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A raiva é um vírus que afeta o cérebro e a 
medula espinhal. A raiva em humanos é rara 
nos Estados Unidos; no entanto, é mais 
comum entre os animais selvagens do Maine. 
O vírus da raiva é encontrado na saliva, no 
cérebro e na medula dorsal de animais 
infectados.

Todos os mamíferos, ou animais com pelos 
que produzem leite, podem contrair a raiva. 
Alguns animais como guaxinins, gambás, 
raposas e morcegos, têm maior 
probabilidade de transmitir a raiva. A raiva 
é muito rara entre pequenos roedores, 
animais de estimação vacinados e animais 
de fazenda.

Sinais e sintomas

Febre Dor de cabeça Cansaço físico

Os primeiros sinais de raiva em humanos também podem incluir confusão mental e ansiedade. Quando uma 
pessoa com raiva começa a apresentar sinais, geralmente morre. A maioria das pessoas começa a apresentar 
sinais de raiva de de um a três meses após serem infectadas, caso não recebam o tratamento adequado.

Animais: Animais com raiva podem parecer recuados, medrosos, cambaleando ou parecer bêbados, 
agressivos, mancos ou muito amistosos. Animais com raiva geralmente agem de maneira estranha quando o 
vírus chega ao cérebro, mas os sinais podem variar. Não é possível dizer que um animal tem raiva apenas ao 
olhar para ele. Pode levar de duas semanas a quatro meses para um cachorro ou gato doméstico apresentar 
sinais de raiva após ser infectado. Não se sabe quanto tempo leva para os animais selvagens apresentarem os 
sinais.

A raiva é transmitida quando animais infectados mordem ou 
arranham uma pessoa ou animal. O vírus pode também ser 
transmitido se a saliva ou tecido do cérebro ou da medula 
espinhal de um animal infectado entrar em contato com a pele 
ferida ou boca, nariz ou olhos.

O laboratório estadual de saúde pública em Augusta poderá testar o tecido 
cerebral de um animal para descobrir se ele tem raiva. Em situações de 
exposição de animais a humanos, o CDC do Maine e o Controle de Animais local 
determinará a orientação adequada e as medidas para controle.



O que fazer se você ou seu animal de estimação 
for exposto
Caso você ou seu animal de estimação tenha tido contato com um animal selvagem ou um animal
desconhecido, você deverá:

• Limpar bem 
a ferida 
com água e 
sabão

• Ligar para o médico. Ele orientará se você 
precisará de tratamento.

• Entre em contato com o Departamento de 
Controle de Animais (ACO) de sua cidade se o 
animal que o atacou for um gato ou cachorro.*

• Ligue para a Guarda Florestal local se o animal 
que o atacou for selvagem. **

• Ligue para o veterinário e o Serviço de Resgate 
de Animais (ACO) local se o animal de 
estimação tiver sido mordido ou ferido devido 
ao ataque de um animal.

* Entre em contato com a ACO ao ligar para a prefeitura ou para a polícia local/estadual.
** Entre em contato com a Guarda Florestal ao ligar para a polícia estadual ou para a unidade de expedição mais próxima.

Tratamento humano
O tratamento para pessoas que foram expostas à raiva é uma combinação de 
vacinas antirrábicas e injeções de imunoglobulina (RIG). O tratamento é chamado 
de "profilaxia pós-exposição" ou PEP.

As ACOs, veterinários e seus assistentes e outros que têm contato frequente com 
animais de rua ou vida selvagem devem pensar em tomar a vacina de pré-
exposição contra a raiva.

Prevenção da raiva

Vacine seus animais de 
estimação. Por lei, 
todos os cães e gatos 
devem ser vacinados 
após uma determinada 
idade.

Evite o contato com 
todos os animais 
selvagens e qualquer 
animal desconhecido. 
Não toque em animais 
selvagens doentes ou 
feridos.

Feche bem as tampas 
das latas de lixo e não 
deixe a comida do seu 
animal de estimação 
do lado de fora. Isso 
manterá os animais 
longe da sua casa.

Fale com um 
exterminador ou uma 
empresa de serviços 
sobre como tornar sua 
casa "à prova de 
morcegos".

Principais telefones
• Consulta e Relator de Doenças do CDC 

do Maine: (800) 821-5821
• Laboratório de Testes de Saúde e Meio 

Ambiente: (207) 287-2727
Veterinário do Estado (207) 287-3701

Unidades de expedição de Guarda Florestal (disponível 
24/7):

• Augusta: (800) 452-4664
• Bangor: (800) 432-7381
• Houlton: (800) 924-2261

Consulte a página www.maine.gov/dhhs/rabies para 
mais informações.
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