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3.2. Legislação 

 3.2.1. Qual o papel da legislação na luta contra a raiva?  
 3.2.2 Qual é a diferença entre declaração e notificação? 
 3.2.3. Porque motivo a raiva deve ser uma doença de notificação obrigatória? 
 3.2.4. Quais os fatores importantes ao decidir que uma doença é de notificação obrigatória? 
 3.2.5. A raiva humana é ou deve ser uma doença de notificação obrigatória no meu país? 
 3.2.6. A raiva nos animais é ou deve ser uma doença de notificação obrigatória no meu país? 
 3.2.7. Como notificar um caso de raiva humana? 
 3.2.8. Os ferimentos resultantes de mordeduras de animais são ou devem ser de notificação 

obrigatória? 
 3.2.9. Que posso fazer para que a raiva seja considerada uma doença de notificação obrigatória 

no meu país? 
 3.2.10. Como é elaborada e aplicada a legislação para apoio do controle da raiva? 
 3.2.11. Que legislação ou regulamentação podem ser úteis para assegurar um programa de 

controle da raiva canina eficaz? 
 3.2.12. Que legislações e recomendações existem para a importação de cães? 
 3.2.13. Que legislações e recomendações existem para a identificação e o registo dos cães? 
 3.2.14. A vacinação canina é obrigatória? 
 3.2.15. Que medidas de emergência podem ser aplicadas no caso de um surto inesperado de 

raiva?  

3.2.1. Qual o papel da legislação na luta 

contra a raiva?  

A maior parte dos países dispõe de legislação e regulamentação importante para o controle da 

raiva, que contribui para a execução de programas eficazes. A título de exemplo, é importante 

que os serviços veterinários detenham autoridade para entrar em locais públicos ou privados ou 

outras instalações em que se encontram animais. A legislação deve conferir-lhes a autoridade 

suficiente para desenvolverem as ações necessárias para a detecção precoce, a declaração e a 

gestão rápida e eficaz da raiva. As referidas ações compreendem a capacidade para: 1) capturar 

animais, aplicar a vacinação e eventuais medidas de quarentena (incluindo testes de diagnóstico e 

outros procedimentos); 2) controlar os animais nas fronteiras; 3) exigir o abate e a eliminação 

segura dos animais que representam um risco para a saúde pública no que se refere à transmissão 

da raiva. Nos municípios, existem diferenças na legislação para a prevenção e controle da raiva, 

conforme descrito aqui. 

3.2.2 Qual é a diferença entre declaração e 

notificação? 

A declaração é o ato de um clínico, veterinário e/ou laboratório informar as organizações de 

saúde e/ou veterinários locais da existência de um caso suspeito ou confirmado de uma doença. 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-1-Qual-o-papel-da-legislacao
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-2-Qual-e-a-diferenca-entre
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Porque-motivo-a-raiva-deve
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-4-Quais-os-fatores-importantes
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-5-A-raiva-humana-e-ou-deve-ser
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-6-A-raiva-nos-animais-e-ou
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-7-Como-notificar-um-caso-de
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-8-Os-ferimentos-resultantes-de
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-8-Os-ferimentos-resultantes-de
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Que-posso-fazer-para-que-a
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Que-posso-fazer-para-que-a
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-10-Como-e-elaborada-e-aplicada
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-11-Que-legislacao-ou
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-11-Que-legislacao-ou
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-12-Que-legislacoes-e
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-13-Que-legislacoes-e
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-14-A-vacinacao-canina-e
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-15-Que-medidas-de-emergencia
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-15-Que-medidas-de-emergencia
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-11-Que-legislacao-ou
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A notificação é o processo pelo qual as organizações de saúde e/ou veterinários locais informam 

os serviços de saúde e/ou veterinários nacionais. 

3.2.3. Porque motivo a raiva deve ser uma 

doença de notificação obrigatória? 

É importante assegurar que doenças como a raiva, altamente infecciosas e graves, que afetam 

vários setores (animais domésticos, a conservação da fauna selvagem, a saúde pública e as 

economias pecuárias), não se propaguem. Quando a raiva é de notificação obrigatória num país, 

podem ser compilados dados de vigilância. Assim, é possível conseguir estimativas mais 

rigorosas do número de casos, assegurando uma avaliação mais precisa da incidência da raiva 

numa região. A raiva é uma doença que deve ser declarada para que os animais infectados 

possam ser rapidamente identificados, isolados e retirados, diminuindo assim o risco dos animais 

e da população do país contraírem a doença. No caso dos animais de exploração, esta 

obrigatoriedade contribui para que as explorações individuais sejam mais rentáveis e mantenham 

baixas as perdas econômicas (nos países em que a medida é aplicável). Os dados de vigilância 

fornecem aos profissionais de saúde informações cruciais a fim de tomarem decisões 

esclarecidas para salvar vidas humanas. Por exemplo, em determinados países, a notificação 

obrigatória é utilizada pelas autoridades de saúde para investigar possíveis exposições e para 

organizar a profilaxia pós-exposição, aplicar medidas de quarentena e outras medidas para 

combater a doença. A declaração e a notificação obrigatória da raiva são também importantes 

para uma rápida identificação de focos da doença e para a aplicação de medidas de controle, se 

for o caso. A vigilância dos casos de raiva humana e animal inclui a declaração de casos 

suspeitos (com base no histórico e nos sintomas/sinais clínicos da doença), bem como a colheita 

de amostras para confirmação em laboratório. As medidas de vigilância também devem 

compreender a declaração de casos de exposição humana a animais suspeitos de raiva e as doses 

administradas pós-exposição. Para obter mais informações sobre as estratégias de vigilância, 

clicar aqui. 

3.2.4. Quais os fatores importantes ao decidir 

que uma doença é de notificação obrigatória? 

A gravidade da doença e o risco para a saúde humana são fatores importantes. A raiva regista 

uma taxa de mortalidade mais elevada do que qualquer outra doença infecciosa humana 

conhecida: depois do aparecimento dos sintomas, a taxa de mortalidade atinge quase 100 %. 

Outro fator é a prevenção e o controle da doença. A raiva humana pode ser evitada e a raiva 

canina pode ser controlada. Quando uma doença é de notificação obrigatória fica sujeita a 

legislação e controles específicos, devendo ser destinados recursos financeiros para a sua 

prevenção, controle e erradicação. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Por-que-e-importante-a
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3.2.5. A raiva humana é ou deve ser uma 

doença de notificação obrigatória no meu 

país? 

Sim. Os serviços com a funcionalidade de diagnóstico são uma condição prévia para a 

notificação da raiva humana, devendo os casos de raiva humana ser investigados, de forma 

sistemática, para identificar possíveis contactantes. Todos os médicos devem conhecer a lista, 

nacional ou local, das doenças de notificação obrigatória que infectam o homem. As autoridades 

locais (por exemplo, em nível distrital) ou as autoridades nacionais de saúde pública podem 

fornecer informações mais detalhadas sobre o assunto. 

3.2.6. A raiva nos animais é ou deve ser uma 

doença de notificação obrigatória no meu 

país? 

Sim. Todos os veterinários devem conhecer a lista, nacional ou local, das doenças de notificação 

obrigatória que infectam os animais, as que são importantes para a saúde pública ou as que são 

transmitidas do animal para o homem, como a raiva. Os serviços veterinários locais (por 

exemplo, em nível distrital) ou nacionais podem prestar informações mais detalhadas sobre o 

assunto. No caso de suspeita ou confirmação de um caso de raiva animal, na maior parte dos 

países as autoridades de saúde pública (em alternativa, o nível seguinte) devem ser notificadas de 

imediato. Sob o ponto de vista internacional, a raiva é uma doença que consta da lista da OIE [1]. 

Recomenda-se aos países membros da OIE que apresentem regularmente um relatório sobre a 

situação da raiva, incluindo as medidas de controle da doença.  

 

Mapa dos países em que a raiva é uma doença de notificação obrigatória na legislação nacional, no 

âmbito da medicina veterinária (2009) 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-6-A-raiva-nos-animais-e-ou#nb1
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Estão disponíveis mapas e informações sobre os países em que a raiva é uma doença de 

notificação obrigatória em nível nacional, e as espécies animais em relação às quais a legislação 

nacional prevê a notificação obrigatória de casos de raiva. Para efeitos comerciais, importa 

conhecer as espécies para as quais a notificação e as medidas de controle são exigidas pela 

legislação nacional.  

 

Exemplo de um país e das espécies para as quais a legislação específica prevê a notificação obrigatória 

da raiva. 

Os serviços de veterinária nacionais devem procurar notificar oficialmente as ocorrências de 

raiva no âmbito internacional (OIE e organizações internacionais), tanto no caso de espécies 

domésticas como selvagens. Os países são fortemente incentivados a notificar todos os surtos de 

raiva, em especial a raiva canina, uma vez que esta constitui a fonte de infecção da maioria dos 

casos de raiva humana. A frequência da notificação depende da situação epidemiológica da raiva 

no país em questão. A OIE recomenda aos países a apresentação de relatórios semestrais sobre a 

situação sanitária em relação a todas as doenças constantes das suas listas, tanto no caso de 

espécies domésticas como selvagens. Se a raiva estiver presente num país e afetar tanto os 

animais domésticos como os animais selvagens ou se persistir apenas na fauna selvagem, todos 

os casos de raiva animal devem ser assinalados nos referidos relatórios. No entanto, a notificação 

pode ser imediata no caso de ocorrerem situações epidemiológicas pouco habituais, como o 

aparecimento de um novo genótipo, o aumento acentuado da incidência, alterações significativas 

dos sinais clínicos e/ou da virulência e o alastramento para outras espécies ou zonas 

anteriormente não afectadas. Do mesmo modo, num país em que a raiva habitualmente não está 

presente (indene de raiva ou registando apenas alguns episódios) cada novo surto, não 

relacionado com um surto anterior, deve ser notificado imediatamente. Para conhecer as 

disposições relativas às obrigações de notificação de uma doença por parte dos membros da OIE, 

consultar aqui. 

http://caninerabiesblueprint.org/OIE-World-Animal-Health
http://caninerabiesblueprint.org/Notification-obligations-of-OIE
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[1] Organização Mundial de Saúde Animal 

3.2.7. Como notificar um caso de raiva 

humana? 

O conselho de saúde, após a recepção de um relatório de um caso suspeito ou confirmado de 

raiva humana, deve informar imediatamente o Ministério da Saúde. A notificação deve ser feita 

verbalmente e os dados referentes a cada caso de raiva humana devem ser apresentados por 

qualquer outro meio indicado pelo ministério no prazo de 24 horas após a notificação. 

3.2.8. Os ferimentos resultantes de 

mordeduras de animais são ou devem ser de 

notificação obrigatória? 

Deveria ser incentivada a notificação dos ferimentos resultantes de mordeduras que implicam a 

coleta e análise de dados relativos à mordedura em todas as declarações de exposição humana. 

Em muitos casos, será impossível fazer uma investigação rigorosa das mordeduras humanas por 

animais suspeitos de raiva, já que isso implica num exame clínico após a mordedura, na 

observação durante, pelo menos, 10 dias e na confirmação por um laboratório. No entanto, os 

relatos de casos de exposição humana a animais com suspeita de raiva, incluindo informações 

sobre as vítimas da mordedura, as características do animal (por exemplo, a espécie, se tem ou 

não proprietário), as características da mordedura, o tipo de exposição e o tratamento 

providenciado devem ser sistematicamente registados pela clínica, e declarados e notificados às 

autoridades de saúde pública locais ou nacionais. O aumento do número de mordeduras por 

animais suspeitos de raiva numa região pode indiciar um risco crescente de propagação de raiva 

numa população. Do mesmo modo, pode-se esperar uma diminuição dos casos declarados como 

consequência de um programa de controle de raiva eficaz.  

 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-6-A-raiva-nos-animais-e-ou#nh1
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Fotografia gentilmente cedida pelo «Serengeti Carnivore Disease Project» 

3.2.9. Que posso fazer para que a raiva seja 

considerada uma doença de notificação 

obrigatória no meu país? 

Os procedimentos para adoção de legislação sobre saúde pública e animal diferem bastante entre 

os países. Em função da organização política e administrativa de um país, a legislação em vigor 

sobre doenças de notificação obrigatória (tanto em relação a saúde pública como animal) pode 

ser aplicada em escala nacional ou apenas em algumas regiões do país.  

 

 A raiva no homem – A raiva humana deve ser de notificação obrigatória nos termos da 

regulamentação nacional/federal aplicada pelo Ministério da Saúde, conforme explicado no 

capítulo 4 das Orientações para o controle da raiva canina da OMS [1], disponíveis aqui.  

 

 A raiva nos animais domésticos - Na elaboração da legislação relativa à obrigatoriedade de 

notificação da raiva estão geralmente implicados os Ministérios da Saúde e da Agricultura, 

contando, em alguns casos, com aconselhamento especializado dos comités interministeriais de 

zoonoses. O empenho político para criar ou adaptar a legislação em matéria de raiva pode ser 

intensificado pela pressão da opinião pública, a atenção dos meios de comunicação social, os 

setores de saúde humana e animal, mas também pelas autarquias locais (principalmente as 

afetadas pela raiva canina), pelo Ministério do Ambiente (por exemplo, aspectos da conservação 

da vida selvagem) e pelas autoridades responsáveis pela ordem pública (por exemplo, a polícia). 

Diversas organizações regionais (por exemplo, a PAHO  [2], a UEMOA  [3], etc.) promovem 

programas para ajudar os países a atualizar e harmonizar a sua legislação regional, incluindo a 

legislação sobre a notificação da raiva. Em nível internacional, a OIE  [4] pode ajudar os 

Estados, membros da organização, a rever e adaptar a legislação em matéria de medicina 

veterinária mediante a avaliação do desempenho dos serviços veterinários, da análise de lacunas 

e das normas internacionais da OIE, disponíveis aqui. Também pode consultar aqui as 

orientações da OMS para o planeamento, organização e gestão de programas de saúde pública 

veterinária. 

[1] Organização Mundial de Saúde 

[2] Organização Pan-Americana de Saúde 

[3] União Econômica e Monetária da África Ocidental 

[4] Organização Mundial de Saúde Animal 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Que-posso-fazer-para-que-a#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-guidelines-for-dog-rabies
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Que-posso-fazer-para-que-a#nb2
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Que-posso-fazer-para-que-a#nb3
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Que-posso-fazer-para-que-a#nb4
http://caninerabiesblueprint.org/Evaluation-of-the-performance-of
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-guidelines-for-veterinary
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Que-posso-fazer-para-que-a#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Que-posso-fazer-para-que-a#nh2
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Que-posso-fazer-para-que-a#nh3
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Que-posso-fazer-para-que-a#nh4
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3.2.10. Como é elaborada e aplicada a 

legislação para apoio do controle da raiva? 

A legislação no domínio veterinário é muito diversificada entre os países e a sua aplicação 

depende da boa administração dos serviços veterinários. Para conhecer orientações gerais sobre a 

legislação veterinária, clicar aqui. 

3.2.11. Que legislação ou regulamentação 

podem ser úteis para assegurar um programa 

de controle da raiva canina eficaz? 

As legislações e as regulamentações pertinentes para os programas de controle da raiva canina 

podem implicar na posse responsável de cães (principalmente o registo e a identificação 

obrigatória, os requisitos relativos à vacinação), o controle e/ou a eliminação dos cães sem dono, 

o controle dos movimentos e/ou o realojamento dos cães, as ordens de imobilização, normas para 

o controle da eliminação de lixos ou de desperdícios em instalações que podem produzir resíduos 

comestíveis (por exemplo, matadouros, peixarias e explorações leiteiras), legislação sobre o 

abandono e o abate de cães. Em muitos países algumas destas legislações já se encontram em 

vigor, mas não são respeitadas. A sua aplicação eficaz pode ser conseguida através da educação 

em todos os níveis, desde as organizações responsáveis pela sua aplicação, passando pelos 

profissionais competentes até ao público em geral, que devem conhecer as leis para poder 

respeitá-las.  

De Kisumu, no Quénia, vem um exemplo de como a aplicação da legislação beneficiou um 

programa de controlo.  

 

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

3.2.12. Que legislações e recomendações 

existem para a importação de cães? 

http://caninerabiesblueprint.org/General-guide-on-how-to-construct
http://caninerabiesblueprint.org/Processo-de-arbitragem-legal
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Os serviços veterinários e, dependendo do país, os serviços aduaneiros, têm um papel-chave na 

prevenção da introdução da raiva em zonas ou países indenes da doença. Todos os países devem 

dispor de legislação que especifique os requisitos relativos à importação de cães vivos. As 

recomendações gerais sobre a importação segura de cães constam das disposições relativas ao 

comércio de cães, disponíveis aqui. Os modelos de certificados veterinários para a importação de 

cães e gatos previstos pelas autoridades veterinárias do país de exportação, em especial de países 

afetados pela raiva, estão disponíveis aqui. 

3.2.13. Que legislações e recomendações 

existem para a identificação e o registo dos 

cães? 

As autoridades veterinárias, juntamente com outras organizações governamentais competentes, e 

consultadas as partes interessadas, podem elaborar um quadro jurídico para a implementação e a 

fiscalização de um sistema de identificação dos cães, em nível individual (cão) ou municipal. A 

estrutura deste quadro jurídico poderá variar em função do país e da situação epidemiológica da 

raiva (por exemplo, o planejamento, o início dos programas de eliminação da raiva, programas 

em curso ou já executados). Cada um dos países deve conceber um programa de acordo com o 

âmbito de aplicação e os critérios pertinentes para garantir a concretização do registo pretendido 

ou da rastreabilidade. A identificação dos cães pode servir para estabelecer a distinção entre as 

populações ou os animais vacinados e os não vacinados, encontrar os proprietários dos cães no 

caso de mordeduras, ou rastrear um cão visivelmente em liberdade. A responsabilidade da 

identificação dos animais, da rastreabilidade e da movimentação deve caber aos serviços 

veterinários.. 

O quadro jurídico para a identificação dos cães deve incidir sobre os seguintes temas:  

 Os resultados esperados e o âmbito de aplicação.  

 As obrigações da autoridade veterinária e de outras partes interessadas, como as autarquias, a 

polícia e os proprietários.  

 As modalidades de organização e a escolha da tecnologia e dos métodos utilizados para a 

identificação dos cães.  

 A gestão da movimentação dos cães dentro do país e entre países, as restrições sazonais, etc.  

 A confidencialidade dos dados relativos aos cães e aos proprietários (ou seja, quem tem acesso 

aos dados).  

 O controle, a verificação, a inspecção da identificação dos cães e as possíveis sanções.  

 Os mecanismos de financiamento e os meios para apoiar um projeto-piloto sobre a 

identificação dos cães, se for o caso. 

http://caninerabiesblueprint.org/Recomendacoes-sanitarias-na
http://caninerabiesblueprint.org/Model-veterinary-certificate-for,981
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WSPA = World Society for the Protection of Animals 

3.2.14. A vacinação canina é obrigatória? 

Em alguns países, a vacinação contra a raiva, bem como a identificação e o registo individual dos 

cães são obrigatórios. Em função das circunstâncias, devem ser consideradas alterações à 

legislação relativa à vacinação contra a raiva, levando-se em conta que tais alterações legislativas 

são muitas vezes lentas e de difícil aplicação.  

 

Fotografia gentilmente cedida pela Sociedade de Bem-estar Animal de Lusaka e pelo Departamento 

de Veterinária da Universidade de Lusaka  

3.2.15. Que medidas de emergência podem 

ser aplicadas no caso de um surto inesperado 

de raiva?  

A vacinação de emergência (vacinação «em anel») e o registo e a marcação (identificação) dos 

animais não vacinados. Para maiores informações, clicar aqui. 

 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-20-O-que-fazer-se-a-raiva-for

