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ABSTRACT 

Animal rabies is a zoonotic viral infectious disease, with a high 
lethality and consider a mandatory notification disease. 
Injuries caused by vampire bats (Desmodus rotundus) are in 
cattle and horses, the most important transmission path of this 
disease. Vaccination programs and bats control are 
preventive measures to reduce the animal rabies incidence. 
Clinical signs in horses are nonspecific and for  differential 
diagnosis is important to test for equine encephalomyelitis, 
herpesvirus, toxoplasmosis, listeriosis and 
leucoencephalomalacia. The most commun clinical signs are 
incoordination, paralysis and hypoesthesia of the pelvic and 
members paralysis. Currently, direct immunofluorescence 
(DIF) and intracerebral inoculation of mice (IIC) are 
confirmatory methods for the disease. During the year 2014 
were confirmed by the Minas Gerais state Agricultural Institute 
(IMA) 18 cases of animal rabie in the triangle region, 14 cattle, 
two horses and two dogs (77, 11, 11% respectively). These 
data is relate to the large number of cattle in the region. Case 
report: A horse, not vaccinated against rabies, showed signs 
of locomotor incoordination, abrupt appetite loss, and rapid 
evolution.  The horse assumed lateral decubitus, pedaling, 
lockjaw and dyspnea, culminating to death in three days. The 
official result of rabies virus was confirmed by IMA using DIF 
technique. The similarity among the clinical signs of 
neurological disorders of horses often does not allow a 
definitive clinical diagnosis, and it is necessary to use of 
laboratory procedures for definitive diagnoses. The differential 
diagnosis for animal rabies most be performed on every 
occasion of neurological signs in equine patient. 
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RESUMO 
A raiva é uma enfermidade infecciosa viral, de notificação 
obrigatória, geralmente culmina em óbito, sendo considerada 
uma das zoonoses de maior importância em saúde pública. 
Ferimentos ocasionados pelo morcego hematófago 
Desmodus rotundus são as principais formas de 
contaminação, principalmente nos bovinos e equinos. 
Programas de vacinação e o controle dos morcegos são 
medidas preventivas que minimizam novos casos. Os sinais 
clínicos são inespecíficos, e nos equinos, o diagnóstico 
diferencial inclui encefalomielite equina, herpesvírus, 
toxoplasmose, listeriose, leucoencefalomalacia. Os sinais 
clínicos mais evidentes são incoordenação, paralisia e 
hipoestesia dos membros pélvicos e paralisia. Atualmente, a 
imunofluorescência direta (IFD) e a inoculação intracerebral 
em camundongos (IIC) são os métodos de confirmação para 
a doença. Durante o ano de 2014 foram confirmados pelo 
Instituto mineiro Agropecuário (IMA) 18 casos de raiva no 
triangulo mineiro, sendo 14 bovinos, 2 equinos e 2 caninos 
(77, 11, 11% respectivamente). Estes dados relacionam-se ao 
expressivo número de bovinos desta região. Relato de caso: 
Um equino, não vacinado contra raiva, apresentou sinais de 
incoordenação locomotora e hiporexia, de surgimento 
repentino e evolução rápida. Realizado terapia suporte, 
entretanto animal assumiu decúbito lateral, pedalagem, 
trismo, dispneia evoluindo para óbito em três dias. O 
resultado oficial emitido pelo IMA confirmou Raiva por meio 
de IFD. A semelhança entre os sinais clínicos das afecções 
neurológicas dos equinos muitas vezes não permite o 
diagnóstico clínico definitivo, e faz-se necessário o uso de 
meios laboratoriais para conclusão do caso. O diagnóstico 
diferencial para Raiva deve ser realizado sempre que houver 
sinais neurológicos no paciente equino.  
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Figura 1- Ciclo de contaminação da raiva 

Figura 2 – Morcego hematófago Desmodos 
 Rotundus  

Figura 3 -  Equino com ferimento cervical  
 ocasionado por morcego hematófago  


