveis. 

Nos morcegos (hematófagos ou não hematófagos), guaxinim e mangustos, a suscetibilidade 

precisa de mais estudos para ser definida. A sintomatologia dos canídeos silvestres é, na 

maioria das vezes, do tipo furiosa, semelhante à dos cães. Em morcegos a patogenia é pouco 

conhecida, pode ocorrer uma fase de excitabilidade seguida de paralisia, principalmente das 

asas, o que faz com que estes animais deixem de voar. Deve-se ressaltar que, morcegos 

encontrados em horário e local não habitual são considerados suspeitos e podem estar 

infectados com vírus da raiva (BRASIL,2019). 

A sintomatologia da raiva em equídeos, ovinos, caprinos e bovinos é bastante 

semelhante. O período médio de incubação é de 30 a 90 dias, enquanto o período de 

transmissibilidade ainda não está bem determinado. Entretanto, a saliva de um herbívoro 

raivoso veicula o vírus, da mesma forma que os canídeos e os quirópteros. Os principais 

sinais da doença nesses animais são: incoordenação motora, paralisias ascendentes dos 

membros pélvicos, posicionamento em decúbito esternal, atonia do rúmen, tremores 

musculares, salivação, movimentos de pedalagem, opistótono, paralisia da cauda, tenesmo, 

nistagmo, diminuição dos reflexos palpebrais e linguais, ataxia e morte (BRASIL, 2019).  

Em geral, os bovinos raivosos se isolam do rebanho, podem manifestar sinais de 

engasgo, como se algum obstáculo estivesse em sua garganta, e podem ser encontrados 

atolados em poças de água, devido à incapacidade de se locomoverem por estarem 

submetidos a estímulo doloroso pela água. Depois de um período de excitação com duração e 
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intensidade variáveis, apresentam sintomas paralíticos que impedem a deglutição e provocam 

incoordenação nos membros pélvicos. Muitos animais apresentam alteração de 

comportamento e ingestão de objetos estranhos. Em ruminantes, ocorre parada de ruminação, 

tenesmo (BRASIL, 2019).  

Ovinos e caprinos podem apresentar-se com salivação excessiva, tremores musculares 

além de manifestar a forma furiosa, com sinais de inquietude, aumento da libido e balido 

rouco. Já os equinos apresentam posturas anormais, relinchos frequentes, agressividade, sinais 

de cansaço, seguido por sinais de incoordenação motora, postura de cão sentado, decúbitos 

esternal e lateral, movimentos de pedalagem e paralisia com morte (RADOSTITS et al, 

2002). Observa-se prurido intenso no local da infecção, levando equinos a se automutilarem 

(BRASIL, 2019).  

 

2.5 Diagnóstico 

 O diagnóstico pode tanto ser clínico como laboratorial. O diagnóstico clinico é 

baseado nos sinais clínicos neurológicos que aparecem com a evolução da doença. Porém, é 

necessário realizar um diagnóstico laboratorial pois há várias doenças com sintomatologia 

semelhante a raiva. Existem procedimentos laboratoriais padronizados internacionalmente 

para análise de amostras obtidas post-mortem (BRASIL, 2009).  

O diagnóstico laboratorial é essencial tanto para a eleição de estratégias e definição de 

intervenção no paciente, como para o conhecimento do risco da doença na região de 

procedência do animal.Os materiais de eleição para exame são cérebro, cerebelo e medula. 

Em se tratando de equídeos, enviar também o tronco encefálico e a medula. Caso não seja 

possível realizar a coleta do material, pode-se enviar a cabeça ou o animal inteiro, quando de 

pequeno porte. O material deverá ser coletado por profissional habilitado e imunizado, de 

acordo com técnicas de biossegurança (BRASIL, 2019). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) preconiza o 

diagnóstico laboratorial que pode ser realizado principalmente por dois tipos de 

procedimentos: identificação imunoquímica do antígeno viral, atravésdo teste de 

imunofluorescência direta (IFD), recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), assim como, o Teste de Isolamento Viral 

ou prova biológica, através da inoculação em camundongo (ICC) ou em cultura celular 

(BRASIL, 2014). 
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Com isso, deve – se considerar os seguintes diagnósticos diferenciais para raiva em 

herbívoros domésticos: babesiose, botulismo, doenças metabólicas, encefalopatia 

espongiforme bovina (BSE), febre catarral maligna, herpes-vírus, intoxicações por plantas 

tóxicas, por organofosforados, listeriose, rinotraqueíte infecciosa, tétano, clostridiose, 

encefalites virais de equinos, outras encefalites infecciosas e bacterianas, encefalomalácia, 

herpes vírus, picaduras por cobras e aranhas, pseudorraiva, scrapie (BRASIL, 2019).  

 

2.6 Prevenção, controle e tratamento 

Para os animais, a profilaxia consiste principalmente na imunização dos susceptíveis, 

seguindo as orientações do Ministério da Saúde para cães e gatos e do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para os herbívoros. Não há tratamento para 

os animais e a doença é invariavelmente fatal, uma vez iniciados os sinais clínicos (BRASIL, 

2009). 

 As ações em casos de raiva em cães e gatos incluem, entre outras ações, a investigação 

de animais com contato direto com caso suspeito, a retirada destes animais, a intensificação 

do envio de amostras para diagnóstico laboratorial, a vacinação de cães e gatos casa a casa. 

As informações sobre as coberturas vacinais dos animais da área endêmica, quando 

disponíveis, são importantes para o processo de decisão quanto à extensão inicial e 

seletividade do bloqueio. Em áreas urbanas, nos bloqueios de focos de cães e/ou gatos que 

envolvam a vacinação destes animais, a determinação da extensão territorial para este 

bloqueio deverá avaliar o risco de transmissão da raiva para outros cães e/ou gatos, assim 

como aos seres humanos da área considerada (BRASIL,2019).  

Os cães e gatos que tenham sido mordidos por animais raivosos devem ser submetidos 

à eutanásia. Se o proprietário se negar a seguir a recomendação de eutanásia, o animal deve 

ser vacinado e mantido em ambiente domiciliar, com acompanhamento médico veterinário, 

conforme preconiza o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019). 

 Já nos casos de morcegos deve – se encaminhar, de imediato, as pessoas que tiveram 

contato direto com morcegos ou que sofreram agressão, para unidades básicas de saúde ou 

unidades de referência, para que as medidas profiláticas sejam aplicadas de acordo com 

norma técnica de profilaxia antirrábica vigente. Não é recomendado o bloqueio vacinal em 

cães e gatos, nem a busca ativa de outros morcegos (colônias) para envio ao laboratório, 

diante de um caso positivo de raiva em morcegos (BRASIL,2019).  
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 Em animais de produção onde estão inclusos os herbívoros domésticos (bovinos, 

equinos e outros) o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros(PNCRH) 

estabelece suas ações visando ao efetivo controle da ocorrência da Raiva dos Herbívoros no 

Brasil e não à convivência com a doença. Esse objetivo é alcançado por meio da vacinação 

estratégica de espécies susceptíveis e do controle populacional de seu principal transmissor, o 

Desmodus rotundus, associados a outras medidas profiláticas e de vigilância (BRASIL, 2009). 

Por se tratar de enfermidade de grande importância econômica, cada estado brasileiro pode 

adotar, através de legislação própria, um programa estadual de controle e erradicação baseado 

no PNCRH (BRASIL, 2002). 

 Os casos de raiva em herbívoros devem ser notificados imediatamente às autoridades 

da agricultura para o desencadeamento das ações de controle: indicação de vacinação nos 

rebanhos, captura e controle de morcegos hematófagos e educação sanitária. A vacinação é 

compulsória quando da ocorrência de focos da doença e deve ser adotada preferencialmente 

em bovídeos e equídeos com idade igual ou superior a 3 meses. Porém, em animais com idade 

inferior a três meses, poderá ser orientada caso a caso, de acordo com a avaliação técnica de 

um médico veterinário (BRASIL, 2009). 

 Em qualquer ser humano agredido por cão, gato, morcego ou outro mamífero, orientar 

que lave, imediatamente, o ferimento com água corrente, sabão ou outro detergente e, em 

seguida, aplique antissépticos (digluconato de clorexidina a 20% ou álcool iodado). 

Encaminhá-la, de imediato, ao Posto de Saúde/Unidade da rede do Sistema Único de Saúde 

(SUS) mais próximo para atendimento e avaliação médica. Lembrar a população de que a 

vacinação é gratuita (BRASIL, 2016).  

 Com relação ao tratamento da raiva humana, em 2004, foi registrado nos Estados 

Unidos o primeiro relato de tratamento de raiva humana em paciente que não recebeu vacina 

ou soro antirrábico e evoluiu para cura. A descrição detalhada da terapêutica realizada nessa 

paciente encontra-se publicada no protocolo de Milwaukee (WILLOUGHBY et al, 2005). 

No Brasil, em 2008 foi confirmada raiva em um paciente do estado de Pernambuco. A 

investigação demonstrou que o caso se vinculava a mordida de morcego hematófago. Após 

confirmação diagnóstica laboratorial, foi iniciado o Protocolo de Milwaukee adaptado à 

realidade brasileira, denominado Protocolo de Recife, resultando no primeiro registro de cura 

de raiva humana no país. Em 2017, ocorreu o segundo caso de cura com sequelas 

neurológicas, um adolescente com histórico de espoliação de morcego hematófago, morador 
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de área ribeirinha, no estado do Amazonas, com diagnóstico laboratorial para raiva. O 

Protocolo de Recife deve ser adotado frente aos casos confirmados da doença. Vale ressaltar 

que, o tratamento deve ser aplicado o mais precocemente possível. Esse protocolo consiste, 

basicamente, na indução de coma, uso de antivirais e reposição de enzimas, além da 

manutenção dos sinais vitais do paciente. Sua aplicação deve ser orientada diretamente pela 

equipe da SVS/MS (BRASIL,2019).  

É importante ressaltar que, para as atividades ocupacionais de risco, se faz necessária a 

profilaxia pré – exposição,indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus 

da raiva, tais 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 e estudantes).  O atual esquema de vacinação com a vacina de cultivo celular 

compreende três doses com dias de aplicação: 0, 7 e 28 (BRASIL, 2019). 

Quanto à vigilância epidemiológica há muitas interfaces entre a raiva humana e a 

animal. Na vigilância da raiva, os dados epidemiológicos são essenciais tanto para os 

profissionais de saúde, para que seja tomada a decisão de profilaxia de pós-exposição em 

tempo oportuno, quanto para os veterinários, que devem adotar medidas de bloqueio de foco e 

controle animal. Assim, a integração entre assistência médica e a vigilância epidemiológica 

são imprescindíveis para o controle dessa zoonose (BRASIL, 2009). 

 Devem ser organizadas ações de esclarecimento à população, utilizando-se meios de 

comunicação de massa, visitas domiciliares e palestras. É importante informar à população 

sobre o ciclo de transmissão da doença e sua gravidade, e esclarecer sobre o risco e as ações 

que envolvam a participação efetiva da comunidade (BRASIL,2019). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Realizar um levantamento da situação epidemiológica da Raiva em Herbívoros no 

Estado do Rio Grande do Norte.  

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Conhecer o número de casos de raiva em herbívoros no Estado; 

 Identificar as espécies de herbívoros envolvidas; 

 Levantar a tendência da raiva em herbívoros, com o passar dos anos; 

 Identificar a distribuição dos casos de acordo com a sazonalidade (meses do 

ano). 

 Levantar a distribuição espacial da doença no Estado, de acordo com a região e 

município; 

 Conhecer a variante do vírus rábico que circula nos herbívoros do Rio Grande 

do Norte.  
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4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa, que foi realizado junto ao 

banco de dados do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), da Secretaria Estadual de 

Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Foram avaliados os casos de raiva em herbívoros 

domésticos (bovinos, equinos, ovinos, caprinos e asininos) confirmados em um período de 

2006 a 2018, no estado do Rio Grande do Norte. A coleta dos dados foi realizada nos meses 

de junho e julho de 2019. 

Foram avaliadas as variáveis: número de casos, espécies envolvidas, distribuição 

temporal (ano a ano), distribuição espacial por região (Mapa 01) e município, distribuição 

sazonal (por meses do ano) e tipificação viral. 

 

MAPA01 – Mesorregiões do Rio Grande do Norte  

Fonte: http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-mesorregioes-do-rio-grande-do-norte/ 

Os dados coletados foram inseridos no gerenciador de planilhas Microsoft® Office 

Excel® 2007, e posteriormente realizada análise descritiva dos dados, através de tabelas e 

gráficos, enfatizando as informações pertinentes aos valores absolutos e relativos. Também 

foi usado o programa MapInfo 10.0 para a confecção dos mapas e análise da distribuição 

espacial da raiva no estado.Os resultados mais significativos foram discutidos com base na 

literatura científica sobre o assunto.  

http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-mesorregioes-do-rio-grande-do-norte/
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de 2006 a 2018 foram confirmados 105 casos de raiva em herbívoros 

domésticos no Rio Grande do Norte, sendo 89 em bovinos (84,8%), 13 em equinos (12,4%), 

dois em ovinos (1,9 %) e um em asinino (0,9%), conforme mostra o gráfico 01. Estes 

resultados comprovam a existência da circulação viral no meio rural do estado.  

Póvoas et al (2012), em um estudo retrospectivo de raiva em herbívoros no estado do 

Maranhão, no período de 2006 a 2010, também encontraram um maior percentual de casos 

positivos na espécie bovina, quando comparado as outras espécies de herbívoros. Estudos 

envolvendo a epidemiologia da raiva herbívora na região nordeste do Brasil como o de Lima 

et al (2005) também confirmam que a casuística de bovinos é bem superior a de equinos, 

ovinos e caprinos. 

Uma das explicações para o maior número de casos em bovinos, dentre os herbívoros, 

pode ser devido a maior população dessa espécie animal no estado, representando o maior 

número de susceptíveis. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (2017),o Rio Grande do Norte apresentou o maior rebanho bovino, entre todas as 

espécies citadas, com um quantitativo de aproximadamente 870.000 mil cabeças de gado.No 

entanto, o rebanho ovino também é expressivo no estado com 850.000 mil cabeças, contudo o 

que explica o número tão baixo de casos de raiva em ovinos é que os morcegos atacam, 

preferencialmente, os bovinos (ALBAS, 2013). 

O exposto acima foi reforçado por Dognani et al (2016), no estudo sobre a 

epidemiologia da raiva em herbívoros no Paraná, quando encontraram a maior concentração 

de casos na espécie bovina e também referiram que a ocorrência maior da espécie bovinapode 

estar associada ao maior tamanho do rebanho daquela espécie suscetível. Silva et al (2017),no 

estudo sobre o perfil da ocorrência de raiva animal em diferentes espécies no Estado de Mato 

Grosso, de 2002 a 2011, também destacaram que a espécie bovina foi a mais acometida, 

mesmo quando comparada aos carnívoros domésticos e animais silvestres,destacando ser 

devido a sua população ser superior a de outras espécies no Estado, e ao tipo de manejo 

realizado, tendo em vista que Mato Grosso possui o maior rebanho bovino do país, com 

29.265.718 cabeças de gado. 

O gráfico 02 apresenta a evolução temporal do número de casos de raiva em 

herbívoros que variou de três casos nos anos de 2006 e 2013 para 15 e 19 nos anos de 2015 e 
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2014, respectivamente. Em 2014 o município de São Paulo do Potengi apresentou um surto 

com 12 casos de raiva em bovinos, o que ocasionou o aumento do número no estado, neste 

ano. Após isso, houve uma queda no quantitativo de casos, voltando a ter números parecidos 

com os períodos anteriores. 

 

GRÁFICO 01: Distribuição dos casos de raiva em herbívoros no Rio Grande do Norte, no 

período de 2006 a 2018.  

 

GRÁFICO 2: Distribuição anual dos casos de raiva em herbívoros no Rio Grande do Norte, 

no período de 2006 a 2018. 
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O gráfico 03 apresenta a distribuição dos casos de raiva em herbívoros segundo os 

meses do ano, no período estudado. Percebeu-se que ocorreram casos em todos os meses do 

ano, sendo os maiores picos nos meses de maio e outubro com 18 e 17 casos, 

respectivamente. Convém destacar que, os casos do mês de maio foram distribuídos no 

decorrer dos anos, estando presente em quase todos os anos do estudo, já o mês de outubro 

dos 18 casos, 9 foram apenas no ano de 2014, ano que aconteceu o surto em São Paulo do 

Potengi. 

Para Menezes et al (2008) houve aumento de diagnósticos positivos de raiva nos 

meses de abril a julho em Minas Gerais; nos demais meses, houve variação significativa das 

frequências, já Lima et al (2005), em estudo realizado na região Nordeste, observaram 

elevado número dos casos de raiva nos meses de abril a agosto. 

 

 

GRÁFICO 03: Distribuição dos casos de Raiva em herbívoros segundo os meses do ano no 

Rio Grande do Norte, 2006 a 2018. 

 

O anexo 01 apresenta a lista dos municípios do estado que registraram casos de raiva 

em herbívoros no período de estudo. No total, foram 40 municípios com casos de raiva em 

herbívoros, a maior concentração se deu em Mossoró e São Paulo do Potengi, com 17 e 12 

casos, respectivamente. Os dados revelaram que Mossoró merece uma atenção especial, por 

ter casos recorrentes distribuídos no decorrer dos anos, e São Paulo do Potengi por causa do 
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surto (12 casos) no ano de 2014 em bovinos.Os órgãos de saúde pública, saúde animal e 

ambiental devem dedicar uma atenção especial para estes municípios. 

Se analisarmos a distribuição espacial, como mostra o mapa 02, os casos de raiva estão 

distribuídos por todo o Estado, nas regiões Leste, Agreste, Central e Oeste. A quantidade de 

municípios por região foram: 14 na região oeste, 12 na região central, 10 na região agreste e 

04 na Leste.  

Andrade et al (2014) também encontraram em seu estudo retrospectivo de raiva na 

Paraíba, no período de 2004 a 2011, casos distribuídos por todas as regiões do estado, porém 

em um número reduzido de municípios, justificando que o motivo seja a subnotificação de 

doenças nervosas por parte de produtores e de veterinários autônomos, que durante o 

atendimento de campo diagnosticam doenças neurológicas levando em consideração apenas 

os aspectos clínico-epidemiológicos, e dispensam o diagnóstico laboratorial confirmatório. 

Já com relação a concentração dos casos de raiva em herbívoros por região, a tabela 02 

nos mostra que a região Oeste do Rio Grande do Norte apresentou o maior número com 43 

casos, seguida da região Agreste com 31, Central com 22 e por último a região Leste com 

nove casos.  

Victor (2008), relatou em seu estudo de epidemiologia da raiva animal no Rio Grande 

do Norte, no período entre 2003 a 2007, especificamente em relação a herbívoros, que a 

região Oeste registrou 19 casos, Agreste 15, Central 14 e Leste 11 casos. Vemos assim, que 

houve um aumento no número de casos de três regiões (Oeste, Central e Agreste) e a 

diminuição na região Leste. Esse aumento no número de casos pode ser justificado pelo fato 

de ter municípios no período de 2003 a 2007 que não enviavam amostras para o laboratório, 

sendo esses municípios considerados como área silenciosa para raiva, uma vez que não 

fizeram o trabalho de vigilância epidemiológica da raiva animal e também porque o 

laboratório de diagnóstico da raiva no Rio Grande do Norte só passou a funcionar no final de 

2005. 
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MAPA 02: Distribuição espacial dos casos de Raiva em Herbívoros no Rio Grande do Norte, 

no período de 2006 a 2018. 

 

TABELA 02: Distribuição dos casos de raiva em herbívoros domésticos por região do Rio 

Grande do Norte, no período de 2006 a 2018.  

REGIÃO N° DE CASOS 

Oeste 43 

Central 22 

Agreste 31 

Leste 9 

TOTAL 105 

 

Um achado interessante no presente trabalho foi que dos 40 municípios com casos 

confirmados de raiva em herbívoros apenas 10 tinham registros de casos de raiva em 

morcegos, sendo estes:Acari, Alexandria, Almino Afonso, Caicó, Macaíba, Mossoró, 

Riachuelo, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi e Serrinha dos Pintos. Já outros 

31 municípios registraram raiva em morcegos, porém sem registro da doença em herbívoros, 

conforme mostra a figura 02. O exposto nos permite levantar algumas questões como o 
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porquê de casos de raiva só em herbívoros ou só em morcegos, pois acredita–se que estariam 

associados.Ao mesmo tempo, o exposto nos alerta, uma vez que é indicativo de risco para os 

herbívoros nestes 31 municípios com raiva em morcegos e sem registro ainda de casos em 

herbívoros. Esses dados corroboram com os resultados encontrados por com Dognani et al 

(2016) no Paraná, quando relataram que o número de casos em herbívoros por municípios se 

correlacionou fracamente com o número de abrigos de Desmodus rotundus. 

Porém, Silva et al (2017) no estudo sobre o perfil da ocorrência de raiva animal em 

diferentes espécies no Estado de Mato Grosso, de 2002 a 2011, divergiram relatando que boa 

parte dos municípios apresentarem notificações concomitantes em herbívoros e morcegos. 

 

 

Quanto à distribuição dos casos de raiva de acordo com a quantidade de municípios e 

as espécies de herbívoros envolvidos (tabela 03) o número de municípios com casos de raiva 

em bovinos chegou a 37, apenas três dos 40 não registraram, sendo 30 somente bovinos, 06 

bovinos e equinos e 01 bovinos e ovinos, já equinos foram registrados em 07 municípios, 

sendo 06 junto com casos de bovinos e apenas o município de Tibau confirmou caso de raiva 

somente em equino. Casos de ovinos foram encontrados em Lagoa de Velhos junto com casos 

de bovinos e Governador Dix – Sept Rosado, e em Macau foi registrado o caso em asinino. 

Os mapas 03, 04, 05, e 06 mostram a distribuição espacial de acordo com a espécie e os 

municípios afetados. 

FIGURA 02: Representação esquemática do número de municípios com casos de Raiva 

em Herbívoros, Morcegos e em ambos, no Rio Grande do Norte, 2006 a 2018. 
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TABELA 03: Distribuição dos casos de raiva de acordo com a quantidade de municípios e as 

espécies de herbívoros envolvidas, no período de 2006 a 2018 

ESPÉCIE N°  MUNICÍPIOS  

Bovinos 30 

Bovinos + Equinos 06 

Bovinos + Ovinos 01 

Equinos 01 

Ovinos 01 

Asininos 01 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

MAPA03 - Municípios do Rio Grande 

do Norte com casos de Raiva em 

Bovinos, período de 2006 a 2018. 

 

MAPA04 - Municípios do Rio Grande 

do Norte com casos de Raiva em 

Equinos, período de 2006 a 2018. 

 

MAPA 05 - Município do Rio Grande 

do Norte com caso de Raiva em 

Asinino, período de 2006 a 2018. 

 

MAPA 06 - Municípios do Rio Grande 

do Norte com casos de Raiva em 

Ovinos, período de 2006 a 2018. 
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Os casos de raiva em bovinos ocorreram em 37 municípios do estado, já os casos em 

equinos ocorreram em sete (Tibau, Mossoró, Lajes, Patú, São Paulo do Potengi, São Bento do 

Trairi e Ceará-Mirim), os casos em ovinos em dois (Lagoa de Velhos e Governador Dix - Sept 

Rosado), e o caso em asinino em um município (Macau).  

A tipificação viral dos casos de raiva em herbívoros no Rio Grande do Norte foi 

realizada somente em nove amostras e nos anos de 2006, 2007, 2008, 2014, 2015 e 2016, 

conforme expõe a tabela 04.  Os dados revelaram que a variante V3, comum em morcego 

hematófago Desmodus rotundus foi encontrada em herbívoros domésticos, mais precisamente 

em bovinos e equinos, comprovando a participação do morcego na cadeia de transmissão para 

essas espécies no estado, concordando com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019) e Kanitz 

et al (2014) que afirmaram que a raiva em herbívoros ocorre, predominantemente, pela 

transmissão por morcegos hematófagos. Mochizuki et al (2012), realizando a análise 

filogenética de 52 amostras de ruminantes e equídeos com raiva na Paraíba e Pernambuco, no 

período de 2003 a 2009, constataram que o único transmissor foi o D. rotundus. 

No entanto, convém destacar que a maioria dos morcegos positivos para raiva 

registrados no Rio Grande do Norte(92%) era não hematófago e apenas 8% hematófago 

(MENEZES, 2018). Isso pode ser justificado pois a variante antigênica e genética do vírus 

rábico mais comumente encontrada em morcegos não hematófagos é a mesma mantida pelos 

morcegos hematófagos Desmodus rotundus (ALBAS et al, 2011), possivelmente devido 

coabitarem os mesmos abrigos e na disputa por território pode ocorrer a transmissão do vírus. 

TABELA 04: Tipificação viral das espécies de herbívoros com raiva no Rio Grande do Norte, 

período de 2006 a 2018 

ANO ESPÉCIE N° DE AMOSTRAS  

EXAMINADAS 

TIPIFICAÇÃO  

VIRAL 

2006 Bovino 01 V3 

2007 Bovino 01 V3 

2008 Bovino 01 V3 

2014 Bovino 04 V3 

2015 Equino 01 V3 

2016 Bovino 02 V3 

 

 



36 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho revelaram que a raiva herbívora está 

presente no Rio Grande do Norte e em números expressivos, envolvendo bovinos, equinos, 

ovinos e asininos, abrangendo municípios de várias regiões do estado, com destaque para 

Mossoró que concentrou o maior número de casos, distribuídos no decorrer dos anos. A 

ocorrência e a manutenção dos casos de raiva nestes animais podem estar associadas aos 

casos de raiva silvestre, pois a variante encontrada nos herbívoros foi a mesma dos morcegos 

hematófagos ou não.    

Os achados aqui expostos são preocupantes, podendo representar riscos para a 

população humana e trazer sérios prejuízos econômicos que podem ocorrer à pecuária, 

evidenciando um desafio para as autoridades sanitárias, necessitando de medidas de controle e 

prevenção integradas e efetivas. 

Tendo em vista a importância da doença, é considerável ressaltar a necessidade de um 

melhor rastreamento e investigação dos casos da raiva em herbívoros para conhecimento dos 

fatores de risco e determinantes do problema. Assim como, ações de esclarecimentos e 

conscientizações da população sobre a gravidade da doença, com projetos de educação em 

saúde, principalmente envolvendo as escolas rurais e as associações de agricultores, 

mostrando todos os elos da cadeia epidemiológica e as medidas de prevenção e controle da 

raiva.  

O conhecimento sobre as características epidemiológicas da raiva em herbívoros no 

Rio Grande do Norte é de grande relevância, contribuindo para o direcionamento das 

estratégias de prevenção e controle por parte dos órgãos de saúde pública, ambiental e de 

defesa sanitária animal do Estado.  
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ANEXOS 

ANEXO 01: Distribuição dos casos de raiva em herbívoros domésticos por município do Rio 

Grande do Norte, no período de 2006 a 2018.   

MUNICÍPIO Nº CASOS 

Acari  02 

Alexandria 01 

Almino Afonso 01 

Areia Branca 01 

Barcelona 01 

Caiçara R. dos Ventos 01 

Caicó 04 

Caraúbas 02 

Ceará – Mirim  04 

Felipe Guerra  01 

Governador Dix – Sept Rosado 01 

Jardim de Piranhas 02 

Jucurutu 01 

Lagoa de Velhos  02 

Lajes 02 

Macaíba 02 

Macau 01 

Monte das Gameleiras 01 
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Marcelino Viera 01 

Mossoró 17 

Patú 05 

Pedro Velho  02 

Riacho de Santana 07 

Riachuelo 03 

Rodolfo Fernandes 01 

Santana dos Matos 02 

São Bento do Trairí 02 

São Fernando  01 

São Gonçalo do Amarante 01 

São José do Campestre 01 

São Paulo do Potengí 12 

São Pedro  01 

São Vicente 02 

Serra do Mel 02 

Serra Negra do Norte 02 

Serrinha dos Pintos 02 

Sítio Novo 07 

Tenente Laurentino Cruz 02 

Tibau  01 

Timbaúba dos Batistas 01 

TOTAL 105 

 

 

 

 


