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Considerando que, a ma doença zoonótica que se 

caracteriza por encefalite progressiva de c áter fatal, encontrada mundialmente, 

com exceção da Antártica. Poucas doenças, como a raiva, têm sido objeto de 

tantas tentativas terapêuticas visando a cura. 

Considerando que, a vacinação é considerada o método mais 

eficiente para o controle e prevenção das doenças infecciosas no homem e nos 

animais. 

Considerando que, em 2019 o Ministério da Saúde encontrou 

dificuldades para abastecer os Estados, e por consequência os municípios com 

a vacina, devido falta de matéria prima para produção (vide Nota Técnica anexa), 

prejudicando assim, a campanha anual de vacinação antirrábica; 

Considerando que, em setembro do mesmo ano, essa vereadora 

com ajuda dos nobres pares, apresentou uma moção de apelo ao Ministro e ao 

Secretário Estadual da Saúde, para que fosse, assim que possível, retomado o 

abastecimento das doses de vacinas antirrábicas para nosso município; 

Considerando que, em resposta a Moção 073/2019, o Instituto 

Pasteur tinha uma previsão•de normalização para junho do presente ano, mas 

que infelizmente o calendário não foi cumprido, também por conta da pandemia 

do novo coronavírus; 
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Considerando que, por se tratar de assunto de extrema relevância 

de saúde pública e que, muitos munícipes não têm condições de custear a vacina 

de seu animal, que deveria ser fornecida pelo Poder Público, evitando assim uma 

epidemia a longo prazo; 

Considerando que, muitos municípios tem optado por comprar as 

vacinas e fazer sua própria campanha de vacinação, dentro dos critérios de 

segurança, mas evitando assim, sérios problemas futuros; 

Considerando que, todo valor empenhado em prevenção na saúde 

pública, não pode ser considerado despesa, mas sim investimento. 

INDICO, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Marcus Vinicius de 

Almeida e Melo, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Soberano 

Plenário, se digne Vossa Excelência em determinar ao setor competente desta 

Municipalidade, os estudos necessários, objetivando estudos para aquisição de 

vacinas antirrábicas para realização de campanha própria de imunização 

de cães e gatos no município de Mogi das Cruzes. 

Isto posto, em sendo atendida a presente Indicação, certamente 

Vossa Excelência contribuirá para garantir a saúde dos pets e seus tutores. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 02 de setembro de 2020. 

FER NDA MORENO 

VEREADORA - MDB 



Barueri fará campanha própria de 
vacinação contra raiva este ano 
Por Beatriz Bononi 

24/07/2020 08h15 Atualizado segunda, 27 de julho de 2020- 08h41 

~foi 
No bairro, vacina antirrábica pode ser encontrada com valor a partir de R$ 60 (Foto: Michela Brigida/Arquivo Folha 
de Alphaville) 

Barueri realizará uma campanha própria de vacinação contra a raiva 
na cidade entre os meses de setembro e outubro. Foi o que informou 
a prefeitura à reportagem. Segundo a gestão, a decisão foi tomada, 
pois o estado não garantiu o envio do imunobiológico. 

"O prefeito Rubens Furlan pediu à Vigilância Sanitária que realize a 
campanha, uma vez que já não houve produção de vacinas e 
distribuição pelo Ministério da Saúde no ano passado. Caso o 
município não receba mesmo as doses, vamos comprá-las para 
imunizar os animais", destacou a administração. 

Em Santana de Parnaíba, segundo a gestão, não haverá vacinação 
"uma vez que ainda não houve o repasse de vacinas". 

Particular 
Uma alternativa para não deixar o animal de estimação sem a vacina 
antirrábica é fazer a imunização em clínicas veterinárias particulares. 

Segundo levantamento feito pela equipe da redação em três 
estabelecimentos do bairro, a dose pode ser encontrada com valores 
a partir de R$ 60 e pode chegar a R$ 99. 



CRMV-SP orienta a população a vacinar seus pets contra a 
raiva 
De acordo com o Ministério da Saúde, por falta de vacina, o companha nacional de imunização gratuito não acontecerei em 

agosto; clínicas particulares léu; doses disponíveis 

7 de agosto de 2019 

A campanha de vacinação gratuita de cães e gatos contra raiva, normalmente promovida em agosto, está sem 

data para acontecer no Estado de São Paulo, por conta de uma alteração no cronograma de entrega das vacinas 

ao Ministério da Saúde. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) orienta 

os tutores a imunizarem seus animais de estimação nas clínicas e consultórios particulares, para garantir a 

prevenção da doença. 

"A vacinação de cães e gatos é importante para zelar pela saúde, tanto dos animais quanto dos seres humanos. 

Manter a carteira de vacinação anual do pet em dia é fundamental", ressalta a médica-veterinária Adriana Maria 

Vieira Lopes, presidente da Comissão Técnica de Saúde Pública Veterinária do CRMV-SP. 

Entenda a alteração no calendário da campanha 

De acordo com nota oficial do Ministério da Saúde, o laboratório que produz a vacina antirrábica inativada para 

uso exclusivo em cães e gatos (VARC) e fornece esse imunobiológico ao governo informou que o cronograma de 

envio do produto foi alterado. Com isso, a previsão é de que a entrega aconteça, apenas, a partir do mês de 

novembro. 

Uma vez que somente após essa entrega o Ministério poderá distribuir as vacinas ao Estado de São Paulo, que, 

por sua vez, distribui aos municípios, a campanha de vacinação contra a raiva não tem data para ser realizada. 

No caso da cidade de São Paulo, a Prefeitura informou que 13 postos fixos terão vacinas disponíveis. Para saber 

os endereços, basta entrar em contato pelos telefones 156 e (11) 3397-8900. 

Há regiões do Brasil que precisam ser priorizadas, por serem localidades com maior risco epidemiológico. 

Segundo o Ministério, serão distribuídas doses de vacina apenas para as cidades do Estado do Maranhão, bem 

como aos municípios dos Estados da Região Nordeste (CE, PE, P1, RN) e que fazem fronteira com a Bolívia (MS, 
MT, RO e AC). 

95% dos casos são provocados por cães infectados 

A raiva é uma doença causada por vírus, do gênero Lyssavirus, da Família Rhabdoviridae. É caracterizada como 

uma encefalite progressiva aguda, de distribuição mundial, que acomete os mamíferos. Sua transmissão ao ser 

humano ocorre pelo contato com a saliva de animais infectados com o vírus e, geralmente, a infecção se dá por 

meio de mordeduras, podendo também ser por meio de arranhaduras e/ou lambeduras. 



"A raiva apresenta praticamente 100% de letalidade e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

mais de 95% dos casos humanos a transmissão ocorre por agravos causados por cães infectados", argumenta a 

médica-veterinária Luciana Hardt Gomes, que integra a Comissão Técnica de Saúde Pública Veterinária do 

CRMV-SP. 

A prevenção é feita por meio de vacinas, em esquemas pré ou pós-exposição. "No entanto, ainda causa 

aproximadamente 59 mil mortes por ano em todo o mundo, devido à falta de acesso à profilaxia ou inexistência 

desta em algumas localidades. As crianças são as maiores vítimas", comenta a médica-veterinária Dra. Adriana 

Maria Vieira Lopes, presidente da Comissão. 

As variantes antigênicas mais encontradas rio Brasil são: variantes 1 e 2, isolada dos cães; variante 3, de 

morcego hematófago Desmodus rotundus; variantes 4 e 6, de morcegos insetívoros. 

Impactos e prevenção 

No Estado de São Paulo nunca houve circulação da variante 1. Quanto à variante 2, não há circulação desde 

1999. 

Porém, levando em consideração que a entrega da próxima remessa de vacina antirrábica para cães e gatos ao 

Ministério da Saúde está prevista para o fim do ano, é imprescindível que sejam reforçadas, pelos municípios, as 

ações de vigilância, prevenção e controle, conforme recomendações do Guia de Vigilância em Saúde/MS-2019. 

Políticas de erradicação 

Em caso de suspeita de raiva atendidos em estabelecimentos médico-veterinários particulares, os médicos-

veterinários devem notificar formalmente o poder público municipal, por meio do Centro de Controle de 

Zoonoses. 

Considerando o monitoramento da circulação virai em animais, os municípios devem adotar o envio de amostras, 

em bom estado de conservação, identificadas e com fichas de "requisição de exame laboratorial para diagnóstico 

de raiva", devidamente preenchidas, ao laboratório de diagnóstico, conforme orientações constantes no site do 

Instituto Pasteur (http://www.saude.sp.gov.br/instituto-pasteur/homepage/acesso-rapido/envio-de-amostras). 

Sobre o CRMV-SP 

O CRMV-SP tem como missão promover a Medicina Veterinária e a Zootecnia, por meio da orientação, 

normatização e fiscalização do exercício profissional em prol da saúde pública, animal e ambiental, zelando pela 

ética. É o órgão de fiscalização do exercício profissional dos médicos-veterinários e zootecnistas do Estado de 

São Paulo, com mais de 36 mil profissionais ativos. Além disso, assessora os governos da União, Estados e 

Municípios nos assuntos relacionados com as profissões por ele representadas. 

Por Assessoria de Comunicação do CRMV-SP 
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NOTA TÉCNICA 02- IP/CCD/SES-SP - 04/06/2019 

SORO ANTIRRÁBICO 

O Ministério da Saúde (MS) informou, novamente, através da Nota Informativa n° 

107/2019-CGPNI/DEVIT/SVS/MS, de 10 de maio de 2019, que o abastecimento de Soro 

Antirrábico (SAR) no Brasil continua com problemas e que não houve distribuição do 

produto no mês de maio de 2019. O Estado de São Paulo recebeu apenas Imunoglobulina 

Humana Antirrábica (IGHAR), 750 frascos, já distribuídos pela Divisão de Imunização do 

Centro de Vigilância Epidemiológica, sendo que havia previsão de um novo lote de 100 

frascos a ser entregue pelo MS até o final do mês de maio. Tais quantitativos são 

insuficientes para atender a demanda do Estado de São Paulo. 

Diante do exposto, reafirmamos as orientações da Nota Técnica 01 - IP/CCD/SES-SP, de 

26/03/2019, que reproduzimos abaixo: 

"Como é sabido, o SAR ou a imunoglobulina humana antirrábica (IGHAR), que devem ser 

infiltrados nas lesões, e a vacina antirrá bica, aplicada pelas vias intradérmica 

(preferencialmente) ou intramuscular, são os imunobiológicos disponíveis indicados para a 

profilaxia da raiva humana em casos de acidentes classificados como graves. Não existem 

outros imunobiológicos ou condutas alternativas que possam substitui-los com segurança. 

Na falta desses produtos há risco de falha na profilaxia da raiva cuja letalidade é próxima 

a 100%. 

Assim, reforçamos as orientações da NOTA INFORMATIVA, expostas acima, e as demais 

condutas indicadas nas NORMAS TÉCNICAS DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA do 

Ministério da Saúde, amplamente divulgadas: 

1 - Distribuição e indicação criteriosa do SAR ou IGHAR, que são prescritos juntamente 

com a vacina apenas para os casos classificados como acidente grave (ver critérios para 

a indicação de profilaxia em seguida). 

2 - Limpeza cuidadosa das lesões. 

3 - Inicio da profilaxia o mais rápido possível com os imunobiológicos indicados. 

Se faltar, registrar no prontuário do paciente que, apesar de indicado, o imunobiológico 

não foi aplicado por não estar disponível. " 

Instituto Pasteur 
Avenida Paulista, 393 1 CEP 01311-0001 São Paulo, SP 1 Fone: (11) 3145-3145 
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Critérios para a indicação de profilaxia da raiva humana com vacina e soro 

antirrábico (SAR) ou imunoglobulina humana antirrábica (IGHAR) 

Para a correta indicação da profilaxia da raiva, em caso de possível exposição ao vírus, é 

necessário classificar o acidente e avaliar o animal envolvido. 

O acidente deve ser classificado como: 

Leve: 

1. Ferimento superficial, pouco extenso, geralmente único, em tronco e membros 

(exceto mãos, polpas digitais e planta dos pés); pode acontecer em decorrência de 

mordeduras ou arranhaduras causadas por unha ou dente. 

2. Lambedura de pele com lesões superficiais. 

Grave: 

1. Ferimento na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e/ou planta do pé. 

2. Ferimento profundo, múltiplo ou extenso, em qualquer região do corpo. 

3. Lambedura de mucosas. 

4. Lambedura de pele onde já existe lesão grave. 

5. Ferimento profundo causado por unha de animais. 

6. Qualquer ferimento por morcego. 

Nos casos classificados como leves, a profilaxia é realizada apenas com a vacina. O SAR 

ou a IGHAR são indicados, juntamente com a vacina, apenas nos acidentes classificados 

como graves. 

A conduta é a seguinte, de acordo com o animal envolvido: 

1 — Cão ou gato: 

Se no momento do acidente o animal estiver sadio, sem suspeita de raiva, e for passível 

de observação por 10 dias, não Indicar nenhuma profilaxia. Após os 10 dias, se o 

animal permanecer sadio, encerrar o caso. Se nesse período o animal morrer, 

desaparecer ou adoecer com sintomas sugestivos de raiva, indicar a profilaxia de 

acordo com a classificação do acidente. 

Instituto Pasteur 
Avenida Paulista, 393 1 CEP 01311-0001 São Paulo, SP 1 Fone: (11) 3145-3145 
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Se no momento do acidente houver suspeita de raiva, ou o animal não for. passível qle 

observação por 10 dias, indicar a profilaxia o mais rápido possível, de acordo com a 

classificação do acidente. 

2 - Mamíferos silvestres (com exceção do morcego) e mamíferos de interesse 

econômico (boi, cavalo, etc): 

Indicar profilaxia de acordo com a classificação do acidente. 

3- Morcego: 

Acidente com morcego deve ser classificado sempre como grave e a profilaxia realizada 

com vacina e SAR ou IGHAR. 

4 — Mamíferos que não exigem profilaxia para a raiva: 

Acidentes com os seguintes roedores e lagomorfos (urbanos ou de criação) não exigem 

profilaxia para a raiva: ratazana de esgoto, rato de telhado, camundongo, cobaia ou 

porquinho-da-índia, hamster e coelho. 

Wagner A Costa 
Médico 

Luciana Hardt 
Diretor Técnico de Saúde II 

Instituto Pasteur 
Avenida Paulista, 393 1 CEP 01311-0001 São Paulo, SP 1 Fone: (11) 3145-3145 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COLENDO PLENÁRIO, 

/ 
MOÇÃO N° 01 3 /2ó19 

, 

/ 

A g.)G Ft c,F) ADE' 
/ 1

$ íte2w,?3,`iRj, 2".9_ 

-// 
Considerando, que a raiva é uma doençatindurável nos animais, e quando 

transmitida para seres humanos, pode ser extremamente agressiva e fatal. 

Considerando, que a Divisão de Controle de Zoonoses de Mogi das Cruzes 
imuniza semanalmente em média 300 animais e o Hospital das Clinicas Luzia 
de Pinho Melo é referência para o recebimento do soro antirrábico atendendo 
várias cidades do Alto Tietê. 

Considerando, comunicado do Ministério da Saúde através das notas 
informativas n° 51/2019 CGVZ/DEIDT/SVS/MS e n° 57/2019 
CGPNI/DEVIT/SVS/MS, com a reprogramação e atraso de entrega da vacina 
antirrábica para cães e gatos e o risco de faltar o soro antirrábico no país. 

Esta Moção apela para reposição urgente, da vacina antirrábica para cães e 
gatos à Divisão de Controle de Zoonoses, bem como reposição do soro 
antirrábico humano ao Hospital Luzia de Pinho Melo, no município de Mogi das 
Cruzes. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES apresenta Moção de 
APELO ao Excelentíssimos senhores Luiz Henrique Mandetta, Ministro da 
Saúde, José Henrique Germann Ferreira, Secretário Estadual da Saúde, 
para que o solicitado acima seja providenciado de forma urgente para o 
município e, finalmente, que do deliberado pelo Colendo Plenário seja 
oficiado ainda aos Excelentíssimos Senhores, Marcus Vinícius de Almeida 
Melo, Prefeito do Município de Mogi das Cruzes e Francisco Moacir Bezerra 
de Melo Filho, Secretário de Saúde de Mogi das Cruzes. 

Plenário "Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 24 de setembro de 2019 
v-

FER.1:16-ji -DA MORENO 

VEREADORA - PV 



PREFEITURA DE MOO! DAS CRUZES 

OFÍCIO N" 1.085/2019 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Rinalde Sadao Sakai 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Vague Guimarães. 381, Centro Cívico 
Nesta 

Senhor Presidente. 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Mogi das Cruzes, 14 de outubro de 2019. 

A DlPÕlcJ,.ü LDdc V EAfbRS 
thiletyie‘ eões, em ,e;( 20Jir 

Reporto-me ao ao Oficio-Circular OPE n° 272/19, protocolado nesta Prefeitura sob o 
n° 40.415/19, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo da Moção n" 73/19, de autoria 
da nobre Vereadora Fernanda Moreno, com número regimental de assinaturas, a qual mereceu 
aprovação no Plenário dessa Edilidade, tendo por finalidade comunicar a necessidade, perante os 
órgãos Federal-e Estadual, da reposição urgente da vacina antirrábica para cães e gatos, bem como, 
do soro antirrábico no nWs. 

Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e dos demais 
pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Senhor Exmo. Senhor 
Prefeito e do Secretário de Saúde ao referido autógrafo. 

' 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos do meu alto apreço e especial 
consideração. ' 

Atenciosamente, 

co Soares 
Seíretário de Governo 

SGo),..1.41 
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Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria da Saúde 

GABINETE DO SECRETÁRIO - Chefia de Gabinete 

Oficio 

Número de Referência: SES-EXP-2019/03186 
Interessado: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - Pres. Rinaldo Sakai 

Assunto: moção n °  073/2019 solicita a reposição urgente da vacina antirrábica para 

cães e gatos à divisão de controle de zoonoses e a reposição do soro antirrábico 

humano ao hospital Luzia de Pinho Mello 

08780-000 

Senhor Presidente. 

Rittaldo Sadao Sakai 

DISPOSK;ÃO Ge& VEREADORES 
8a4i4t4 8444641, _:j 

•"/ 

Av. Ver. Narciso Yugue Guimarães, 381 LÇentto.Øvico iogi das Cruzes - SP, 

Ao apresentar nossos cordiais cumprimentos, confirmamos o recebimento do Oficio 
Circular CiPE n° 272/2019. encaminhando Moção de Apelo n" 073/2019, que trata de solicitação 
de reposição da vacina antirrábica para cães e gatos à divisão de controle de zoonoses e a 
reposição do soro antirrábico humano ao hospital Luzia de Pinho Mello. 

Servimo-nos do presente para informar que o assunto em pauta foi submetido à 
apreciação da Coordenadoria de Controle de Doenças, que se manifestou por interinedio do 
Instituto Pasteur, conforme Oficio Circular IP DO n" 09/2019, cujo cópia anexamos 
para conhecimento. 

Esperando ter prestado os esclarecimentos pertinentes à matéria aqui tratada, 
aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração. 

São Paulo, 05 de março de 2020. 

Classif. documental 006.01.10.003 

Assinado com senha por GILDA DE LIMA GARIDFALO PIRES CORREA - SES38398 em substituição a EDUARDO BARBIN - 
SES20479. 
Documento N°. 3192069-8502 - consulta á autenticidade em 
hups•Uwww.documentos.spsompapelso gov br/sigaex/publicíappiautenticar?n=3192069-8502 



Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria da Saúde 

GABINETE DO SECRETÁRIO - Chefia de Gabinete 

Eduardo Barbin 
Chefe de Gabinete 

GABINETE DO SECRETÁRIO - Chefia de Gabinete 

Assinado com senha por GILDA DE LIMA GARÕFALO PIRES CORRÊA - SES36398 em substituição a EDUARDO BARSIN - 
SES20479. 
Documento l•1°: 3192069-8502 -consulta à autenticidade em 
https://www.documentos.spserripapel.sp.gov.brisigaex/publiciapprautenticar?n.3192069-8502 
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São Paulo, 02 de dezembro de 2019 

Oficio Circular IP DG no 09/2019 

Assunto: Desabastecimento de VARC 

Prezados(as) Senhores(as), 

Corno e do conhecimento de V5as, por meio do Oficio Circular N5
57/2019/SVS/mS recebemos a NOTA INFORMATIVA N° 51/2019 - CGZV/DEIDT/SVS/MS 
que apresenta "Informações da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
referentes à situação da Vacina AntIrrábica lnativada para Cães e Gatos (VARC) USO 
VETERINÁRIO e recomendações quanto á campanha de vacinação antirrabica animal de 2019 
e bloqueio de foco". 

No referido Ofício, o Ministério da Saúde menciona que a entrega da 
próxima remessa desse imunobiológico estava prevista para ocorrer a partir de novembro de 
2019, no entanto, considerando que, até o momento, não houve repasse ao Estado de São 
Paulo, em 18/11/2019 solicitamos informações quanto á previsão de regularização. Fomos 
informados por melo de e-mail o que segue: 

Em 2019, após diversas repragramoções de entrega realizadas pelo 
laboratório produtor da VARC, Instituto de Tecnologia do Paraná - 
TECPAR, o Ministério do Saúde recebeu o Oficio DE/PRE/212/2019, 
comunicando o suspensão do produção do VARC pelo período de 180 
dias. 
Dessa forma, em função do quantitativo reduzido de vARC, houve a 
necessidade de adoção de novas estratégias poro distribuição e uso 
do vacino buscado em análise de risco, quando foi um priorizacios 
áreas com registros de cães e gatos positivos para raiva com varionte 
canino dos tipos 1 e 2, nos últimos 5 anos. 
Paro áreas não classificados como de risco, estão sendo 
disponibtlizadas no anu de 2019 apenas vacinas poro bloqueio de 
foco, em coso de raiva canino ou felino (pelas variantes 1 e 2). 
Diante das fotos apresentados, e visando o normollzaçãJ dos 
estoques nos anos de 2020, encontro-se em andamento dois 
processos de aquisição de vacino canino, urna por meio de compro 
nacional emergencial e outra por compra internacional via fundo 
rotatório do Organização Panomericano de Saúde -OPAS, com 

previsão de normalização dos estoques nacionais o partir do segundo 
trimestre de 2020. " 

Face ao exposto, não há garantia de abastecimento de VARC, para a 
realização de campanhas de vacinação antirrábica de cães e gatos, para o estado de São Paulo, 
durante o primeiro semestre de 2020. 

Instituto Pasteur 
avervoa PaubSte. 393 CEP 01311-0901 São Paulo, SP 1 Fone: (11; 3145-3145 

Autenticado com senha por DANIEL A BARROSO BROGLIATTO. 
Documento N5: 2942875-6453 - consulta á autenticidade em 
https://www.documentos.spsernpapel sp.gov.br1sigaexipubliciappiautentic8r7n.2942875-6453 
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Considerando: 
- a importância de vacinação de cães e gatos como medida 

Individual de prevenção da raiva no animal e, consequentemente, no humano (uma vez 
que qualquer cão ou gato pode, eventualmente, ter contato com morcego, se infectar pelo 
vírus e transmiti-lo a outro animal ou ao ser humano); 

- da responsabilidade do guardião/Proprietário/tutor em prover 

condições de saúde aos seus animais; 
- que há estoque estratégico de VARC para bloqueio de foco dos casos 

de raiva em cãec, e gatos e para vacinaçã.e de rotina 
O Instituto Pasteur recomenda que os municipios: 

• estimulem a população a vacinar seus animais em estabelecimentos 
médico-veterinários particulares ou em posto fixo (público), quando houver, 

- estabeleçam parceria com os estabelecimentos médico-veterinários, 
a fim de contabilizarem o número de animais vacinados; 

Quanto à vacinação de rotina, o Instituto Pasteur recomenda ainda, 

que os municipios que possuam postos fixos, mantenham a vacinação e aqueles que não 

possuam, estabeleçam estratégias para manutenção, oferta e acesso permanente do 
imunobiolúgico, gratuitamente, para a população, em posto fixo de vacinação. 

Sendo assim, considerando ainda que há municipios que possam ter 
interesse em estruturar estratégias para vacinação de rotina de cães e gatos, solicitamos que 
os GVEs preencham a planilha em anexo, informando quais municípios Já realizam vacinação 
de rotina e dos que não realizam, quais possuem interesse, até o dia 10/12/2019 

Cabe ressaltar, que todos os municipios devem preencher o formulário 
FormSUS, especifico para essa finalidade, mensalmente (mesmo quando a quantidade de 

animais vacinados for ZERO), conforme segue: 
• Os dados de animais vacinados em Rotina, Bloqueio de fora e 

Estabelecimentos Médico-Veterinarios Particulares devem. ser 

registrados, selecionando•se o mês em crua foram realizadas; 
• O número Ce cães e gatos vacinados deve ser registrado no Cetim 

dia do més em que a vacinação foi realizada ou até o dia OS do rnés 
subseauente 

Atenciosamente, 

Luciana Hardt 
Diretor Técnico de Saúde II 

Instituto Pasteur 

Cl ;10 

Aos Diretores dos Grupos de Vigliancia Epidemiológica-GvE e Divisão de 
Vigilância de Zoonoses-DVZ/SP 
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