SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
NOTA DE ESCLARECIMENTO
RAIVA ANIMAL

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DIVISA),
informa que no final da tarde de sexta-feira (06.09.2019), foi notificado por um profissional Médico
Veterinário um resultado laboratorial positivo para raiva em um cão residente na área urbana de Cuiabá.
Imediatamente o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) acionou as áreas
técnicas da DIVISA pertinentes e prontamente foram realizadas pela Unidade de Vigilância de Zoonoses
(UVZ) e Coordenadoria de Vigilância a Doenças e Agravos (COVIDA) as investigações para definição do
risco de transmissão animal e avaliação das pessoas expostas em virtude de agressões ou contato devido
à manipulação do cão positivo.
As pessoas consideradas sob risco de exposição foram acompanhadas à unidade de saúde para que
recebessem a imunoprofilaxia (soro e vacina) antirrábica.
A área de bloqueio vacinal em cães e gatos foi estabelecida num raio de 5 km a partir da residência do
cão positivo, podendo ser estendida a critério da avaliação permanente da equipe técnica da UVZ.
O bloqueio vacinal foi iniciado em 09.09.2019 e é realizado casa a casa para obter 100% de cobertura
vacinal em cães e gatos na área de risco. Até o dia 10.09.2019, foram visitadas 156 imóveis, vacinados
201 cães e 44 gatos, oportunidade em que orientações sobre a doença são transmitidas à população,
bem como a identificação de animais que devam ser monitorados.
Os animais na residência/foco estão sob monitoramento, preventivo, por serem comunicantes com o
animal positivo, conforme avaliação técnica e protocolo oficial do Ministério da Saúde.
Com isso, a Prefeitura Municipal de Cuiabá, esclarece que todas as condutas técnicas protocolares estão
e serão adotadas para garantir a saúde da população e de seus animais de estimação.
À POPULAÇÃO CUIABANA, SOLICITAMOS QUE LEVEM SEUS CÃES E GATOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA
A RAIVA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, EM POSTOS FIXOS.
PARA SABER QUAL O POSTO MAIS PRÓXIMO DE SUA CASA, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE
65. 3617 1680
A RAIVA MATA E VACINAR É A ÚNICA FORMA DE PREVENIR.
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