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CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA 
ESTADO DO PARANÁ - 2014 

 
OBJETIVO 
 
Evitar casos de raiva canina (variantes 1 e 2) e a sua transmissão para humanos em áreas 
essencialmente de risco. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar vacinação antirrábica na população canina e felina doméstica em 3 (três) 
municípios situados na região oeste do Paraná, com o objetivo de imunizar no mínimo 
80% da população canina estimada. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O último caso de raiva canina no estado do Paraná ocorreu em 2005, em Foz do Iguaçu 
(variante canina). 
 
A vacinação antirrábica canina é a medida mais eficaz para conter a circulação do vírus 
rábico nesta espécie animal. 
 
Manter os municípios livres da circulação do vírus rábico, variante 1 e 2, diante do risco 
de ocorrência de raiva urbana em área de fronteira, com grande aporte de pessoas e  
trânsito de intenso. 
 
A vigilância epidemiológica da raiva, através do monitoramento de circulação viral, é a 
ação permanente e eficaz pactuada através do VigiaSUS pelos demais municípios que 
não realizam campanha, incluindo municípios lindeiros com o lago da usina de Itaipu  e 
municípios que possuem divisa com a Argentina. 
 
EXECUÇÃO 
 
A execução da vacinação será de competência das Secretarias Municipais de Saúde dos 
municípios de abrangência da 8ª;  9ª e 20ª Regional de Saúde, com a participação da 
SESA/PR através das referidas regionais de saúde. 
A data de realização da campanha está prevista para a segunda quinzena de agosto de 
2014. 
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Municípios de risco para raiva canina (variante 1 e 2) que realizarão campanha 

antirrábica canina pertencentes à 8ª, 9ª e 20ª Regional de Saúde 

Código 
Municípios 

Municípios 
Total pop. 
humana 

Estimativa pop. 
cães  

Estimativa pop. 
gatos 

Total de cães e 
gatos 

4102604 Barracão 9.735 2.677 536 3.213 
4108304 Foz do Iguaçu 256.088 64.022 12.804 76.826 
4108809 Guaíra 30.704 8.444 1.689 10.132 

  TOTAL 296.527 75.143 15.029 90.171 
Fonte: Pop. humana censo IBGE 2010 
 
 
 


