
Quais doenças você pode contrair 

através de mordidas de cão? 

Mordidas de cão não só podem causar 

lesão, como também podem transmitir 

germes. Até 18% das mordidas de cão 

acabam infeccionando. Foram 

encontrados mais de 60 tipos diferentes 
de bactérias na boca do cão, mas apenas 

um pequeno número desses germes pode 

fazer com que você adoeça. 
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Raiva é uma das doenças mais graves 

que as pessoas podem contrair a partir 

de mordidas de cão. Contrair raiva de 

um cão nos Estados Unidos é muito 

raro. A raiva é um vírus que afeta o 

cérebro e pode ser fatal. A forma mais 

comum da raiva ser transmitida é através 

da mordida de um animal infectado. A 

doença pode ser prevenida pela 

vacinação dos cães. Além disso, pessoas 

que são mordidas por um animal com 

raiva devem receber tratamento 

Prevenção 

contra 

mordida de 

cão 

Para saber mais sobre a prevenção da mordida de 

cão, visite nosso site. 

  

 

Os médicos em Boston são 

obrigados a relatar todas as 

mordidas de animais para a BPHC. 

A BPHC 

trabalha com 

prestadores 

de serviços 

de saúde e 

Controle de 

Zoonoses de 

Boston para 

garantir que todos os tratamentos 

necessários e o acompanhamento 

sejam feitos.  

 

Assim como as pessoas, cães são muito bons 

em se comunicar, mas é preciso prática para as 

pessoas entenderem a expressão facial e corporal. 

A maioria das pessoas pode reconhecer os sinais 

de um cão agressivo que não quer ser tocado 

(mostrando os dentes, rosnando). No entanto, 

muitas mordidas de cão ocorrem porque as 

pessoas não percebem os sinais de que um cão 

quer ser deixado em paz, mesmo que o cão não 

pareça estar com raiva ou incomodado. Alguns 

sinais de um cão medroso ou estressado que são 

facilmente despercebidos incluem: 

 Cabeça baixa, com pescoço baixo, ou virada 

para o outro lado.  

 Rabo baixo, escondido entre as pernas, ou 
abanando lentamente.  

 Boca fechada. 

 Orelhas para trás ou para baixo. 

 O levantar das costas, principalmente perto do 

rabo. 

 Estar ereto ou tenso em todo corpo, com 

muito frio ou tremendo.  

 Olhar arregalado, mostrando a parte branca 

dos olhos do cão mais do que o habitual.  

 Latindo repetidamente com ganidos ou latidos 

curtos e agudos.  

 Agindo de forma inquieta. 

 Tentando se esconder dentro ou atrás das 

coisas.  

 Bocejo rápido. 

 Salivação excessiva.  

 Não interessado em comida. 

 Respiração curta ou rápida.  

 Comportamento nervoso, como lamber os 

lábios ou se coçar como se tivesse uma 

coceira. 

 

 



Aproximadamente 4,5 milhões 

de mordidas de cão ocorrem a 

cada ano nos Estados Unidos. 

Aprenda a evitar mordidas de 

cão e reduzir o risco de 

doença e lesão! 

E se você for mordido ou atacado 

por um cão? 

 Se possível, ponha sua bolsa, mochila 

ou casaco entre você e o cão para se 

proteger. 

 Se você for derrubado, enrole-se 

(como um caracol) com sua cabeça 
protegida e suas mãos cobrindo suas 

orelhas e pescoço. 

 Quando chegar a um lugar seguro lave 

imediatamente quaisquer feridas com 

água e sabão.  

 Procure atendimento médico. Você 

pode precisar de antibióticos ou outro 

tratamento.  

 Não se esqueça de procurar 

assistência médica imediatamente se: 
 O ferimento for grave (hemorragia 

não controlada, fraqueza, dor severa, 

exposição do músculo ou osso). 

 O ferimento ficar vermelho, 

doloroso, quente ou inchado, ou você 

tiver febre. 

 Embora o risco seja pequeno, cães 

podem ser portadores de raiva. Se 

você for mordido, contate o seu 

médico, Boston Animal Control 

(Agência de Controle de Zoonoses de 

Boston) através do telefone 617-635-

5348 ou a Comissão de Saúde Pública 

de Boston (BPHC) através do telefone 

617-534-5611.  

 Quando o incidente é relatado para a 

BPHC ou Boston Animal Control, eles 

devem entrar em contato com o 

proprietário para certificar se a vacina 

antirrábica do animal está em dia. Isto 

é importante porque a pessoa que foi 
mordida pode precisar de tratamento 

preventivo contra raiva. 

Prevenindo mordidas de cão: 

Dicas básicas de segurança 

  

O que você deve fazer: 

 Ficar imóvel (“fique parado 

como uma estátua”) quando abordado por 

um cão desconhecido. Fique imóvel e 
calmo. 

 Evitar o contato visual direto com cães 

desconhecidos. 

 Esperar o cão passar  

 Se um cão te derrubar, enrole-se (como 

um caracol) com sua cabeça protegida e 

suas mãos cobrindo suas orelhas e 

pescoço.   

 Avisar imediatamente um adulto sobre 

cães de rua ou cães que estão se 

comportando de forma estranha. 

  

O que você não deve fazer: 

 Se aproximar de um cão não familiar. 

 Correr de um cão. 

 Entrar em pânico ou fazer muito barulho. 

 Perturbar um cão que está dormindo, 

comendo ou cuidando de seus filhotes. 

 Passar a mão em um cão antes de 

perguntar ao seu dono se não há 

problemas em fazê-lo. 

 Passar a mão em um cão sem deixar que o 

veja ou cheire antes. 

 Incentivar o seu cão a brincar de forma 

agressiva. 

 Deixar 

crianças 

pequenas 

brincar com 

um cão sem 
supervisão. 

 

Quem está em maior risco de ser 

mordido por cães? 

Crianças. A taxa de lesões relacionadas a 

mordidas de cão é maior em crianças de 

5 a 9 anos de idade. As crianças são mais 

suscetíveis do que adultos a receber 

cuidados médicos relacionados a 
mordidas de cão. Os idosos são as 

segundas 

vítimas 

mais 

comuns 

de 

mordidas 

de cão. 

 

 

 

Onde acontecem as mordidas de 

cão? 

Mais da metade das lesões relacionadas a 

mordidas de cão ocorrem em casa com 

cães conhecidos. Entre crianças e 

adultos, ter um cão em casa está 

associado com uma maior probabilidade 

de ser mordido. Conforme aumenta o 

número de cães em residências, aumenta 

também a chance de ser mordido.  
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