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PNI - CONTROLE DA RAIVA HUMANA
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A raiva é uma antropozoonose de etiologia viral, com alto índice de letalidade, transmitida a
partir da saliva de animais infectados (geralmente por uma mordida). Apesar de se tratar de
uma doença letal, sua prevenção é totalmente possível pelo controle do reservatório animal,
campanhas anuais de vacinação e programas de controle contra raiva, mas principalmente da
conscientização e educação da população. O controle da raiva humana é realizado por meio de
um conjunto de medidas que são adotadas visando diminuir ou erradicar sua ocorrência. A
vacinação de cães e gatos contra a raiva é a principal medida de prevenção e deve ser feita
todo ano. Não existe tratamento comprovadamente eficaz contra a raiva. Há somente
programas de profilaxia e vacinação, que contribuem para o controle da disseminação dessa
doença. Buscar na literatura conteúdos correlacionados à prevenção, imunização e controle da
raiva humana; abordar e conhecer as principais ações de controle da raiva. Estudo de revisão
bibliográfica do tipo qualitativa, descritiva e comparativa. Após leitura sistemática
selecionamos 3 publicações que abordavam informações relacionadas à profilaxia e ao
controle da raiva humana, considerando o cenário da raiva. No total, foram analisados artigos,
onde percebemos que a raiva ainda é, em nossos dias um grave problema de saúde pública e
que a prevenção da raiva humana é feita através da profilaxia pré-exposição em função de
atividade profissional de risco com confirmação sorológica e a pós-exposição dependendo da
gravidade do acidente. Concluímos que o controle da raiva humana é possível, quando ações
de promoção da saúde animal são eficazes. Os profissionais da saúde, e no contexto da nossa
área de atuação, os profissionais da enfermagem, precisam estar preparados para direcionar as
condutas que devem ser estabelecidas, em caso de possível exposição ao vírus da raiva.
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