
INTRODUCCIÓN

A rabia é resultado da exposición ó virus rábi-
co, mediante unha abertura na pel provocada pola
trabada dun animal rabioso; ou pola contaminación
de rabuñazos, abrasións ou mucosas co cuspe dun a-
nimal rabioso. A enfermidade está producida por un
virus da familia Rhabdoviridae, xénero Lyssavirus. Tó-
dolos animais de sangue quente poden ser reservo-
rios da enfermidade.

A epizootioloxía da rabia en Europa está re-
lacionada fundamentalmente co raposo (Vulpes vul-
pes), que actúa como principal reservorio silvestre e
é o obxectivo das campañas de vacinación masiva
desenvolvidas desde 1978. Na actualidade, case
que 14 millóns de vacinas son espalladas cada ano
desde aeroplanos ou por cazadores entre a fauna sil-
vestre.

En España non se declarou ningún caso de ra-
bia humana desde a década dos 70, mais si de rabia
animal: no período 1985-93 declaráronse 78 casos,
7 peninsulares en morcegos insectívoros e o resto en
cans en Ceuta e Melilla.

En Galicia non se rexistrou ningún caso de ra-
bia desde 1962, polo que a Consellería de Agricultu-
ra, Gandería e Montes, a través da Orde do 15 de fe-
breiro de 1994 (DOG nº 46, do 8 de marzo), decla-
rou libre de rabia o territorio da Comunidade Autó-
noma de Galicia e suprimiu a denominada campaña
oficial obrigatoria de vacinación antirrábica de cans
e gatos, para concentra-las actividades de protección
no censado e rexistro dos animais receptibles da en-
fermidade, e na vixilancia da súa entrada e saída de
Galicia.

Así pois, este protocolo de actuación ante as
trabadas de animais está en función da actual situa-
ción epidemiolóxica e epizootiolóxica da rabia en
Galicia, polo que nun futuro pode ser modificado
sempre que varíe algunha daquelas.

EPIDEMIOLOXÍA DA RABIA

1. Axente etiolóxico.
Como se dixo, o da rabia é un virus da familia

Rhabdoviridae, do xénero Lyssavirus. Seis xenotipos
diferentes de Lyssavirus afectan ós mamíferos, mais só
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tres deles teñen importancia no noso medio: o xe-
notipo 1, constituído polo virus clásico e polos virus
vacinais ; o xenotipo 5, virus dos morcegos euro-
peos (EBL1) ; o xenotipo 3, virus dos morcegos eu-
ropeos 2 (EBL2).

2. Reservorio e fonte de infección.
Tódolos animais de sangue quente poden ser

reservorios da infección. A rabia urbana ou cani-
na é transmitida por cans, mentres a forma silváti-
ca é unha infección dos carnívoros salvaxes ou dos
morcegos, que poden ter contacto esporádico con
cans, gatos e gando doméstico. En Europa está moi
estendida a rabia en raposos, aínda que o número de
casos vén descendendo desde que comezou a cam-
paña de inmunización oral no ano 1978. É raro que
ratas, ratos, esquíos e coellos se vexan infectados.

3. Mecanismo de transmisión.
O cuspe do animal enfermo é o vehículo da in-

fección. O virus non penetra na pel intacta, polo que
é necesaria unha ferida ou unha laceración para que
sexa inoculado. O contacto do cuspe coas mucosas
tamén é suficiente para que a transmisión sexa efecti-
va. A transmisión aérea, aínda que moi rara, com-
probouse posible en covas que albergan millóns de
morcegos, e tamén en laboratorios. A transmisión
persoa a persoa é hipoteticamente posible, mais só
foron descritos casos secundarios a transplantes de
córnea.

4. Período de incubación.
Depende de varios factores, como a importan-

cia da ferida, o sitio da laceración e a distancia ó ce-
rebro, o inóculo e o que poida protexe-la roupa. Po-
lo xeral, oscila entre 2 e 8 semanas, aínda que pode
ser menor e tamén chegar, e aínda supera-lo ano.

5. Período de transmisibilidade.
Só é coñecido con claridade en cans e gatos,

nos que se pode illa-lo virus no cuspe entre 3 e 10 dí-
as antes de que teñan aparecido os primeiros sínto-
mas, e durante o curso da enfermidade. No resto dos
mamíferos non se coñece con exactitude o período in-
fectivo. Nos quirópteros tense descrito a diseminación

do virus durante semanas en animais que semellan
estar sans.

Susceptibilidade. Tódolos mamíferos de
sangue quente son susceptibles.

MEDIDAS DE CONTROL

Conceptos xerais
• Control da rabia animal. A prevención

da enfermidade nos humanos depende do seu control
e eliminación nos mamíferos. As normas de transpor-
te internacional de animais obrigan ós países indem-
nes a prohibi-la introducción de cans e gatos que ve-
ñen de áreas infectadas, a que manteñan unha longa
corentena ou a esixírlle-los certificados de vacinación.
Ademais, ós animais dos que se sospeita que pade-
cen a rabia terán que ser sacrificados e sometidos a
diagnóstico microbiolóxico, agás os cans e gatos. Es-
tes quedarán postos baixo vixilancia durante 10
días, e se nese período o animal morrese ou desen-
volvese síntomas de rabia (ve-lo anexo I), someterase
tamén a diagnóstico microbiolóxico (velo anexo II).

• Inmunización pre-exposición. É preci-
so ofertarlle-la vacinación ás persoas de alto risco de
exposición, como o persoal de laboratorio que traba-
lla con virus rábico e, en zonas onde a rabia é endé-
mica, veterinarios, persoas que manipulan animais,
ou traballadores que manteñen contacto coa fauna
silvestre.

A cada persoa vacinada entregaráselle un cer-
tificado de vacinación, elaborado cun formato como
o amosado no anexo III.

Ademais, periodicamente haberá que aplicár-
lle-lo reforzo vacinal ás persoas expostas de xeito
contínuo ó risco de rabia.

As pautas da vacinación e as de revacinación
expóñense no anexo IV.

• Avaliación do risco da trabada. Co-
mo se ten dito, Galicia considérase libre de rabia a-
nimal, polo que só terán consideración de notificables
e tratables (ver logo) as trabadas producidas nunhas
circunstancias que chamaremos de risco. As ditas cir-
cunstancias son: 

- Animais dos que de certo se saiba que son
orixinarios de zonas onde hai rabia (enzoóticas), ou
que teñan viaxado a elas nos últimos 3 meses.



- Que a persoa fose trabada nunha zona en-
zoótica.

- Animais que polo seu comportamento estra-
ño ou pola súa conducta agresiva sexan cualificados
por un profesional competente como sospeitosos de
padece-la rabia.

Animais salvaxes.
• Notificación da trabada. Como se ten

dito, só terán consideración de notificables as traba-
das producidas en circunstancias de risco. Nestes ca-
sos, o médico que atende ó trabado ten que ser noti-
fica-la trabada de xeito urxente ó Sistema de Aler-
ta Epidemiolóxica de Galicia (SAEG).

• Tratamento post-exposición. Sempre
que se dean circunstancias de risco, e só nesas cir-
cunstancias, recoméndase o tratamento específico an-
tirrábico. 

O dito tratamento baséase no lavado das feri-
das, e na administración de inmunoglobulina e vacina
antirrábicas, segundo ven exposto no anexo V.  Lém-
brase, ademais, que de sospeita-la rabia nunha per-
soa meses despois de ter sido trabada, someteranse ó
mesmo tratamento que cando o contacto foi recente.

• Notificación da enfermidade. A sim-
ple sospeita clínica de rabia humana haberá que no-
tificala de xeito urxente ó SAEG. 

A clínica da rabia é, seguindo a 16ª edición do
Control of Communicable Diseases Manual (APHA), a
dunha encefalomielite aguda case que sempre fatal
que adoita comezar cunha sensación de aprensión,
dor de testa, febre, malestar e cambios sensoriais in-
definidos frecuentemente referidos ó sitio da trabada.
Tamén son síntomas fecuentes a excitabilidade e a a-
erofobia. A enfermidade evoluciona a paresia ou pa-
rálise ; espasmos dos músculos da deglución, que le-
van a terlle medo ó auga (hidrofobia) ; e ós que lle se-
guen delirio e convulsións.

O diagnóstico confírmase, con fluorescencia
directa, pola detección dos antíxenos do virus nunha
mostra clínica ; ou por illamento do virus no cuspe,
LCR ou tecido do SNC ; ou pola identificación, en so-
ro ou LCR dunha persoa que non foi vacinada, dun tí-
tulo de anticorpos neutralizantes ≥5 (neutralización
completa). 

• Control dos contactos do enfermo e
do seu medio ambiente inmediato. O perso-
al que asiste ó doente ten que estar informado do ris-
co de contaminación (especialmente no coidado in-
tensivo), e deben usar lentes protectores, máscara e
luvas. Ofertaráselles, tamén, a inmunización antes da
exposición.

Se houbese contaminación a través da pel ou
das mucosas, iniciarase de contado o tratamento
post-exposición.

Débese face-la desinfección concorrente do cus-
pe dos enfermos, e dos obxectos contaminados por el.

Actuación
De seguido indícanse as actuacións recomen-

dadas partindo do tipo de animal que traba, no ane-
xo VI enfócanse directamente desde a avaliación das
circunstancias de risco.

• Animais domésticos. Se non se dá nin-
gunha circunstancia de risco, estea o animal
que morde localizado ou non, non é necesario, en
principio, facer nada. 

Só cando se dean circunstancias de risco
é cando hai que notifica-lo feito de xeito urxente ó
SAEG, para inicia-lo tratamento post-exposición anti-
rrábico específico, e, se está localizado, somete-lo a-
nimal a vixilancia (que é responsabilidade da Conse-
llería de Agricultura, Gandería e Montes). 

• Animais salvaxes. Cando o animal a-
gresor é salvaxe (en Galicia, en xeral morcego) pro-
cederase do xeito seguinte:

Tentarase atrapa-lo animal, para o seu ulterior
estudio.

Notificaráse urxentemente ó SAEG, xa que ha-
berá que inicia-lo tratamento da persoa trabada.

Resumo das actuacións
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Animal doméstico (cans e gatos)

Sen circunstancias de risco (Nada)

Circunstancias de risco (Notificalo)

Animal salvaxe (morcegos) (Notificalo)



Actuacións do sistema asistencial
Atención ó trabado:

- Tratamento xeral da ferida.
- Profilaxe antitetánica.

Avaliación das circunstancias da trabada, e
notificación urxente ó SAEG se a trabada é de risco. 

Actuacións de saúde pública
Avaliación do risco da trabada.
Amplia-la notificación (anexo VII).
Profilaxe antirrábica post-exposición. As Dele-

gacións Provinciais de Sanidade manterán en reserva
polo menos 2 pautas completas de vacinación anti-
rrábica.

Extración de mostras e envío ó laboratorio do
Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmu-
nología Sanitarias de Majadahonda (ve-lo anexo II).

Intercambio de información. As trabadas que
requirisen observación do animal serán comunicadas
ós Servicios Veterinarios de Agricultura, Gandería e
Montes.
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Aínda que é posible definir un curso clínico clásico,
a sintomatoloxía modifícase segundo a especie afec-
tada, a virulencia do axente, a constitución do ani-
mal, a localización da agresión. 

Vexamos algúns exemplos.

CAN
1. Fase prodrómica ou período melancólico (1-3 días):
É difícil evidencialo e, por iso, non é raro que pase inadvertido. Caracterízase por:

- Alteración da conducta, irritabilidade, axitación e excitabilidade.
- Lixeiros trastornos respiratorios.
- Deposición e micción dolorosas.
- Diarrea fétida (en ocasións).

2. Fase de excitación (moi curta ou inexistente):
- Tendencia á agresión.
- Fuxida do lar ou do seu contorno animal.
- Furor paroxístico con períodos de depresión intercalados.
- Parálise de nervios e músculos larínxeos: Ladrido rouco, deglución dolorosa (rexéitase o alimento e a

agua).

3. Fase de depresión ou paralítica (3 a 8 días):
- Iníciase con parálise do maxilar inferior.
- Parálise do tronco.
- Parálise do tercio posterior.
- Convulsións e morte.

GATO
Predomina a fórmula furiosa, con marcada agresividade. É patognomónico o signo de aerofobia. Tamén hai
cambio da voz e evolución á forma paralítica en 10-12 días.

RAPOSO
Perde o seu temor ó home, sendo máis comúns ás agresións ós outros animais, silvestres ou de explotacións.
É máis frecuente a fase furiosa que noutros animais.
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ANEXO I

SINTOMATOLOXÍA DA RABIA ANIMAL

Períodos de incubación (en días)
•  14 a 60: no can, gato e aves.
•  21 a 60: no porco, ovella e cabra.
•  21 a 90: no cabalo.
•  25 a 30: no raposo.
•  14 a 28: nos bóvidos.



- Extraerase o cerebro do animal coa maior esterilidade posible.

- O máis indicado é enviar medio cerebro, o cerebelo e o bulbo conservados en glicerina diluída ó 50% en solución sa-
lina. A conxelación dana as estructuras dos tecidos e débese evitar.

- Para o envío ó laboratorio utilizaranse frascos de tapón de rosca,  a ser posible de plástico e protexidos con algodón,
para evita-las escachaduras no transporte.

- Os restos do animal terán que ser destruídos ou eliminados para evitar que sexan devorados por outros animais.

- O material cirúrxico utilizado para a manipulación do animal...
mergullarase nunha solución de hipoclorito ó  5% durante media hora, 
lavarase con auga e xabrón, e
aclararase con auga.

- As mostras deben chegar ó laboratorio na compaña dunha ficha debidamente cubertas que terá que solicitarselle ó la-
boratorio onde se vai enviar.
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ANEXO II

NORMAS PARA O ENVÍO DE MOSTRAS Ó LABORATORIO



CERTIFICADO DE VACINACIÓN ANTIRRÁBICA

Nome Data de nacemento:  

Sinatura:          Enderezo: 

VACINACIÓN PRE-EXPOSICIÓN

Vacinación primaria
Data Dose/vía adm. Tipo de vacina Centro de Sinatura do

(Orixe/nº de lote) vacinación médico

Título sérico, se se determinou: 

Dose de reforzo 
Data Dose/vía adm. Tipo de vacina Centro de Sinatura do

(Orixe/nº de lote) vacinación médico

TRATAMENTO POST-EXPOSICIÓN

1. Inmunoglobulina sérica antirrábica 
Data: Dose (UI): Orixe:

2. Vacina
Data Dose/vía adm. Tipo de vacina Centro de Sinatura do

(Orixe/nº de lote) vacinación médico
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ANEXO III

MODELO DE CERTIFICADO DE VACINACIÓN ANTIRRÁBICA



As vacinas : No último decenio acadouse un progreso considerable na producción e emprego das vacinas antirrá-
bicas, e hoxe en día comercialízanse tres tipos de vacinas:

1- Vacinas de tecido cerebral. A técnica Fuesanta-Palacios para a preparación de vacina con encéfalo de ra-
to lactante foi modificada coa intención de reducir aínda máis o nivel de substancias encefalitoxénicas no producto re-
matado. Hoxe prepáranse vacinas empregando ratos que non teñen máis dun día de vida no momento da inoculación.

2- Vacinas purificadas en embrión de pato. O virus fixo cultívase en ovos de pato que están embrionan-
do, e inactívanse con ß-propiolactona. A vacina purificada ofrece a mesma inmunoxenicidade e inocuidade que as va-
cinas modernas preparadas en cultivos celulares.

3- Vacinas de cultivo celular. Na actualidade existe unha ampla dispoñibilidade de vacinas preparadas en cul-
tivos celulares, nas que se combinan inocuidade e un alto grao de inmunoxenicidade. Empréganse diversos tipos de cul-
tivos celulares na producción das vacinas antirrábicas de uso sanitario :

- células primarias (ril de hámster, ril de can, ou fibroblastos de embrión de polo);
- liñas celulares diploides (humanas ou de mono rhesus); e
- liñas celulares continuas (células Vero).
Os adiantos na biotecnoloxía, como o cultivo de liñas celulares continuas sobre microtransportadores en fermenta-

dores, fixeron posible a producción de vacinas antirrábicas en escala industrial e a custos reducidos.

• Indicacións: Persoal de laboratorio que traballa con virus rábico, veterinarios, persoas que manipulan animais
que poden transmiti-la rabia, traballadores que manteñen contacto coa fauna silvestre e persoas que viven ou traballan
en zonas onde a rabia é endémica.

• Administración: A vacinación consistirá en 3 doses intramusculares de vacina antirrábica, cunha actividade
mínima de 2,5 UI/dose, administradas os días 0, 7 e 28 (aínda que pode haber unha lixeira variación nos días). Sem-
pre que sexa posible, verificarase a presencia de anticorpos neutralizantes nas persoas vacinadas, empregando soro co-
llido de 1 a 3 semanas despois da derradeira dose. 

Tamén é posible a administración intradérmica, cun volume de 0,1 ml nos días 0, 7 e 28. Nembargantes, ó admi-
nistrar por esta vía a vacina de células diploides humanas haberá que ter coidado de administrala antes de principia-la
quimioprofilaxe antimalárica, xa que o nivel de anticorpos neutralizantes é menor nos que consumen fosfato de cloro-
quina. Cando non sexa posible ese adianto, a vacina administrarase por vía intramuscular.

• Revacinación: Recoméndase segui-las seguintes pautas cara a vacinación de reforzo :
No persoal de laboratorio que traballe con virus rábicos vivos, realizarase unha cuantificación de anticorpos neu-

tralizantes cada 6 meses, de tal xeito que recibirán a dose de  recordo cando o título baixe de 0,5 UI/ml.
Tódalas outras persoas expostas ó virus rábico de xeito contínuo realizarán a proba cada ano e recibirán a dose de

recordo cando o título baixe de 0,5 UI/ml.
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ANEXO IV

INMUNIZACIÓN PRE-EXPOSICIÓN



Tratamento local das feridas
Tódalas feridas débense limpar a conciencia con auga a chorro e xabrón, xunto cun deterxente ou outras substan-

cias de recoñecido efecto letal sobre o virus rábico. De seguido aplícase etanol (700ml/L), tintura de iodo ou substan-
cias iodadas. Débese considerar tamén a pertinencia de profilaxe antitetánica e de medidas para controla-la infección
bacteriana. Se é posible, a ferida non debe ser suturada.

Administración de inmunoglobulina antirrábica
A meirande parte da dose recomendada (20UI/kg de peso corporal de HRGI, ou 40 UI/kg de peso de ERIG), dé-

bese administrar arredor da ferida e a restante administrarase, en dose única, por vía intramuscular na rexión glútea.
A inmunoglobulina de orixe equino (ERIG) é menos custosa que a humana (HRIG), mais, aínda que está moi purificada,
débese efectuar unha proba dérmica antes de usala.

Administración da vacina
A pauta de vacinación depende do tipo e actividade da vacina dispoñible :
Para as vacinas derivadas de tecido cerebral, o comité de expertos da OMS non recomendou ningunha pauta en

particular. Nos países nos que se emprega este tipo de vacinas, é preciso que as autoridades nacionais recomenden un-
ha pauta de inmunización que teña demostrada a súa capacidade para inducir un nivel de protección axeitado.

As vacinas tisulares ou purificadas de embrión de pato, considéranse igualmente inocuas e eficaces ó seren empre-
gadas de xeito adecuado. Pódense segui-los seguintes programas :

Pauta intramuscular. Adminístrase unha dose de vacina os días 0, 3, 7, 14 e 30 na rexión deltoidea, en adultos, ou
na rexión antero-lateral do muslo, en nenos. Nunca será aplicada na rexión glútea. 

Pauta (intramuscular) abreviada 2-1-1. No día 0, administrarase unha dose no brazo dereito e outra no esquerdo ;
e remátase a pauta cunha dose, na rexión deltoidea, os días 7 e 21. Esta pauta, que induce unha pronta reacción in-
munolóxica, pode ser igualmente eficaz cando o tratamento post-exposición non inclúe a administración de inmunoglo-
bulina antirrábica.

Pauta intradérmica. Débese administrar unha dose de 0,1 ml en dous sitios, no antebrazo ou na parte superior do
brazo, os días 0, 3 e 7 ; e unha dose os días 30 e 90. Para cada dose, que ten que ser administrada por persoal téc-
nico capacitado; utilizaranse agullas e xiringas diferentes. Ademais, despois da súa reconstitución, as ampolas de vaci-
na almacenaranse a unha temparatura de 4ºC a 8 ºC, e o seu contido usarase o máis axiña posible.

As persoas xa vacinadas, antes ou despois da exposición, recibirán dúas doses de reforzo, sexa por vía intramus-
cular ou intradérmica, nos días 0 e 3, mais non inmunoglobulina antirrábica. Se a vacinación previa fose realizada con
vacinas de actividade sen comprobar, ou que con ela non acadase o título mínimo de anticorpos neutralizantes, haberá
que segui-lo tratamento post-exposición completo. 

Trala vacinación, haberá que elaborar un certificado de vacinación (ve-lo anexo III), ou ben sinala-la no carné de
vacinación do adulto.

A vacina antirrábica utilizada en España, que é unha preparación inactivada do virus da rabia cultivada en células
diploides humanas (HCDV) e inactivada con ß-propiolactona, non é de libre comercio, polo que haberá que adquirila
a través do Servicio de Suministro de Medicamentos y Productos Sanitarios, do Ministerio de Sanidad y Consumo.

Complicacións
Da ERIG. Causa reaccións adversas nun 1-6% dos vacinados, aínda que teñan feito probas de sensibilidade antes

da súa administración.
Das vacinas de cultivo celular e de embrión de polo purificada. Non se estableceu relación ningunha entre estas va-

cinas e reaccións adversas graves. De xeito ocasional, obsérvanse reaccións adversas leves semellantes á enfermidade
do soro e urticaria despois das doses de reforzo. Embarazo e lactancia non contraindican a vacinación antirrábica.
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ANEXO V

TRATAMENTO POST-EXPOSICIÓN
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ANEXO VI

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE UNA TRABADA ANIMAL AXEITADA Á 
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA ACTUAL DA RABIA EN GALICIA

• Animal doméstico procedente dunha zona enzoótica ou animal sospeitoso de te-la rabia (can ou gato):
1. notificalo de xeito urxente (Ô SAEG),
2. inicia-lo tratamento, e
3. ¿sométese o animal a vixilancia -10 días?:

• Animal salvaxe (raposo ou morcego):
1. notificalo de xeito urxente (Ô SAEG),
2. inicia-lo tratamento, e
3. ¿capturouse o animal?:

• Persoa mordida en zona enzoótica Ô tratala ata remata-lo tratamento

¿Ocorreu a trabada en circunstancias de risco?

Animal de zona enzoótica
Persoa trabada nunha zona enzoótica
Animal sospeitoso de padece-la rabia
Animal salvaxe

Trata-la ferida
Profilaxe antitetánicaSI NON

SI

NON

¿ morre ? : NON

SI ÔLaboratorio:

Rabia descartada

Rabia confirmada

interrompe-lo tratamento

remata-lo tratamento

SI Ô Laboratorio:

NON

Rabia descartada

Rabia confirmada

interrompe-lo tratamento

remata-lo tratamento

“Tratamento” fai referencia ó tratamento post-exposición (mira-lo anexo V)



Caso Nº ............................... Declarado por ..................................................................

Circunstancia de risco:
nn  Animal procedente dunha zona enzoótica. ¿Cal ?: .........................................................................................

nn  Persoa trabada nunha zona enzoótica. ¿Cal ?: .........................................................................................
nn  Animal sospeitoso de padece-la rabia. ¿Cal ?: .........................................................................................

nn  Animal salvaxe. ¿Cal ?: .........................................................................................

Persoa trabada

Nome ............................................................................... Data da trabada: .......................................................................
Idade:................... anos ; sexo : V  nn ou  M  nn Localidade ..................................................................................
Enderezo ......................................................................... .......................................................................................................

Características da ferida

Lugar(es) corpora(is) da(s) ferida(s): ......................... nn  Única              nn  Leve               nn  Cuberta  
nn  Múltiple         nn  Moderada   nn  Espida  

nn  Grave  

Outras persoas trabadas polo mesmo animal

1 ........................................................................................ 2 ...................................................................................................
3 ........................................................................................ 4 ...................................................................................................

Animal que causou a trabada
Especie ..............................................................................
Propietario: ......................................................................
Raza .................................   Idade .................................. Sexo ........................................    Peso ......................................

¿vacinado contra a rabia? SI   nn Ý Tipo de vacina: .........................................................................

NON   nn
Data de vacinación: .................................................................

Estado: nn  En observación      nn  Sacrificado    nn  Fuxido  

Situación ó cabo de .......... días de vixilancia: nn  San         nn  Sinais de rabia       nn  Morto  

Resultado dos exames de laboratorio:

positivo             negativo
Proba de anticorpos fluorescentes nn  nn  

Corpúsculos de Negri nn  nn  

Inoculación en animal de laboratorio nn  nn  
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ANEXO VII

FICHA DA NOTIFICACIÓN AMPLIADA DA TRABADA DUN ANIMAL 


