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A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus 

presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura. É uma 

doença infecciosa viral aguda, que acometem mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se 

como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É 

causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae. 

A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente 

por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura 

desses animais. 

Apenas os mamíferos transmitem e adoecem pelo vírus da raiva. No Brasil, o 

morcego é o principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre, enquanto o cão, em 

alguns municípios, continua sendo fonte de infecção importante. Outros reservatórios 

silvestres são: macaco, cachorro-do-mato, raposa, gato-do-mato, mão-pelada, guaxinim, entre 

outros. 

 

O Programa Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR), criado em 1973, implantou 

entre outras ações, a vacinação antirrábica canina e felina em todo o território nacional. Essa 

atividade resultou num decréscimo significativo nos casos de raiva naqueles animais e, com 

isso, permitiu um controle da raiva urbana no país. As vacinas são disponibilizadas pelo 

Ministério da Saúde aos estados onde são armazenadas e distribuídas conforme demanda dos 

municípios. Estão disponíveis de forma gratuita no SUS para a vacinação de cães e gatos em 

campanhas anuais. 

Atualmente dos 16 municípios do estado do Amapá, oito (08) não possuem Médico 

Veterinário no quadro de servidores municipais de saúde, sendo este o profissional 

indispensável para realização desta atividade. São eles: Cutias do Araguari, Calçoene, Itaubal 

do Piririm, Mazagão, Porto Grande, Pracuúba, Pedra Branca e Serra do navio. Desta forma, 

fica a cargo do estado (SVS) através da equipe da Unidade de Controle de Zoonoses, a 

coordenação e execução das campanhas de vacinação em parceria com tais municípios.  

A ação de vacinação conta com o apoio do município, que disponibiliza servidores 

para realizar a atividade em conjunto com os técnicos do estado, que acontece na sede, nas 

áreas rurais e vilas, com metodologia de visita casa a casa.  

Os demais municípios do estado, os quais possuem Médico Veterinário no seu 

quadro de servidores da saúde, coordenam e executam as campanhas de vacinação antirrábica 

animal.  

COMPARATIVO DAS METAS ALCANÇADAS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 

NOS ANOS DE 2019 E 2020 

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 

RAIVA 
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A Tabela 1 demonstra o número de animais vacinados durante o ano de 2019, sob 

a coordenação estadual e execução juntamente com os municípios e a tabela 2 o número de 

animais vacinados pelos municípios. 

 Tabela 1 - Número de animais vacinados no ano de 2019 pela equipe de zoonoses 

do estado do Amapá 

 

 Tabela 2 - Número de animais vacinados no ano de 2019 pelas equipes de zoonoses municipais  

A média geral nos municípios do estado em 2019 foi de 57,27%, abaixo da meta 

de 80% preconizada pelo Ministério da Saúde. 

Avaliação por município: 

 Os municípios de Amapá, Cutias do Araguari, Itaubal do Piririm, Pedra Branca do 

Amapari, Pracuúba e Serra do Navio alcançaram a meta de 80% de cobertura vacinal. 

 O município de Santana não realizou campanha de Vacinação antirrábica (segunda 

população de animais do estado). 

 Macapá, que corresponde aproximadamente 65% dos animais do estado, só realizou 

campanha nos distritos periféricos (Maruanum, Pedreira, Pacuí, Ambé, Tessalônica, Ariri e 

demais localidades), o que baixou sensivelmente a meta geral do Estado. 

 O município de Calçoene, que dispõe de Médico Veterinário no seu quadro de 

funcionários, não realizou a campanha na zona urbana, a Equipe de controle de zoonoses do 

Município Numero de animais 

vacinados 

Meta alcançada 

Cutias do Araguari 

Calçoene 

Itaubal do Piririm 

Mazagão 

Porto Grande 

Pracuúba 

Serra do Navio 

486 

618 

584 

875 

2100 

551 

756 

59,00% 

42,00% 

80,80% 

28,76% 

75,37% 

83,97% 

94,50% 

TOTAL 5.970 66,34% 

Município  Numero de animais 

vacinados 

Meta alcançada 

Amapá 

Ferreira Gomes 

Laranjal do Jari 

Macapá 

Oiapoque 

Pedra Branca do Amapari 

Vitória do Jari 

Tartarugalzinho 

985 

420 

4.024 

10.316 

1.079 

2292 

1500 

1.379 

90,00% 

38,85% 

51,70% 

13,06% 

27,91% 

95,00% 

53,00% 

60,55% 

TOTAL 21.995 47,78% 

Campanha de vacinação 2019 
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estado fez a cobertura vacinal da zona rural. Por essa razão não alcançou a meta de 80% 

preconizada pelo Ministério da Saúde. 

 Mazagão, com meta baixa de 28,76%, é o município que não há apoio efetivo dos 

Agentes de Saúde Municipais, índice de mais de 60% de rejeição por parte da população urbana 

na Cidade, além de uma vasta área de cobertura tanto fluvial quanto terrestre, o que prejudica 

essa ação. 

 Oiapoque, município fronteiriço com a Guiana Francesa, cortado por inúmeros rios e 

grande população indígena, apenas realizou Campanha de Vacinação com postos fixos na sede, 

faltando executar áreas rurais, principalmente as Aldeias, o que demonstra a baixa meta de 

aproximadamente 28%. 

 Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Porto Grande, Tartarugalzinho e Vitória do Jari não 

realizaram campanhas nas áreas ribeirinhas o que contribuiu para não alcançar a meta de 80%. 

No ano de 2020, apenas 12 municípios realizaram as campanhas anuais de 

vacinação antirrábica. Destes, cinco (05) coordenados pelo estado e sete (07) apenas por 

técnicos municipais. Na tabela 03 verificamos os números alcançados pelos municípios 

coordenados pelo estado e na Tabela 04 dos municípios com ações dos técnicos municipais. 

 Tabela 03 -  Número de animais vacinados no ano de 2020 pela equipe de zoonoses do estado do 

Amapá. 

 

 Tabela 4 - Número de animais vacinados no ano de 2020 pelas equipes de zoonoses municipais  

A média geral nos municípios do Estado foi de 39,56%, muito abaixo da meta preconizada pelo 

Ministério da Saúde de 80%. A pandemia de Covid 19 foi um fator determinante na diminuição das 

Município Numero de animais vacinados Meta alcançada 

Cutias do Araguari 

Itaubal do Piririm 

Pedra Branca 

Porto Grande 

Serra do Navio 

850 

309 

2.414 

2.174 

711 

104,60% 

46,82% 

93,33% 

69,10% 

81,17% 

TOTAL 6.458 79,00% 

Município  Numero de animais vacinados Meta alcançada 

Amapá 

Laranjal do Jari 

Macapá 

Oiapoque 

Santana 

Vitória do Jari 

Tartarugalzinho 

1.238 

3.030 

5.212 

1.037 

735 

379 

980 

98,17% 

43,00% 

8,62% 

28,17% 

4,21% 

15,00% 

40,60% 

TOTAL 12.611 33,97% 

Campanha de vacinação 2020 
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metas em quase todas as unidades municipais, em razão dos decretos que limitavam as atividades 

previstas nos programas nacionais e estaduais no controle da raiva. 

Antes mesmo da segunda onda de casos de coronavírus, no mês de novembro, houve um apagão 

geral com seguido racionamento de energia elétrica em 13 municípios do estado, impossibilitando as 

ações já atrasadas em praticamente todos os municípios. 

Avaliação por município: 

 Amapá, Cutias do Araguari, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio foram os municípios que 

alcançaram a meta de 80% preconizada pelo Ministério da Saúde. 

 Ferreira Gomes, Mazagão e Pracuúba não realizaram campanha de vacinação no ano de 2020. 

 Macapá, pelo segundo ano seguido só realizou vacinação de cães e gatos nos distritos de 

Maruanum, Pedreira, Pacuí e outras localidades, com baixa cobertura em relação a 2019. 

 Santana apenas realizou vacinação de rotina, que não chegou a 5% de cobertura vacinal. 

 Laranjal do Jari, Itaubal do Piririm, Vitória do Jari e Tartarugalzinho não realizaram vacinação nas 

áreas ribeirinhas, justamente onde seria o percentual   a alcançar a meta de 80%. 

 Oiapoque só realizou a campanha na sede do município na modalidade de postos fixos, mas uma 

vez as aldeias indígenas não foram contempladas no cronograma do município, tanto na área 

terrestre e fluvial. 

Quando comparamos as campanhas ocorridas no estado do Amapá nos anos de 2019 e 2020, 

podemos observar uma queda no número de animais vacinados em quase todos os municípios, 

conforme descrito na tabela 05. 

 Tabela 05 – Porcentagem de animais vacinados por município nos anos de 2019 e 2020 no estado do 

Amapá. 

MUNICÍPIO META ALCANÇADA 2019 META ALCANÇADA 2020 

AMAPÁ 90,00% 98,17% 

CALÇOENE 42,00% 0,00% 

CUTIAS DO ARAGUARÍ 81,00% 104,60% 

FERREIRA GOMES 38,85% 0,00% 

ITAUBAL DO PIRIRIM 80,80% 46,82% 

LARANJAL DO JARÍ 51,70% 43,00% 

MACAPÁ 13,06% 8,62% 

MAZAGÃO 28,76% 0,00% 

OIAPOQUE 27,91% 28,17% 

PEDRA B DO AMAPARÍ 95,00% 93,33% 

PORTO GRANDE 75,37% 69,10% 

PRACUÚBA 83,97% 0,00% 

SANTANA 0,00% 4,21% 

SERRA DO NAVIO 94,50% 81,17% 

TARTARUGALZINHO 60,50% 40,60% 

VITÓRIA DO JARÍ 53,00% 15,00% 

TOTAL 52,03% 39,50% 

Comparativo das campanhas 2019 e 2020 

mailto:gabinete@svs.ap.gov.br


 

 

 

SVS - Superintendência de Vigilância em Saúde 
Rua 13 de Setembro nº 1889 - Bairro Buritizal – E-mail: gabinete@svs.ap.gov.br 

 

 

Gráfico 01 – Comparação do percentual de vacinação antirrábica nos municípios do estado entre os 

anos de 2019 e 2020. 

 

                                                                                

 

 

 

 Amapá, Cutias do Araguari, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio: Alcançaram às metas 

nos últimos dois anos, estão, portanto, com uma excelente cobertura vacinal. 

 Itaubal do Piririm: O município no ano de 2019 teve um ótimo resultado em sua campanha de 

vacinação obtendo meta de 80,80%, porém no ano posterior teve uma queda para 46,82%, isso se 

deve muito provavelmente a não realização da campanha antirrábica na área fluvial. 

 Pracuúba: Obteve meta acima de 80% no ano de 2019, entretanto, não houve campanha de 

vacinação em 2020, em razão da pandemia do COVID 19, que provocou o decreto estadual, 

determinando a paralização de todas as atividades, durante o período previsto para realização desta 

campanha de vacinação. Posteriormente o Estado do Amapá, enfrentou um apagão de 

aproximadamente um mês, impossibilitando a conclusão do cronograma de vacinação.  

 Ferreira Gomes: Em 2019 realizou a Campanha, porém com dados muito abaixo do esperado não 

chegando aos 40%, no ano posterior não realizou essa atividade, ainda fez o pedido de 500 doses 

ao estado para iniciar a campanha, porém, segundo a equipe técnica do município, perdeu as doses 

por conta do apagão de energia elétrica. Nesse ano, precisa realizar a campanha tanto nas zonas 

rurais, urbana e principalmente ribeirinhas para alcançar a meta ideal. 
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 Laranjal do Jari Vitoria, do Jari e Tartarugalzinho: São municípios que estão numa faixa média 

de meta de vacinação, se conseguir realizar as zonas ribeirinhas e reforçar a vacinação nas zonas 

rurais alcançaram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. 

 Calçoene: Município historicamente sempre teve excelentes metas de vacinação, mas nos últimos 

dois anos não realizaram as campanhas de vacinação antirrábica (apenas a zona rural em 2019), 

comprometendo toda cobertura alcançada nos últimos anos. Portanto é imprescindível a realização 

as campanhas de vacinação antirrábica animal nas zonas rural e urbana em 2021. 

 Santana: A segunda população de cães do estado, nos últimos dois anos não realizou campanhas 

de vacinação antirrábica e com meta de aproximadamente 50% em 2018,é preocupante a situação 

por de ser o município fronteiriço com o Pará, geografia extensa e complexa tanto terrestre e 

principalmente fluvial. Precisa urgentemente realizar a campanha de vacinação no ano corrente. 

Município em alerta em relação em possíveis casos de raiva, 

 Mazagão: Relatou as piores metas alcançadas (9, 30% e 28, 76%) nos últimos dois anos e em 2020 

não realizou a campanha de vacinação o que pode resultar como consequência um surto de raiva, 

visto que o município apresentou casos confirmados em bubalinos no ano de 2011, e agressões de 

morcegos hematófagos em Humanos na Vila Betel em 2015. Além disso, tem a dificuldade de 

contar com o apoio dos servidores municipais na realização das campanhas, alta recusa da 

população de permitir que sejam imunizados os seus animais e a imensa área geográfica do 

município tanto em zonas terrestres como fluvial o que dificulta essa atividade. 

  Oiapoque: Com metas de 27,91% e 28,17%, é outro município de extrema preocupação com 

possíveis casos de raiva no estado, além de fazer fronteira com a Guiana Francesa, alta rotatividade 

de fluxo de pessoas, teria aumentado sua meta consideravelmente se tivesse realizado campanha 

vacinação nas aldeias indígenas ribeirinhas (Kumarumã, Kumenê, Manga, Estrela, Cruzeiro, Santa 

Isabel, Encruzo e adjacências). 

 Macapá: Tem a maior população de cães e gatos do Estado aproximadamente 65%, teve uma 

cobertura no ano de 2018 de 64,74%, nesse período a meta não foi alcançada, o motivo principal 

seria a falta de vacinação nos distritos do Arquipélago do Bailique, região da Pedreira, Pacuí, 

Maruanum, Ariri, Tessalônica e adjacências. Nos últimos dois anos não realizaram as campanhas 

de vacinação com o dia D, apenas vacinação em alguns distritos rurais com metas baixíssimas de 

13% e 8%, pela sua importância epidemiológica e por se tratar de ser mais da metade da população 

de animais do estado precisa urgentemente a realização da campanha de vacinação no se 2021.  

 

No geral, as zonas rurais onde existem comunidades ribeirinhas, geralmente apresentam baixa 

cobertura vacinal, influenciando diretamente no percentual final da programação pré-estabelecida, isso 
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ocorre em função das dificuldades de acesso que exigem logísticas e equipamentos adequados por 

parte dos municípios para deslocamento até essas moradias. 

Ao avaliarmos o número da meta alcançada em 2019 e 2020 verificamos uma diminuição do 

alcance em 13 dos 16 municípios do estado, demonstrando a fragilidade da execução das atividades de 

controle da raiva e a necessidade de uma atenção especial da gestão municipal em relação ao controle 

desta doença, principalmente devido a sua gravidade.  
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