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HISTÓRICO DA RAIVA HUMANA E SEUS ASPECTOS 

EPIDEMIOLÓGICOS NO BRASIL 

 

1. RESUMO 

 

Atualmente 60.000 mortes no mundo estão associadas a raiva e 15 milhões de 

pessoas são tratadas anualmente, evidenciando a falta de controle do ciclo 

epidemiológico. Neste trabalho foi abordado o histórico da raiva descrita a 4 mil 

anos, demonstrando a evolução dos conhecimentos sobre a doença, juntamente 

com os estudos epidemiológicos, que auxiliam na prevenção e diminuição da 

prevalência da raiva humana no Brasil. Para isso, um levantamento bibliográfico foi 

realizado através de uma busca de dados nas fontes eletrônicas selecionando 

artigos relevantes ao estudo. O intuito desse artigo é relacionar as informações de 

forma simplificada e atualizá-las de acordo com os órgãos públicos brasileiros em 

prol da divulgação para o público geral, dando ciência à população sobre esta 

zoonose. Com as pesquisas realizadas foi possível uma análise preliminar, na qual 

foi perceptível os avanços científicos e tecnológicos do estudo da doença, tornando 

a prevenção e o tratamento mais eficientes, assim diminuindo significativamente o 

número de casos de raiva humana no Brasil. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A raiva possui relevância por atingir seres humanos, comprometendo o 

sistema nervoso central em forma de encefalite fatal. Segundo a Organização 

Mundial da saúde, cerca de 60 mil pessoas morrem anualmente e 15 milhões 

recebem a profilaxia pós-exposição. Apesar de ser descrita e estudada durante 

séculos e ter planos de erradicação, esta zoonose ainda é amplamente distribuída 

pelo mundo. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico, 

analisando a situação da raiva humana no Brasil através do histórico 

e aspectos epidemiológicos. 
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4. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica de artigos de 

diversos períodos devido a sua relevância histórica, através da busca de dados nas 

fontes eletrônicas. Outras fontes foram consultadas na Biblioteca Mário Andrade da 

Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN) sendo este levantamento realizado 

de março de 2015 a agosto de 2015. 

 Para realização da busca utilizou-se as palavras-chaves: Raiva, Incidência de 

Raiva no Brasil, Origem da Raiva e Raiva Humana.  A análise dos principais órgãos 

públicos de pesquisa e estudo da raiva humana foi necessária para a obtenção 

de dados atualizados da doença no país.  

A leitura e análise dos trabalhos obtidos foi o método utilizado para a 

estruturação do artigo em questão, sendo incluso a abordagem histórica, 

epidemiológica e o número de casos registrados no Brasil. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A Raiva é uma zoonose descrita a mais de 4 mil anos, referenciada desde a 

mitologia grega, descrita por filósofos, registrada no código de Eshnunna da 

Mesopotâmia e no livro de Celsius no século I (BAER, 1991). Apenas com os 

experimentos de Louis Pasteur, os avanços de pesquisa como a produção da 

primeira vacina se deram (COSTA et al., 2000). 

O Instituto Pasteur de São Paulo foi fundado, no Brasil em 1903, com o 

intuito de estudo e controle da raiva por meio de produção de vacina (KOTAIT, 

2009), já o programa de profilaxia da Raiva Humana foi pioneiro em Botucatu em 

1963, na antiga faculdade de Medicina Veterinária (COSTA et al., 2000). Em 1973 

foi instituído o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva Humana (PNPR) com sua 

completa implantação em 1977 (SCHNEIDER et al., 1996 apud WADA, 2009). 

Segundo o trabalho de Germano (1994), o período 1980 a 1991 apresentou 

991 casos com 65 óbitos no ano de 1991. Já para Costa et al. (2000), no período de 

1991 a 1998, 310 casos de raiva humana foram confirmados e no período 

compreendido de 2000 a 2012, 178 casos de Raiva foram notificados. 
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 Desde 2003 a profilaxia pós-exposição são a vacina de cultivo celular e 

infiltração do ferimento com soro antirrábico para diminuir a carga viral local, sendo 

gratuita e disponível em todo o Sistema Único de Saúde (SUS) (GOMES, 2012).    

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O avanço da ciência e o conhecimento da doença tornaram a profilaxia mais 

eficaz, havendo o declínio na ocorrência dos casos de raiva humana no Brasil. 

Assim a continuidade de pesquisas sobre a doença é relevante e a identificação do 

perfil epidemiológico é de extrema importância para medidas de controle pontual 

dessa zoonose. 
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