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RESUMO – A raiva é uma zoonose causada por um Lyssavirus com letalidade próxima a 100%, porém é 

uma doença 100% imunoprevenível. Desde a década de 1990 a vacinação nas áreas urbanas no Brasil ocorre 

sistematicamente, reduzindo significativamente a raiva transmitida por cães e a raiva humana no país. A 

maioria dos municípios brasileiros adota a política de vacinação anual canina e felina que pode ser realizada 

em postos fixos ou casa a casa. O último caso de raiva canina no estado de Mato Grosso do Sul foi relatado 

em Corumbá em 2017. No dia 29 de setembro de 2018 foi realizada a campanha de vacinação antirrábica 

no município de Terenos/MS. Foram vacinados 1332 animais, sendo 1114 cães (83,6%), 179 gatos (13,4%) 

e 39 vacinas foram entregues para o proprietário realizar em casa (3%). Quatro equipes compostas por 

acadêmicos de medicina veterinária da UFMS, coordenadas por um médico veterinário residente do 

Programa de Residência Profissional em Saúde – Medicina Veterinária da UFMS, foram distribuídas em 

postos de vacinação. Para os proprietários com dificuldade de locomoção dos animais a equipe se deslocou 

até a residência para efetuar a vacinação. As equipes orientaram os proprietários a respeito da posse 

responsável e do uso de contraceptivos em cães e gatos através da entrega de folders, promovendo educação 

em saúde. A vacinação de cães e gatos é essencial para manter esses animais imunizados ao vírus da raiva, 

sendo uma das principais ações de controle da raiva urbana. 
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