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5.3. A quem deve ser dada formação e que tipo de
formação?
A oferta de formação profissional para um programa de controle da raiva canina deve incluir o
pessoal mencionado nesta seção. Para conhecer a lista de organismos que podem promover
esta formação, clicar aqui.


5.3.1. A vigilância da raiva



5.3.2. Componente canino



5.3.3. Componente humano



5.3.4. Outros



5.3.1. A vigilância da raiva










É necessário desenvolver e implementar um sistema de vigilância e notificação da raiva, a
fim de assegurar a recolha e a transmissão regulares de dados, no intuito de avaliar os
progressos.
O pessoal de vigilância da raiva e os agentes de investigação (por exemplo, veterinários,
para-veterinários, agentes de extensão pecuária, agentes de extensão, os assistentes a
campo e guardas florestais e o pessoal médico que devem trabalhar em estreita
colaboração com o pessoal de investigação a campo) deve receber formação em matéria
de:
Coleta básica de dados epidemiológicos, como os casos da raiva animal, as exposições
humanas a mordeduras e os casos de raiva humana, como descrito aqui.
Transmissão dos dados da vigilância a epidemiologistas.
Colheita de amostras em animais para diagnóstico, embalagem das amostras e a entrega
nos laboratórios para análise, conforme descritoaqui.
Investigação epidemiológica da raiva humana e canina.
Os epidemiologistas devem receber formação em:
Coleta dos dados epidemiológicos básicos (por exemplo, a cobertura da vacinação,
incidência da raiva animal, exposição humana a mordeduras e mortes humanas causadas
pela raiva, doses administradas de vacinas humanas), gestão da base de dados, análise e
interpretação dos dados para acompanhar a evolução da intervenção.
Apresentação de relatórios e divulgação de informações.
Investigação epidemiológica da raiva humana e animal.
O pessoal técnico dos laboratórios de diagnóstico da raiva deve receber formação em:
Protocolos e procedimentos laboratoriais em geral.
Manutenção e reparação do equipamento (frigoríficos, congeladores, microscópios, etc).
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Preparação, manuseio e armazenagem de reagentes.
Técnicas básicas de diagnóstico da raiva, como descritas aqui eaqui.
Registro dos dados e comunicação de resultados laboratoriais.







5.3.2. Componente canino
O coordenador nacional do projeto da raiva (que pode ser nomeado pelo Ministério da
Agricultura ou da Saúde) deve receber formação em:
Gestão e coordenação de projetos e de pessoas (incluindo a formação do pessoal
principal).
Todos os aspectos relacionados com a epidemiologia da raiva e os programas de
controle.
Coleta e análise de dados epidemiológicos básicos.
Preparação do orçamento e contabilidade.
Aquisição de vacinas, consumíveis e equipamento.
Preparação, análise e interpretação dos relatórios.
Investigação epidemiológica da raiva humana e canina.
Intercâmbio de informações e coordenação das atividades de controle da raiva entre os
setores de saúde humana e animal.
O pessoal veterinário deve receber formação em:
Diagnóstico dos sintomas clínicos da raiva e resposta adequada, conforme
descritos aqui.
Avaliação e eliminação de animais, por exemplo, deixar em observação ou prescrever a
eutanásia imediata a animais com suspeita de raiva ou que mordem, conforme
descrito aqui e aqui.
Colheita de amostras em animais para diagnóstico, embalagem e apresentação nos
laboratórios para análise, conforme descrito aqui.
Comunicação de mensagens chave aos donos dos cães sobre a posse responsável.
Vacinação (ver vacinadores de animais infra).
Justificativa da gestão da população canina e métodos humanos de captura dos cães, de
eutanásia (por exemplo, animais com suspeita de raiva com base no historico de
mordeduras e sintomas clínicos) e do controle da reprodução (esterilização cirúrgica),
incluindo anestesia, analgesia e cuidados pós-operatórios, conforme descrito aqui e aqui.
Registo preciso dos dados veterinários.
Legislação veterinária (princpalmente a notificação) e requisitos zoosanitários para os
deslocamentos dos animais, conforme descritos na seção sobre legislação.
O seu papel nas questões de saúde pública para reforçar o intercâmbio de informações
entre os setores de saúde humana e animal (acompanhamento de animais que mordem,
análise das amostras e apresentação dos resultados aos serviços médicos responsáveis).
Investigação epidemiológica da raiva humana e canina.
Os vacinadores dos animais (por exemplo, os veterinários, os para-veterinários, agentes
de extensão agrícola e pecuária, trabalhadores do setor da saúde animal, assistentes de
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veterinária, estudantes de veterinária, assistentes comunitários e voluntários) devem
receber formação em matéria de:
Técnicas publicitárias, incluindo a informação e motivação das comunidades locais,
conforme descrito aqui.
Métodos de coleta de dados normalizados (por exemplo, o registro de dados relativos aos
cães e respectivos donos) e preenchimento dos certificados.
Manuseio e cuidado com o equipamento veterinário.
Métodos humanos de captura e imobilização dos cães para vacinação. Para ter acesso ao
protocolo, clicar aqui.
Atualmente, a OIE [1] recomenda vacinas animais para utilização parenteral (para
maiores informações, clicar aqui ) e oral (para mais informações, clicar aqui ). Trata-se de
uma recomendação essencial, já que em algumas regiões ainda se utilizam vacinas
desatualizadas e ineficazes, o que poderá comprometer os programas e desmotivar o
pessoal. - Armazenagem e administração de vacinas. Para ter acesso ao protocolo,
clicar aqui to access the protocol.








Fotografia gentilmente cedida pelo «Serengeti Carnivore Disease Project»

Protocolos de vacinação canina para qualquer uma das estratégias (ou seja, postos de
vacinação fixos, clínicas móveis ou a domicílio) e métodos de administração utilizados (ou
seja, vacinação por via parenteral ou oral), conforme descritos aqui.
Métodos de marcação dos animais, descritos aqui.
Recolha de dados de acompanhamento (por exemplo, para avaliação da cobertura de
vacinação).
Os gestores e o pessoal dos abrigos para animais (incluindo os voluntários) devem
receber formação em:
Procedimentos para cuidar e criar os cães.
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Tratamento de cães.
Acompanhamento da saúde e a prestação dos tratamentos veterinários necessários.
Procedimentos para adoção, esterilização ou eutanásia.
Conservação de registros e a apresentação de relatórios às autoridades.











Pessoal de apoio à vacinação e motoristas
Os inspetores do bem-estar animal (por exemplo, guardas e agentes de controle
animal) devem receber formação em matéria de:
Educação do público e aplicação da legislação e regulamentação pertinentes em matéria
de saúde e bem-estar animal.
Manuseio e cuidados com o equipamento veterinário.
Métodos de marcação dos animais.
Informações e/ou a motivação das comunidades locais.
Os manipuladores de carne de cão ((pessoal dos matadouros, embaladores e
transformadores de carne), dos países em que é possível, devem receber formação sobre
as técnicas de manuseio seguro de cães e os riscos que implica o abate dos cães no
matadouro, descritos aqui.
O pessoal técnico dos laboratórios de vacinas anti-rábicas se produzidas localmente,
deve receber formação de acordo com as directrizes disponíveis aqui.
O pessoal do levantamento ecológicodeve receber formação sobre as técnicas de
recenseamento de cães, descritas aqui.
O pessoal administrativo e de escritório deve receber formação em:
Aquisição de equipamento e consumíveis.
Introdução de dados e gestão das bases de dados.




WSPA = World Society for the Protection of Animals
[1] Organização Mundial de Saúde Animal



5.3.3. Componente humano



O pessoal de saúde (médicos e enfermeiros) deve receber formação em:
Avaliação correta do que constitui uma exposição à raiva (em relação ao historico clínico
do animal) e dos casos em que é adequado administrar o soro (SAR), a imunoglobulina
(IGR) ou a vacina (VAR) anti-rábica, como descrito aqui e aqui. Isto é importante para
assegurar que não haverá uma utilização desnecessária de vacinas, atendendo ao seu custo
elevado.

Canine Rabies Blueprint

www.caninerabiesblueprint.org

Segunda Versão—Julho de 2013

Manual para o controle e prevenção da raiva canina | 5

Aconselhamento médico adequado às pessoas afetadas.
Importância e métodos corretos de tratamento das feridas causadas por mordeduras de
animais, como descrito aqui e aqui.
As vacinas humanas recomendadas atualmente pela OMS,enumeradas aqui.
Armazenamento (incluindo o período de armazenamento depois da reconstituição) e
transporte da vacina.
Administração de imunoglobulina anti-rábica ou administração de vacina anti-rábica por
via intramuscular ou intradérmica, menos onerosa.
Tratamento de efeitos secundários negativos decorrentes da vacinação.
Cuidados prestados aos pacientes.
Registro correto de dados hospitalares (por exemplo, dados sobre mordeduras de
animais, mortes humanas devido à raiva, doses de vacinas administradas) e transmissão
desses dados às entidades governamentais pertinentes (que podem variar de país para
país).
Colheita de amostras humanas para diagnóstico, descrita aqui.
Legislação, incluindo a notificação. Consultar também aqui para saber mais sobre os
quadros legislativos.
Necessidade de intercâmbio de informações entre os setores de saúde humana e animal
(por exemplo, vigilância de animais que mordem).

5.3.4. Outros
Todos os trabalhadores com risco maior de infecção rábica, principalmente os grupos que
trabalham com animais de companhia, gado e animais selvagens, o pessoal de laboratório, bem
como pessoal médico expostos ao risco de casos de raiva humana devem receber formação em:
A doença, as suas características e a natureza do risco.
Medidas de prevenção (precauções, equipamento para tratamento de animais com raiva e a
necessidade de imunização pré e pós-exposição).
Higiene no local de trabalho (por exemplo, infra-estruturas adequadas, controle dos agentes
patogênicos nos laboratórios, etc).
Para conhecer as orientações internacionais em matéria de biossegurança, clicar aqui.
Órgãos responsáveis pelo controle da aplicação da lei (por exemplo, advogados, a polícia e os
inspetores do bem-estar animal).
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