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16 de setembro de 2015



Contexto
 Dia 20 de agosto de 2015, um cachorrinho de 6 meses  

foi levado a um consultório com sintomas de queda 
de apetite sem manifestações neurológicas

 O animal volta para a consulta no dia seguinte (21/08) 
em razão de uma piora do seu estado geral : crise 
convulsiva, agressividade, perda da visão

 Na noite do 21 ao 22 de agosto 2015 : morte do 
cachorro

 Envio da cabeça para o Institut Pasteur de Paris no 25 
de agosto 2015 

 Resultado parcial do diagnóstico de raiva pelo Institut 
Pasteur dia 28 de agosto 2015

 Confirmação do diagnóstico de raiva pelo Institut 
Pasteur  dia 31.08.2015

 O virus isolado pertence a um dos 3 genotipos de 
virus rábico circulando  entre os morcegos 
hematófagos e evidenciados até então na Guiana



Resultado das investigações (enquérito no entorno do cachorrinho) com o 
objetivo de identificar todas as pessoas e animais em contato com o 
cachorrinho :

• 18 pessoas em contato com o cachorrinho :
• 15  receberam um tratamento preventivo
• 3 adultos recusaram o tratamento e voltaram para Europa

• 3 animais capturados pelo serviço de canil municipal :
• 2 gatos sacrificados (análise en andamento)
• 1 sariguê sacrificado (análise en andamento)

• 38 animais (35 cães e 5 gatos)  identificados no loteamento
• Verificação do estatuto em relação a vacinação dos animais em andamento
• 4 animais  (3 cães, 1 gato) colocados sob decreto administrativa de vigilância 

Investigações (em 07/09/15)



Cronologia dos eventos

20/08/2015 mars/201631/08/2015 01/09/2015

Confirmação do 
diagnóstico de raiva

6 meses

Captura dos gatos 
e do sariguê

Período a risco – busca das pessoas 
e animais em contato

Vigilância dos 
animais

05/08/2015

Início dos 
sintómas

Início do 
período de 

risco



Ações locais em Caiena (1/2)

 Investigações junto aos proprietários e as pessoas
próximas pela DAAF e CIRE/InVS

 Definição da zone de restrição (decreto
administrativo)

 Communicação e informação do público
(1 communicado à imprensa, informação via documentos
colocados nas caixas de correspondência)

 Identificação das pessoas e animais em contato com o
caso

 Busca de outros lugares onde o cachorrinho poderia
ter ficado (casa e lugar público)



Communicação



Informação dos moradores



Publicação de um decreto administrativo



Ações locais em Caiena (2/2)

 Pessoas em contato encaminhadas para
o centro de tratamento antirrábico

 Captura dos gatos e do sariguê
 Análise do material dos gatos e sariguê
 Informação dos profissionais da saúde :

médicos, veterinários
 Informação dos clubes de treino e

adestramento de cachorros
 Organização da vigilância dos animais do

entorno
 Comunicação na mídia local



Ações a nivel central

 Envio de documentos úteis a gestão e a 
comunicação com o nivel local

 Organização do tratamento das pesoas contato
 2 conferências telefônicas entre as autoridades

envolvidas, agências sanitárias e os laboratórios
de referência

 contatos técnicos entre o nivel central e local
 Notificação na OIE e na UE (via WAHIS e via uma

nota)
 Publicação de uma mensagem EWRS (rede de 

alerta « saúde pública »)


