Campanha de Vacinação Antirrábica para cães
e gatos na Bahia - 2022

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete
os mamíferos de sangue quente, inclusive o homem e
caracteriza-se como uma encefalite progressiva aguda com
letalidade de aproximadamente 100%. É um problema de
saúde pública que merece atenção permanente dos
serviços de vigilância e de assistência à saúde, devido ao
iminente risco de transmissão em áreas com circulação do
vírus rábico. Sua transmissão ocorre por secreções,
usualmente saliva, as quais atingem o organismo através
da lambedura, mordedura e/ou arranhadura de animal
infectado.

Informações importantes

Conceito
A raiva é uma zoonose viral que ataca o sistema nervoso e leva à
morte em praticamente 100% dos casos.
Ela pode ser transmitida por qualquer mamífero que tenha o vírus,
seja selvagem ou doméstico.
A principal forma de prevenção contra a Raiva urbana é vacinando
os cães e gatos.

Ciclo de Transmissão
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Diagnóstico Laboratorial da Raiva Animal/Bahia-2022
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA A RAVIA - 2022

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA A RAVIA - 2021

14 AMOSTRAS POSITIVAS
05 MORCEGOS NÃO HEMATÓFAGOS
01 RAPOSA
01 CAPRINO
07 BOVINOS

57 AMOSTRAS POSITIVAS
23 BOVINOS
19 RAPOSAS
5 EQUINOS
1 OVINO
4 QUIRÓPTEROS NÃO HEMATÓFAGOS
1 CÃO
1 GATO
2 MORCEGOS HEMATÓFAGOS (Desmondus rotundus)
1 CAPRINO

Fonte: LACEN /GTRAIVA /CIVEDI DIVEP
Último acesso: 29/07/2022

HISTÓRICO DAS CAMPANHAS DE
VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA PARA
CÃES E GATOS, 2006 a 2020

Fonte: GTRAIVA/CIVEDI/DIVEP/
SESAB
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Período
08 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2022
INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS





Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
Secretarias Municipais de Saúde
Macrorregionais e Bases de Saúde

Importância da Campanha de Vacinação
O resultado das ações de Vacinação antirábica canina e felina
resultaram num grande ganho para a Saúde Pública, permitindo
que o Brasil saísse

de um cenário de mais de 1200 cães

positivos para raiva e uma taxa de mortalidade de raiva humana
por cães de 0,014/100 mil habitantes em 1999, para um cenário
de nenhum caso de raiva humana por cães em 2022.

Técnica de Aplicação
1.

Local de aplicação

-Via subcutânea, ou seja debaixo da pele do animal, de preferência na região dorsal. É importante

evitar fazer a aplicação em locais de pele ferida ou com lesões.

2. Contenção do animal
- A responsabilidade de conter o animal é do proprietário, porém o vacinador e o seu ajudante devem
orientá-lo sobre a melhor maneira de se conter o animal.

Técnica de Aplicação
2.1 Aplicação no cão

- Animal dócil: contenção pelo dorso, segurar firme pelo pescoço com as duas mãos e o vacinador
se aproxima por trás do animal;
- Animal bravo: o dono passa o laço pelo pescoço do animal e deve prendê-lo a um árvore ou poste,
permanecendo ao lado do vacinador.
ATENÇÃO ESPECIAL!!!
- Com cadelas prenhas
- Coleiras e correntes fracas e frouxas
- Os donos dos cães costumam soltá-los quando estes começam a reagir

Técnica de Aplicação
2.1 Aplicação no GATO

- Pode-se colocá-lo dentro de um saco de linhagem ou um pano. Ter o cuidado de se fazer um
abertura no saco para se ter a certeza de que está vacinando no local correto;

- O dono deve segurar a região do pescoço e patas dianteiras com uma mão e patas traseiras com a
outra mão.
- Vacinar na pele do pescoço, pois neste local a pele é mais solta, facilitando a aplicação.
- Pode-se manter o gato de encontro a uma árvore ou um poste, pois este animal tem o instinto de se
agarrar a estas superfícies.
ATENÇÃO ESPECIAL!!!

Técnica de Vacinação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lavar as mãos
Retirar o frasco de vacina do isopor e agitá-lo
Abrir a embalagem da seringa
Introduzir a agulha no frasco
Aspirar o volume de 1 ml do conteúdo e ajustar o volume retirando as bolhas
Guardar o frasco no isopor
Solicitar a contenção correta do animal
Introduzir a agulha por debaixo da pele do animal
Aspirar, se vier sangue, desprezar a agulha e seringa e preparar uma nova dose
Injetar o conteúdo com agilidade
Descartar a agulha
Preparar uma nova aplicação

Fonte: GT-RAIVA/CIVEDI/DIVEP/SESAB

Vacinas
- Quanto à eficácia e à segurança das vacinas adquiridas, vale destacar que todos os produtos possuem
registro válido no Brasil e que, portanto, seguem as exigências feitas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA)
1. Validade após a abertura do frasco para todas as vacinas: os
frascos abertos devem ser utilizados até 03 dias após sua abertura,
respeitando as condições de armazenamento.
2. Dose e Via de administração: a dose por animal é de 1(um) mL,
independentemente da idade, do tamanho do animal, do peso, da
via de aplicação, que poderá ser intramuscular ou subcutânea,
porém a via de eleição é a SUBCUTÂNEA.
3. Idade do animal: o animal deverá ser vacinado a partir dos 3
MESES de idade.
Não há contraindicação para fêmeas grávidas (prenhes) ou em
lactação. Estes animais deverão ser manipulados com cuidado
evitando estresse.
4. Caso a vacina apresente alteração de cor, presença de grumo
ou outras formações que alterem o produto, a vacina não deverá
ser utilizada.

Vacinas
- Quanto à eficácia e à segurança das vacinas adquiridas, vale destacar que todos os produtos possuem registro
válido no Brasil e que, portanto, seguem as exigências feitas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA)

Evento Adverso Temporalmente Associado à Vacinação Contra
Raiva Canina e Felina (EATAV)
 EATAV é definido como qualquer ocorrência médico-veterinária indesejada após a vacinação. Pode ser
considerado qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, doença ou um achado
laboratorial anormal.
 Os EATAVs podem ser decorrentes de problemas relacionados às boas práticas de vacinação, como
também pela qualidade do produto, como por exemplo, contaminação de lotes, provocando abscessos
locais, ou teor indevido de conservantes/adjuvantes/estabilizantes em certas vacinas.
 Os dados da investigação inicial devem ser digitados e atualizados sempre que novas informações
forem incorporadas à investigação, que deve ser encerrada em até 15 dias e recomenda-se a
notificação
dos
EATAVs
por
meio
de
formulário
específico
link
https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=XY7YXWD7N3
 Objetivo principal das notificações dos EATAVs, é a tomada de decisão, caso haja necessidade de
interrupção da campanha.

Recomendações gerais para a execução da
Campanha de Vacinação Antirrábica 2022
 Deve-se atentar às recomendações da Nota Técnica nº36/2022-CGZV/DEIDT/SVS/MS, que trata da definição
e informações adicionais sobre Campanha Antirrábica para Cães e Gatos no ano de 2022, bem como ao
Plano de Ação elaborado pela CIVEDI/DIVEP/SUVISA/SESAB, que será disponibilizado a todas as Unidades
que estarão envolvidas nessa Campanha;
 Os animais primo vacinados deverão receber uma dose de reforço após 30 dias;
 Não há restrição para vacinação dos animais prenhes, reforçando-se somente o cuidado com os animais
nessa condição;
 O acompanhamento do animal por um médico veterinário é indicado antes, durante e após a ação de
vacinação, especialmente no monitoramento dos eventos adversos que poderão ocorrer nos cães e gatos;

Recomendações gerais para a execução da
Campanha de Vacinação Antirrábica 2022
 No Brasil, considera-se Campanha Nacional de Vacinação Contra a Raiva Canina, as vacinações realizadas

anualmente contra a raiva em cães e gatos, de forma massiva e gratuita, por meio do Sistema Único de
Saúde (SUS) /Ministério da Saúde (MS).

 Os dados referentes à Campanha de Vacinação deverão ser enviadas de forma consolidada semanalmente
via formulário eletrônico através do link Google Docs, disponibilizados pelo GTRaiva para os e-mails das
referencias da Raiva nas Regionais, que estarão abertos para o envios dos resultados somente nas segundas
e terças-feiras da semana subsequente trabalhada.
 O link para o envio dos dados da Campanha serão disponibilizadas para os 417 municípios através de suas
Bases Regionais de Saúde em tempo hábil
https://forms.gle/kDNKNontyzWLHkto9

Dia 28 de Setembro comemora-se o Dia Mundial da
Raiva.
Promovido pela Global Alliance for Rabies Control,
este dia visa alertar para o real impacto da raiva nos
seres humanos e animais, sensibilizar para a facilidade
com que esta doença pode ser prevenida e de que forma
podem ser eliminadas as suas principais causas.
Também conhecido como Dia Mundial de Luta Contra
a Raiva, este dia é uma iniciativa da Aliança para o
Controle da Raiva, com o apoio Organização Mundial
de Saúde.
O Dia Mundial da Raiva é celebrado todos os anos no
dia 28 de setembro, em homenagem a Louis Pasteur,
falecido neste dia, quem desenvolveu a primeira vacina
eficaz contra a raiva. O primeiro Dia Mundial da Raiva
foi celebrado em 2007.
Visite o site para maiores informações
https://rabiesalliance.org/pt

Fechamento

Foram apresentadas as diretrizes da campanha a implementação de ações que promovam o
bem-estar animal, as boas práticas de vacinação no contexto da pandemia e o alcance das
metas estabelecidas para cada um dos municípios baianos.

GT- RAIVA/CIVEDI/DIVEP
71 3103-7738
divep.raiva@saude.ba.gov.br

