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1.Introdução 

 

 1.1. Em que consiste o Manual para o controle e prevenção da raiva? 
 1.2. A quem se destina? 
 1.3. Como funciona e qual o seu conteúdo? 
 1.4. O que é a raiva e por que é importante o controle desta doença? 
 1.5. Por que é possível controlar a raiva canina? 
 1.6. Em que consiste um plano de controle da raiva canina? 
 1.7. A quem devo me dirigir para obter informações? 
 1.8. Quais as medidas disponíveis para o controle da raiva canina? 
 1.9. Será possível prevenir a raiva humana através de tratamento profilático? 

1.1. Em que consiste o Manual para o 

controle e prevenção da raiva? 

Trata-se de um documento destinado a ajudar os países em que se verificam casos de raiva a 

implementar programas de controle da raiva para reduzir o número de casos da doença em 

humanos e, se possível, erradicar a raiva numa determinada zona. A primeira parte 

(www.caninerabiesblueprint.org) centra-se no controle da raiva canina. A Parte II 

(www.foxrabiesblueprint.org) aborda a raiva na fauna selvagem, concentrando se na raposa 

vermelha.  

http://caninerabiesblueprint.org/1-1-Em-que-consiste-o-Manual-para
http://caninerabiesblueprint.org/1-2-A-quem-se-destina
http://caninerabiesblueprint.org/1-3-Como-funciona-e-qual-o-seu
http://caninerabiesblueprint.org/1-4-O-que-e-a-raiva-e-por-que-e
http://caninerabiesblueprint.org/1-5-Por-que-e-possivel-controlar-a
http://caninerabiesblueprint.org/1-6-Em-que-consiste-um-plano-de
http://caninerabiesblueprint.org/1-7-A-quem-devo-me-dirigir-para
http://caninerabiesblueprint.org/1-8-Quais-as-medidas-disponiveis
http://caninerabiesblueprint.org/1-9-Sera-possivel-prevenir-a-raiva
http://www.caninerabiesblueprint.org/
http://www.foxrabiesblueprint.org/
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Fotografia gentilmente cedida pelo «Serengeti Carnivore Disease Project»  

1.2. A quem se destina? 

O presente documento pode ser utilizado por todas as pessoas e organizações implicadas na 

execução de programas de controle da raiva canina, incluindo:    

 Técnicos (veterinários e médicos)    

 Governo/funcionários públicos dos ministérios     

 Organizações não governamentais    
 Equipes de intervenção a campo, implicadas nas atividades cotidianas de controle da raiva 

(profissionais de saúde humana e animal e pessoal atuante a campo). 

1.3. Como funciona e qual o seu conteúdo? 

O manual é um documento disponível on line, fácil de utilizar, em formato de perguntas e 

respostas, que conta com contribuições de vários peritos sobre o tema da raiva, e prevê 

hiperligações que permitem o acesso a informações e documentos mais específicos sobre esse 

assunto. 

1.4. O que é a raiva e por que é importante o 

controle desta doença? 

A raiva, uma doença sempre fatal, é conhecida e temida desde a antiguidade e resulta geralmente 

da mordedura de um animal infectado. Mais de 98 % das mortes humanas causadas pela raiva 

devem-se à mordedura de cães raivosos. A raiva está disseminada pelo mundo inteiro, podendo 

afetar todos os mamíferos, incluindo os humanos. O vírus responsável pela raiva infecta o 

sistema nervoso central provocando distúrbios neurológicos caracterizados por sinais e sintomas 

clínicos terríveis, tanto em animais como em humanos. A raiva constitui uma grande ameaça à 

saúde humana, matando diariamente mais de 150 pessoas; cerca de 40 % das vítimas de 

mordeduras são crianças. O impacto psicológico após uma mordedura de um animal com raiva 

pode ser traumático. O custo elevado das vacinas destinadas a salvar vidas humanas e da 

hospitalização, bem como os prejuízos dos pecuaristas resultantes da perda de gado, têm grande 
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impacto econômico, principalmente nas comunidades mais carentes. A raiva constitui também 

uma ameaça para a sobrevivência das espécies selvagens ameaçadas de extinção. O controle da 

raiva é essencial para evitar a perda de vidas humanas e atenuar o risco que esta doença constitui 

não só para as espécies animais como para as economias locais e nacionais. Para obter mais 

informações sobre a raiva, consulte aqui. 

1.5. Por que é possível controlar a raiva 

canina? 

Não existem obstáculos intransponíveis para lutar contra a raiva canina visto que:  

 

 A dimensão do problema da raiva ocorre em escala mundial, um fator suficientemente 

importante para suscitar o apoio político, é agora amplamente reconhecida, como demonstram 

estes estudos  

 

 Nas regiões em que se regista o maior número casos de exposição ao vírus da raiva e de mortes 

humanas causadas pela doença (África e Ásia), o responsável pela presença e pela transmissão 

da doença é quase sempre o cão doméstico. Os programas de intervenção centrados na prevenção 

da raiva canina contribuem para o desaparecimento da doença, não só nos cães como também em 

outras espécies, principalmente os humanos, fato que já foi demonstrado com sucesso. 

demonstrado com sucesso. 

 

Fotografia gentilmente cedida pelo «Serengeti Carnivore Disease Project» 

 A raiva pode ser perfeitamente evitada. Vacinas modernas, seguras, acessíveis e eficazes para 

animais permitiram combater a raiva em muitas regiões do mundo.  

 

 Os níveis de transmissão do vírus rábico nos cães são reduzidos, como comprova este estudo, 

por conseguinte, a erradicação da raiva canina é possível.  

 

 Existem estratégias eficazes para a prevenção da raiva canina, principalmente através de 

http://caninerabiesblueprint.org/Informacao-Geral-sobre-a-Raiva
http://caninerabiesblueprint.org/Public-health-and-economic-burden
http://caninerabiesblueprint.org/Successful-stories-of-large-scale
http://caninerabiesblueprint.org/Successful-stories-of-large-scale
http://caninerabiesblueprint.org/Successful-stories-of-large-scale
http://caninerabiesblueprint.org/A-study-showing-that-transmission
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campanhas de vacinação populacionais, como indicado aqui. A participação adequada da 

comunidade pode ser conseguida através de uma maior sensibilização que assegure um melhor 

acesso da maioria dos cães das zonas rurais e urbanas à vacinação. 

 

Fotografia gentilmente cedida pelo «Serengeti Carnivore Disease Project» 

 Existem técnicas de diagnóstico e de vigilância disponíveis para ajudar a avaliar o impacto dos 

esforços de controle e de erradicação.  

 

 A redução das mortes provocadas pela raiva humana através do controlo eficaz da raiva canina 

é menos onerosa do que o recurso crescente a vacinas para aplicação em humanos. A economia 

resultante de uma menor procura de vacinas para aplicação em humanos permite atribuir 

recursos de forma sustentável para apoiar o controle anti-rábico canino, graças ao 

estabelecimento de uma estreita colaboração entre os setores médicos e veterinários. 

Para consultar um estudo comprobatório de que a erradicação da raiva canina em África é um 

objetivo alcançável, clicar aqui. 

1.6. Em que consiste um plano de controle da 

raiva canina? 

A primeira etapa consiste em definir a situação da raiva canina no país, que pode ser uma das 

seguintes:  

 

http://caninerabiesblueprint.org/Examples-of-effective-canine
http://caninerabiesblueprint.org/A-study-demonstrating-the
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 A raiva está presente e pode persistir nos cães, ou ser comum nos cães mas persistir em outras 

espécies (situação de alastramento). Em ambas as circunstâncias é importante o controle da 

raiva canina, uma vez que os cães representam a maior ameaça para a saúde humana devido ao 

seu estreito contato com o homem.  

 

 A raiva praticamente desapareceu durante vários anos, mas há sempre possibilidade de ser 

reintroduzida.  

 

 Não existem informações disponíveis por falta de aplicação de medidas de vigilância.  

 

 Não sei, como posso saber? Para ver a disseminação da raiva no mundo, clicar aqui.  

 

Um projeto de controle da raiva canina deve ter como objetivo a sua erradicação numa 

determinada área e a garantia de que essa zona ficará definitivamente indene da doença. O 

manual para o controle e a prevenção da raiva (Parte I) proporciona as orientações necessárias 

para concretizar tal objetivo. Um plano eficaz para combater a raiva canina deve compreender 

duas fases: uma fase de ataque (projeto de erradicação) e uma fase de manutenção. Estas duas 

fases implicam técnicas e estratégias muito diferentes, embora a vigilância epidemiológica seja 

essencial em ambas. Aconselha-se amplamente aos responsáveis pelos projetos de controle anti-

rábico que insistam na fase de manutenção para compensar os esforços já realizados.  

Caso a raiva canina esteja presente no seu país, você deve considerar uma série de etapas para 

concretizar os objetivos referidos acima, como indicado este diagrama. Para acessar as 

orientações específicas para cada componente do processo, deve-se clicar nos títulos do 

diagrama, ou utilizar a barra de navegação à esquerda ou, ainda, do utilizar o mapa do síte na 

Web.  

Se ressurgirem subitamente casos de raiva canina numa zona após um período de ausência, clicar 

aqui para consultar as orientações específicas para implementação de um plano de emergência.  

Se as espécies selvagens são responsáveis pela persistência da doença deverão ser adotadas 

medidas diferentes, que serão tratadas na segunda parte do manual para o controle e a prevenção 

da raiva. 

1.7. A quem devo me dirigir para obter 

informações? 

Para obter as coordenadas das organizações e organismos internacionais responsáveis pelo 

combate à raiva, clicar aqui. 

1.8. Quais as medidas disponíveis para o 

controle da raiva canina? 

http://caninerabiesblueprint.org/Global-distribution-of-rabies
http://caninerabiesblueprint.org/Componentes-de-um-Programa-de
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-20-O-que-fazer-se-a-raiva-for
http://caninerabiesblueprint.org/Available-details-of-international,120
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Em seguida, você encontrará um resumo de medidas possíveis para o controle da raiva canina. 

As referidas medidas são apresentadas de forma mais detalhadas ao longo deste documento. 

 A metodologia mais eficaz para controlar a raiva canina consiste na aplicação de vacinação 

massal dos cães domésticos, descrita nesta seção. Na maior parte dos casos, a vacinação de pelo 

menos 70 % da população canina contribuirá para o controle da raiva, como indicado neste 

estudo. No entanto, a cobertura necessária poderá ser superior se a densidade populacional de 

cães for elevada ou ser inferior nas zonas em que o deslocamento da maior parte dos cães está 

sujeito a limitações.  

 

Fotografia gentilmente cedida pelo «Serengeti Carnivore Disease Project» 

 Para limitar a circulação de cães domésticos sem restrições, é necessário promover o conceito 

de posse responsável de um cão e criar medidas legislativas (por exemplo, ordens de 

imobilização, identificação individual e registo dos cães), conforme explicado em detalhes aqui e 

aqui, neste caso leva-se em consideração o bem-estar animal. Também podem ser 

implementados controles nas fronteiras e outras medidas que evitem a introdução da raiva em 

zonas indenes, como descrito aqui e aqui. 

 A vacinação canina pode ser complementada por métodos de controle da população de cães 

domésticos e errantes, tais como a educação do público e legislação sobre a posse responsável, o 

controle da reprodução, a adoção ou a eutanásia humanamente controlada de cães não 

desejados. No entanto, a gestão da população canina nem sempre é necessária, tal como 

explicado aqui. Não é recomendado o abate cruel e indiscriminado dos cães em liberdade, uma 

vez que pode agravar a situação. Trata-se de uma medida impopular junto das comunidades 

locais e suscita a indignação da comunidade internacional preocupada com o bem-estar animal. 

Para mais informações sobre o abate de cães, consultar também aqui. A reprodução canina 

indesejada pode ser evitada, através de meios químicos de contracepção, esterilização ou de 

imunocontracepção, com o desenvolvimento de esforços para a produção e autorização de 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-O-que-e-possivel-fazer-em
http://caninerabiesblueprint.org/Immunization-coverage-required-to
http://caninerabiesblueprint.org/Immunization-coverage-required-to
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-11-Que-legislacao-ou
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-13-Que-legislacoes-e
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-17-O-nosso-programa-foi-eficaz
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-18-Como-e-possivel-monitorar
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-14-E-importante-incluir-a
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-15-A-remocao-dos-caes-deve
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contraceptivos e esterilizantes seguros e eficazes. Para obter informações adicionais sobre os 

instrumentos de gestão da população canina anteriormente descritos, clicar aqui. 

 

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

1.9. Será possível prevenir a raiva humana 

através de tratamento profilático? 

A perda de vidas humanas devido à raiva pode ser substancialmente reduzida pelo aumento da 

disponibilidade e acessibilidade de vacinas anti-rábicas humanas, bem como de imunoglobulinas 

anti-rábicas, como demonstrado neste estudo. No entanto, se for esta a única estratégia adotada, 

os custos financeiros são elevados e tenderão a aumentar, uma vez que as vacinas humanas são 

muito mais onerosas do que as vacinas para os animais, e pelo fato da doença não ser erradicada 

na origem (na população canina). Dois elementos fundamentais para iniciar um programa 

nacional contra a raiva canina são a oferta suficiente de produtos biológicos contra a raiva 

humana e a formação adequada dos profissionais de saúde, a fim de evitar a utilização inútil 

destes produtos. Esta estratégia contribuirá para prevenir a raiva nas pessoas expostas à doença e 

proteger os agentes implicados nas atividades associadas ao programa de controle. Prevê-se que, 

no início do programa, se verifique um aumento da utilização de produtos biológicos destinados 

aos seres humanos devido a uma maior acessibilidade e ao reforço da vigilância da raiva. No 

entanto, a posterior diminuição de casos de morte em humanos decorrente da redução da raiva 

canina, em resultado de programas de vacinação canina eficazes, contribui geralmente para uma 

diminuição da utilização de produtos biológicos onerosos para humanos, o que implica em uma 

economia significativa para o setor da saúde pública. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Quais-os-instrumentos-de
http://caninerabiesblueprint.org/Prevention-of-human-rabies-through

