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RESUMO 

A raiva é uma encefalite viral, de caráter zoonótico e letalidade próxima de 100%, sendo os mamíferos a única 

classe de animais susceptíveis à enfermidade. A infecção pelo vírus rábico pode ocorrer através de acidentes com 

mordeduras ou arranhaduras em pele íntegra. Um dos principais alvos do programa de prevenção contra a Raiva 

promovido pelo Ministério da Saúde é a Campanha Anual de Vacinação Antirrábica em cães e gatos. Esta 

campanha visa realizar uma extensa cobertura vacinal, em curto prazo, de uma parcela significativa dessa 

população de animais e mantendo-os imunes ao vírus. Apesar de, no Brasil, ter sido alcançado um bom nível de 

controle da Raiva urbana, por cães e gatos, a Raiva em herbívoros e nos animais silvestres ainda é um grande 

desafio para os serviços públicos e privados voltados para a saúde animal e humana. Nos últimos anos, no Estado 

do Rio de Janeiro, foram registrados casos de Raiva em cães e gatos, em que o vírus isolado foi o do tipo 

circulante em morcegos, sendo estes a causa acidental da potencial transmissão do vírus rábico para humanos, 

notificados pela vigilância em saúde estadual nos anos de 2006 e 2020. Estas ocorrências destacam a 

necessidade da preocupação com a vigilância epidemiológica da Raiva em animais domésticos de companhia e de 

produção, bem como, nos silvestres. Anualmente, a Prefeitura Municipal de Saquarema, por meio da Secretaria 

de Saúde, realiza a Campanha Antirrábica, visando atingir cobertura vacinal mínima de 80% de cães e gatos. No 

ano de 2019, a campanha ocorreu em 22 postos, entre eles escolas da rede municipal e estadual e Postos de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). O objetivo deste relato foi descrever o resultado da Campanha de 

Vacinação Antirrábica de 2019 realizada no município de Saquarema, RJ. Os dados foram obtidos a partir de 

informações tabuladas pela Unidade de Vigilância Epidemiológica do Estado do Rio de Janeiro, no Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). Em 2019, a Campanha antirrábica superou a meta 

vacinal que era de 8.902 animais, imunizando um total de 11.410 animais, sendo 9.606 cães e 1.804 gatos, 

atingindo uma cobertura vacinal de aproximadamente 123,83%. Esta eficácia na imunização dos animais da região 

foi devido à intensa atividade educativa e de conscientização da população do município, sobre a importância da 

prevenção contra a Raiva. Estratégias como a manutenção dos postos de vacinação, divulgação da campanha nas 

mídias sociais, foram essenciais para robustecer a Campanha e aumentar os índices de cobertura vacinal. A 

Campanha de Vacinação Antirrábica anual continua sendo a única estratégia efetiva contra o vírus da Raiva, 

embora a realização de ações de vigilância e educação em saúde minimize também o risco de infecção em 

humanos e animais domésticos. 
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