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ASSUNTO: CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2019

A raiva é uma zoonose viral, que se caracteriza como uma encefalite progressiva
aguda e letal. Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus da raiva e, portanto, podem
transmiti-la.  O  vírus  rábico,  contido  na  saliva  do  animal,  penetra  no  organismo
principalmente por meio de mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura
de  mucosas.  A  doença  apresenta  dois  principais  ciclos  de  transmissão:  urbano  e
silvestre, sendo o urbano passível de eliminação, por se dispor de medidas eficientes de
prevenção, tanto em relação ao ser humano, quanto à fonte de infecção. Nos cães e nos
gatos,  a  eliminação  de  vírus  pela  saliva  ocorre  entre  dois  a  cinco  dias  antes  do
aparecimento  dos  sinais  clínicos,  persistindo durante  toda  a  evolução  da  doença.  A
morte do animal  ocorre,  em média,  entre  cinco a sete dias  após a apresentação dos
sintomas. Os quirópteros podem albergar o vírus por longo período, sem sintomatologia
aparente. (Ministério da Saúde, 2009; Manual, 2016)

A vacinação contínua sendo uma das principais ações de controle da raiva em
áreas urbanas, responsável pela diminuição do número de casos de raiva canina e felina
e, consequentemente, da raiva humana.

A  vacina  antirrábica  animal  é  um  imunobiológico
disponibilizadoexclusivamentepeloMinistério da Saúde(MS) às Unidades Federadas, e
as Secretarias Estaduais de Saúde são responsáveis pela distribuição aos municípios.

O Ministério da Saúde divulgouNOTA INFORMATIVA Nº51/2019- CGZV/DEIDT/
SVS/MScom a  informação  de  que  a  entrega  das  doses  ao  Ministério  está  atrasada,
devido  a  problemas  técnicos  identificados  na  produção  da  vacina.  A  pasta  está
empenhada  em  solucionar  este  atraso  junto  ao  laboratório  fornecedor  da  vacina,  e
ressalta que as doses serão enviadas aos estados assim que a produção for normalizada.
A entrega da próxima remessa desse imunobiológico ao MS conforme pronunciamento
em nota, está prevista para ocorrer a partir de novembro de 2019.

Assim, a Campanha de Raiva Animal no Município de Pedro Leopoldo esta suspensa
até normalização dos estoques do Ministério daSaúde.

Daniel Lucas do Carmo
Coordenador de Zoonoses

Michelli de Matos Moreno
Chefe de Divisão de Vigilância em Saúde


	NOTA TÉCNICA Nº 07/DAVS / Divisão de Vigilância em Saúde Edição em 22/08/2019
	Daniel Lucas do Carmo
	Michelli de Matos Moreno


