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Campanha de Vacinação Antirrábica Animal tem início na cidade
Postado em: 25/06/2015 às 14h48

A campanha é voltada apenas para cães e gatos e será realizada em Rio Pomba, durante uma semana
Por Rodrigo Oliveira Neste sábado (27) começa a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos na
cidade de Rio Pomba. Na ação, que vai até o dia 01 de agosto, serão oferecidas as de doses da vacina, distribuídas
em todas as regiões do município, nos postos de vacinação.
O serviço é gratuito e o proprietário deve se lembrar de transportar seu animal doméstico de forma adequada. Cães
devem estar na coleira e na guia e gatos em caixas de transporte apropriadas (ou similar), para evitar fugas e
acidentes.
O que é a raiva? &ndash; A raiva é uma zoonose (doença transmitida em condições naturais dos animais para o
homem) e é causada por um vírus. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com a saliva, em contato com
ferimentos, mordidas, mucosas; o vírus não penetra através da pele integra. A letalidade (evolução a óbito da pessoa
que adoece) é de praticamente 100%.
Prevenção e recomendações - A prevenção da doença nos cães e gatos é feita principalmente por meio das
campanhas de vacinação oficiais. Os proprietários de animais de grande porte como bovinos, equinos e outros também
devem vacinar o rebanho anualmente contra a Raiva.
Recomenda-se a todas as pessoas mordidas ou arranhadas procurem atendimento médico o mais brevemente que
possível. A observação do cão ou gato agressor durante 10 dias, feita pelo dono ou pela vigilância é suficiente para
eliminar o risco da Raiva, mas quando o cão ou gato não é passível de observação, ou no caso de exposição a animais
de outras espécies, indica-se a profilaxia por meio de vacinação ou soro-vacinação contra raiva.
Ao contrário do que se pensa, a Raiva não é transmitida apenas pelos morcegos que se alimentam de sangue. Na
zona urbana os morcegos encontrados com maior freqüência se alimentam de insetos ou de frutos e estes também
podem transmitir a doença.
Recomenda-se também que os moradores entrem em contato com a vigilância sempre que identificarem morcegos
durante o dia caídos no chão, com voos diurnos irregulares ou comportamento alterado em suas residências. Os
exemplares serão capturados e encaminhados para investigação laboratorial. Não devem em hipótese alguma tentar
manusear o exemplar sem proteção adequada.
A raiva é uma doença transmissível e é caracterizada pelo contágio direto, ou seja, por meio de mordida, arranhões
ou lambedura de cães, gatos ou morcegos infectados.
A adesão da população à campanha é importante para que a Raiva permaneça sob controle.
Serviço:
Confira a programação da vacinação de cão e gato.
PROGRAMAÇÃO:
Zona rural:
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Carmos e Boa Vista - 29 e 30 de junho
Contendas e Gonçalves - 01 e 02 de julho
Barras - 03 de Julho
Coelhos e Leandros - 06 de julho
Boa Vista e Nelito Gabriel - 07 de julho
Copasa, Santa Olivia - 08 de julho
Sinhá - 09 de julho
Vargem Grande e Magalhães - 10 de julho
Formiga e Vitorino - 13 de julho
Monte Alegre - 14 e 15 de julho
Bom Jardim e Mendes - 16 e 17 de julho
Bom Jardim e Mendes - 20 e 21 de julho
Granatos - 22 de Julho
São Lourenço, Martins e Cangalha - 23 de julho
Humaita e Serrinha - 24 de julho
Barra da Cachoeira e Candongas - 27 e 28 de julho
Zona urbana (Bairros):
Estação - 27 de Julho, Segunda, 8h15 às 10h45, em Frente à Maçonaria;
Centro - 27 de Julho, Segunda, 13h às 16h45, Coreto Municipal;
São Manoel - 28 de Julho, Terça, 8h15 às 10h45, Parque de Exposições;
Santa Isabel - 28 de Julho, Terça, 13h às 16h45, Praça Rui Santiago;
Santa Helena - 29 de Julho, Quarta, 08h15 às 10h45, Praça Prof. José Borges de Moraes;
Morro do Cabo Geraldo - 29 de Julho, Quarta, 13h às 16h45, Final da Rua Geraldo R. Soares;
Lindo Vale - 30 de Julho, Quinta, 08h15 às 10h45, Rua da Lola;
Rosa Mística - 30 de Julho, Quinta, 13h às 16h45, Quadra da Rosa Mística;
Rosário - 31 de Julho, Sexta, 13h às 16h, Campo do Pombense;
N. S. das Graças e Pedreira - 01 de Agosto, Sábado, 08h às 11h e 13h às 16h, Vaca Mecânica;
São José e Mutirão - 01 de Agosto, Sábado, 08h às 11h e 13h às 16h, Almoxarifado.
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