MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE SAÚDE

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ATINGE MAIS
DE 100% DA META EM IÚNA
NUM TOTAL, 6.279 CÃES E GATOS FORAM IMUNIZADOS DURANTE AS DUAS ETAPAS DA CAMPANHA, NÚMERO
QUE BATE A META QUE O ESTADO IMPÔS AO MUNICÍPIO
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A Secretaria Municipal de Saúde de Iúna realizou a campanha de vacinação antirrábica que
alcançou mais de 100% da meta estabelecida e superou a determinada pelo Ministério da
Saúde. A campanha de vacinação teve início no dia 03 de agosto e durou até o dia 29 de
setembro, período esse que foi trabalhado todos os distritos e zona rural do município, atingindo
5.263 animais.
No dia 26 de agosto (sábado) foi realizado o dia "D" na sede do município, que contou com o
apoio da Universidade Federal do Espírito Santo, que enviou técnicos para o auxilio na
campanha chegando a vacinar 1.016 animais neste dia. Num total, 6.279 cães e gatos foram
imunizados durante as duas etapas da campanha, número que bate a meta que o Estado impôs
ao município.
Segundo o chefe dos Agentes de Controle de Endemias, Danilo Leite, mesmo com a meta do
Ministério da Saúde superada, é importante atingir 100% de cobertura vacinal para evitar a
transmissão da doença.
Mesmo assim, para atender os proprietários que ainda não vacinaram seus animais, foi estendido
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o prazo de vacinação até o dia 06 de outubro.
Prevenção
"A vacinação é a única forma de evitar que animais domésticos contraiam raiva e
transmitam a doença para humanos. Não tem contraindicações", alerta a Sesa em nota. A
raiva é uma doença viral que pode ser transmitida ao homem por mordida, lambida ou arranhão
de um animal infectado. A taxa de mortalidade entre humanos é quase de 100%.
De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Vanessa Leocádio Adami, o objetivo é
prevenir a raiva nos seres humanos através da vacinação dos principais transmissores, que
são os cães e gatos. "Em função dessa campanha, não temos casos de raiva em cães e
gatos na cidade há um bom tempo e também não temos casos em humanos.", afirma Vanessa.
Ela ainda ressalta que, se uma pessoa for agredida pelo animal, deve se dirigir ao pronto socorro no
setor de controle de Endemias e tomar a vacina preventiva.
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